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Επιχειρηµατικές συµβουλές για ΑµεΑ  

Τη δηµιουργία θεσµού «επιχειρηµατιών -συµβούλων», που θα αναλαµβάνουν να βοηθούν 
µε επιχειρηµατικές συµβουλές τα άτοµα µε αναπηρία (ΑΜΕΑ), τουλάχιστον κατά την 
εκκίνηση της επιχειρηµατικής τους καριέρας, προτείνει ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Β. 
Ελλάδας (ΣΒΒΕ), όπως ανακοίνωσε ο ∆ιευθυντής Τεκµηρίωσης και Μελετών του 
Συνδέσµου, Χρήστος Γεωργίου, στη διάρκεια ηµερίδας µε αντικείµενο «Ενηµέρωση, 
Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την απασχόληση Ατόµων µε Αναπηρία». 

«Η υλοποίηση της πρότασης αυτής, σε συνδυασµό µε το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ, που 
πρόκειται να διατεθούν µέσω του ΕΣΠΑ για την στήριξη 175.000 ΑΜΕΑ, θα βοηθήσει 
σηµαντικά την επιχειρηµατικότητα των ατόµων µε αναπηρία», επεσήµανε ο κ. Γεωργίου. 

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος θα είναι το στοιχείο που θα δείξει, 
τελικά, τον τρόπο υλοποίησης των διαφόρων δράσεων για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του διαλόγου αποτελεί η εξέταση των πολιτικών 
που εφαρµόσθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό έως και το πρόσφατο παρελθόν και η 
καταγραφή των αποτελεσµάτων των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί εντός συνόρων. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργίου σηµείωσε ότι βάσει στοιχείων, ως σήµερα από δυο κύκλους 
προκήρυξης του προγράµµατος «Ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας ατόµων µε 
αναπηρίες» έχουν επιχορηγηθεί συνολικά 227 επιχειρήσεις ΑΜΕΑ. Η κατανοµή τους ανά 
περιφέρεια είναι: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 11, Κεντρική Μακεδονία 45, Αττική 76, 
Πελοπόννησος 9, Ιόνια Νησιά 10, Βόρειο Αιγαίο 7, Ήπειρος 8, ∆υτική Μακεδονία 3, Στερεά 
Ελλάδα 5, ∆υτική Ελλάδα 12, Κρήτη 16, Νότιο Αιγαίο 8 και Θεσσαλία 17. 

Στην κορυφαία προτεραιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης, που είναι η ανάπτυξη νέας 
επιχειρηµατικότητας µε νέα κουλτούρα και νέο τρόπο σκέψης, αναφέρθηκε από την πλευρά 
του ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, προσθέτοντας, µεταξύ άλλων, ότι 
κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης και βασικός στόχος των δράσεων αποτελεί η ενίσχυση 
της υγιούς και βιώσιµης επιχειρηµατικής ανάπτυξης. «Στην προσπάθειά µας αυτή, βασικό 
µέσο, αλλά και προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα», 
είπε χαρακτηριστικά. 

Πρόσθεσε επίσης, πως µεταξύ των σηµαντικότερων στόχων που έχει θέσει το υπουργείο 
Ανάπτυξης, είναι α) η άµεση υποστήριξη προς τις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες πληθυσµού 
µε ειδικά προγράµµατα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος ΕΠΑΝ 1, που 
ολοκληρώνεται και του ΕΠΑΝ ΙΙ, που θα ακολουθήσει και β) η προώθηση της νέας 
σύγχρονης επιχειρηµατικότητας. 

Υπενθύµισε δε, ότι στο πρόγραµµα της Επιχειρηµατικότητας Ατόµων µε Αναπηρία, στο Β' 
Κύκλο, ενισχύθηκαν 60 επιχειρηµατικά σχέδια, συνολικού ύψους επιχορήγησης 2,4 εκατ. 
ευρώ και στον Γ΄ Κύκλο υποστηρίχθηκαν 167 σχέδια, µε επιχορήγηση 8,3 εκατ. ευρώ. 

Στην όχι και τόσο ρόδινη πραγµατικότητα των ΑΜΕΑ αναφέρθηκε, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ο παραολυµπιονίκης Γρηγόρης Πολυχρονίδης, που από το 2002 εργάζεται στο λογιστήριο 
πελατών και πωλήσεων της ΕΚΟ ΑΒΕΕ. 

Τόνισε ότι «οι άνθρωποι µε αναπηρία δεν είναι επιδόµατα και ότι τα άτοµα αυτά δουλεύουν 
µε περισσότερη αφοσίωση, αφού δεν είναι σίγουρο ότι θα ξαναβρούν δουλειά». 
Αναφέρθηκε στα προβλήµατα προσβασιµότητας που αντιµετωπίζουν καθηµερινά τα ΑΜΕΑ 
στις δηµόσιες υπηρεσίες, αλλά και σε ταξιδιωτικά γραφεία και χώρους αναψυχής. 
Αναφερόµενος ειδικότερα σε θέµατα µετακίνησης, είπε ότι «όσοι κατοικούν µακριά από το 
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µετρό στην Αθήνα, το πολύτιµο µέσο µαζικής µεταφοράς, είναι ξεγραµµένοι». Κατά τον 
26χρονο παραολυµπιονίκη, τα µέτρα της πολιτείας δεν αρκούν και χρειάζεται «διάθεση από 
τους εργοδότες, που φοβούνται να πάρουν ρίσκο, αλλά και καλύτερη πληροφόρηση και 
ενηµέρωση». 

Σε χαιρετισµό που διάβασε για λογαριασµό του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης 
Ψωµιάδης, ο εκπρόσωπός του κ. Χαραλαµπίδης, ανέφερε ότι «η ποιότητα της δηµοκρατίας 
και του πολιτισµού κάθε χώρας κρίνεται από την αντιµετώπιση των ευαίσθητων κοινωνικών 
οµάδων». 

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, Γιάννης Σταύρου, επισήµανε µεταξύ άλλων ότι «η 
κοινωνία µας χωλαίνει στον τοµέα ενσωµάτωσης, αλλά και αντιµετώπισης των κοινωνικών 
ευαίσθητων οµάδων και σηµείωσε ότι η ενσωµάτωση ΑΜΕΑ στην κοινωνία µας είναι 
υπόθεση και ευθύνη του καθένα ξεχωριστά». 

Ο πρόεδρος της πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηµατιών Β. Ελλάδας, Νίκος Ευθυµιάδης, 
αναφέρθηκε στη δράση του φορέα και στη διαφορά αντιµετώπισης των ΑΜΕΑ σε Ελλάδα 
και ΕΕ. Η πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του MDA Ελλάς, Βάνα Λαβίδα, 
παρουσίασε τη δράση του φορέα, και ο περιφερειακός διευθυντής ΟΑΕ∆ Κεντρικής και 
∆υτικής Μακεδονίας, ∆ηµήτρης Κανελλίδης αναφέρθηκε στα προγράµµατα του οργανισµού 
για την υποστήριξη των ΑΜΕΑ. 

www.kathimerinil.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ 

   Τελευταία Νέα άλλων κατηγοριών

   Πολιτική
- Παραχώρηση δικαιώµατος απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυµούς
- Προσπάθειες τουριστικής προβολής του νοµού Καρδίτσας

   Επιχειρήσεις
- Τράπεζα Πειραιώς: Προσθήκη διακριτικού τίτλου 
- Βαρβαρέσος: Αλλαγή προϊσταµένου λογιστηρίου

   ∆ιεθνής Οικονοµία
- ∆άνειο ΕΤΑΑ στη Ρουµανία για ορθολογική χρήση ενέργειας
- Συζητήσεις Allianz και Commerzbank για εξαγορά της Deutsche Postbank 

   Ελλάδα
- Συλλήψεις για ναρκωτικά και πορνεία
- Με µειωµένο ωράριο θα λειτουργούν προσωρινά οι πολεοδοµίες Παλλήνης, 
Μαρκοπούλου

   Κόσµος
- Θα επαναληφθούν σύντοµα οι συνοµιλίες Ισραήλ-Συρίας στην Τουρκία
- Επέκταση των ξενοφοβικών επιθέσεων στο Κέιπ Τάουν

   Πολιτισµός
- Οι προβολές συνεχίζονται στο κινηµατογραφικό φεστιβάλ των Καννών
- Αποκλείστηκε η Κύπρος από τον τελικό της Εurovision

   Αθλητισµός
- Πρωταθλήτρια Σκωτίας η Σέλτικ
- Ρίκκα: «Έχω έρθει σε µια µεγάλη οµάδα»
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