
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ	  –	  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	  –	  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	  

Η	   οικονομική	   κρίση	   αποκάλυψε	   τις	   χρόνιες	   παθογένειες	   του	   ελληνικού	   παραγωγικού	  
μοντέλου	  

Καταρρέουσα	   ζήτηση	   προϊόντων,	   συρρικνούμενη	   παραγωγική	   βάση,	   παραπαίουσα	  	  
μεταποίηση	   	   και	   	   ανεργία	   	   	   σε	   δυσθεώρητα	   ύψη,	   γενική	   αναπτυξιακή	   ύφεση	   λόγω	  	  
Μνημονίων.
Γεωργία	  εξαρτώμενη	  από	  επιδοτήσεις
Συχνή	   καταστροφή	   των	   φυσικών	   πόρων	   (νερών,	   δασών	   κλπ)	   από	   την	   επιχειρούμενη	  
«ανάπτυξη»	  
Χαμηλής	  ποιότητας	  και	  μικρής	  προστιθέμενης	  αξίας	  εγχώρια	  προϊόντα,	  	  ΑΕΠ	  	  στηριγμένο	  για	  
πολλά	  χρόνια	  στην	  κατανάλωση	  και	  αυτή	  στον	  δανεισμό.
Διασπάθιση	  χρημάτων	  σε	  αναρίθμητους	  και	  επικαλυπτόμενους	  φορείς	  επιχειρηματικότητας	  
(ΚΕΤΑ,	   ΚΥΕ,	   ΕΦΕΠΑΕ,	   Διαβαλκανικό	   Κέντρο,	   Αντένες/Θυρίδες/	   Παρατηρητήρια/Γραφεία	  
σε	  ΑΕΙ).	  
Προσωρινή	  'τακτοποίηση'	  αρκετών	  	  υπαλλήλων	  ,	  μειωμένη	  επιχειρηματική	  δράση.	  
Η	   ελληνική	   επαρχία	   εκλιπαρούσα	   για	   έργα	   βιτρίνας	   και	   για	   ενέσεις	   ρευστότητας	   των	  
παραδοσιακών	  κλάδων	  της.	  
Ο	  Δήμος	  Κοζάνης	  	  κάτοχος	  δύο	  θλιβερών	  ρεκόρ:	  στα	  «λουκέτα»	  των	  	  επιχειρήσεων	  και	  στην	  
ανεργία.	  Η	  ύπαιθρος	  στα	  αδιέξοδα	  των	  μονοκαλλιεργειών	  και	  της	  ρυπογόνου	  γεωργίας.	  

Για	  την	  Δημοτική	  Κίνηση	  'Κοζάνη-‐	  Τόπος	  να	  ζεις'	  είναι	  απαραίτητο	  ένα	  οργανωμένο	  
Κέντρο	  Επιχειρηματικής	  Υποστήριξης	  στον	  Δήμο	  Κοζάνης	  σε	  συνεργασία	  με	  Επιμελητήρια,	  	  
ΑΝΚΟ,	  Επιστημονικούς	  Φορείς	  (ΤΕΙ,	  Πανεπιστήμιο)	  	  με	  αξιοποίηση	  του	  στελεχιακού	  
δυναμικού,	  αποτελεσματικές	  εξωτερικές	  	  υπηρεσίες	  και	  ελάχιστες	  δαπάνες	  για	  εφήμερες	  
εκδηλώσεις	  εντυπωσιασμού	  (ημερίδες,	  γεύματα	  εργασίας,	  συνέδρια	  κλπ)

Στόχος	  
βελτίωση	  της	  ποιότητας	  των	  προϊόντων	  και	  των	  παρεχόμενων	  υπηρεσιών	  
αύξηση	  της	  συνολικής	  προστιθέμενης	  αξίας	  από	  την	  παραγωγή	  προϊόντων
μείωση	  των	  εισαγωγών	  και	  της	  ανεργίας

Προτείνουµε
Συνδροµή του Δήµου για
Επιχειρηματική	  δραστηριότητα
Στο	  πλαίσιο	  της	  χωροταξικής	  οργάνωσης	  που	  θα	  προβλέπεται	  από	  τον	  πλήρως	  
αναθεωρημένο	  Γενικό	  Πολεοδομικό	  Σχεδιασμό(ΓΠΣ),	  εκπόνηση	  πολεοδομικών	  μελετών	  για	  
την	  βιομηχανική	  περιοχή(ΒΙ.ΠΕ)	  σε	  συνδυασμό	  με	  την	  βιομηχανική	  επιχειρηματική	  περιοχή
(Β.Ε.ΠΕ)	  για	  την	  δημιουργία	  θερμοκοιτίδων	  επιχειρήσεων,	  δράσεων	  duster	  κλπ.
Εκπαιδευτικά	  σεμινάρια	  στις	  βασικές	  αρχές	  οργάνωσης	  και	  διοίκησης
επιχειρήσεων	  
Εκπόνηση	  επιχειρηματικών	  σχεδίων	  βιωσιμότητας	  του	  κάθε	  εγχειρήματος
Δημιουργία	  βάσης	  δεδομένων	  για	  πρότυπες	  επιχειρηματικές	  ιδέες	  και	  αξιοσημείωτα	  	  
παραδείγματα	  κοινωνικής	  οικονομίας
Ανάληψη	  των	  διαδικασιών	  και	  αδειοδοτήσεων	  που	  είναι	  απαραίτητες	  για	  την	  σύσταση	  μιας	  
επιχείρησης.
Παροχή	  πλήρους	  πληροφόρησης	  για	  	  επιχορηγήσεις	  και	  χρηματοδοτήσεις	  από	  εγχώρια	  και	  



ευρωπαϊκά	  προγράμματα
Παροχή	  υπηρεσιών	  πιστοποίησης
Δημιουργία	  εγγυητικού	  κεφαλαίου	  για	  την	  λήψη	  δανείων	  από	  τις	  τράπεζες.	  	  
Για	  τις	  παραπάνω	  υπηρεσίες	  ο	  υποψήφιος	  επιχειρηματίας	  αναλαμβάνει	  μέρος	  του	  κόστους.	  	  	  

Υποστήριξη	  δικτύωσης	  και	  συνεργασίας	  των	  επιχειρήσεων	  της	  περιοχής	  	  με	  
Ενίσχυση	  των	  συνεργασιών	  μεταξύ	  των	  επιχειρήσεων	  πρωτογενούς,	  δευτερογενούς	  και	  
τριτογενούς	  τομέα	  
	  	  	  Κοινές	  προσπάθειες	  για	  τυποποίηση,	  πιστοποίηση	  και	  προώθηση	  ομάδων	  ομοειδών	  
προϊόντων	  σε	  αγορές	  του	  εξωτερικού
	  	  	  Δημιουργία	  καταστήματος	  διάθεσης	  και	  εμπορίας	  προϊόντων,	  αποκλειστικά	  τοπικής	  
προέλευσης.	  Παραχώρηση	  σχετικού	  χώρου	  από	  τον	  Δήμο	  με	  συμβατικό	  ενοίκιο
	  	  Προώθηση	  συμφωνιών	  με	  μεγάλα	  καταστήματα	  της	  περιοχής	  για	  διακριτούς	  χώρους	  
προβολής	  και	  πώλησης	  τοπικών	  προϊόντων	  	  
Υιοθέτηση	  εναλλακτικού	  «νομίσματος»	  για	  αγορές	  από	  καταστήματα	  της	  περιοχής
Διερεύνηση	  των	  δυνατοτήτων	  για	  εγχώρια	  παραγωγή	  	  	  υλικών	  και	  ανταλλακτικών	  της	  ΔΕΗ	  
(σήμερα	  εισάγονται	  από	  το	  εξωτερικό)	  από	  δίκτυα	  τοπικών	  μικρομεσαίων	  επιχειρήσεων	  και	  
σε	  συνεργασία	  με	  Περιφέρεια,	  ΕΒΕ,
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  επιχειρηματίες.	  
	  
Προώθηση	  της	  Κοινωνικής	  Οικονομίας,	  μιας	  καινοτόμας	  λύσης	  για	  την	  ενίσχυση	  της	  
απασχόλησης	  και	  	  της	  κοινωνικής	  συνοχής	  και	  σημαντικού	  εργαλείου	  μιας	  διαφορετικής	  
κουλτούρας	  παραγωγής	  και	  κατανάλωσης,	  
Ενίσχυση	  συνεργατικών	  και	  αλληλέγγυων	  	  σχημάτων	  που	  σκοπό	  έχουν	  την	  ικανοποίηση	  
βασικών	  και	  	  πρωταρχικών	  αναγκών	  για	  τους	  πολλούς	  
Καταγραφή	  των	  ανέργων	  σε	  κάθε	  τοπική	  κοινότητα	  με	  βάση	  την	  ηλικία,	  μόρφωση,	  τεχνική	  ή	  
επιστημονική	   κατάρτιση	   και	   εξέταση	   της	   δυνατότητας	   	   για	   δημιουργία	   μικρών	  
συνεταιριστικών	   αγροτικών	   εκμεταλλεύσεων	   σε	   ελεύθερες	   	   δημοτικές	   εκτάσεις	   ή	  
συνεταιριστικών	  καινοτόμων	  δραστηριοτήτων
Υποστήριξη	   των	   κοινωνικών	   επιχειρήσεων	   με	   εκπαίδευση,	   τεχνογνωσία,	   υποδομές,	  
αδειοδοτήσεις	  και	  εργαλεία	  χρηματοδότησης	  από	  τον	  Δήμο,	  τα	  Επιστημονικά	  Επιμελητήρια	  
και	  τα	  	  Εκπαιδευτικά	  Ιδρύματα.	  	  
Δημιουργία	  συμπλεγμάτων	  	  ομοειδών	  	  εκμεταλλεύσεων	  σε	  ευρύτερες	  περιοχές	  με	  σκοπό	  την	  
επίτευξη	  οικονομιών	  κλίμακας	  από	  την	  χρήση	  κοινών	  πρακτικών	  και	  πόρων	  
Συνεργασία	  όλων	  των	  συνεταιριστικών	  σχημάτων	  για	  την	  μεταξύ	  τους	  ανταλλαγή	  προϊόντων	  
και	   υπηρεσιών	   ή	   για	   	   την	   προώθηση	   αυτών	   στις	   λαϊκές	   αγορές,	   δίκτυα	   επιχειρήσεων,	  
δημόσιους	   οργανισμούς	   και	   ιδιώτες.	   Επιπλέον,	   εξέταση	   της	   δυνατότητας	   για	   δημιουργία	  
από	   τα	   ίδια	   σχήματα	   μονάδων	   μεταποίησης	   	   	   ή	   μικρών	   μονάδων	   κομποστοποίησης	   και	  
παραγωγής	  ενέργειας	  από	  βιομάζα,	  τηγανέλαια	  κλπ
Περαιτέρω	   διασύνδεση	   των	   παραγωγικών	   επιχειρήσεων	   με	   τον	   τομέα	   εστίασης	   που	   θα	  
συμβάλει	  σημαντικά	  στην	  αύξηση	  της	  ποιότητας	  και	  της	  αξίας	  του	  	  προϊόντος	  	  	  	  
Δημιουργία	  επισκέψιμου	  χώρου,	  	  όπου	  θα	  παρουσιάζονται	  οι	  τοπικές	  καλλιέργειες	  και	  οι	  
τρόποι	  κάλυψης	  των	  διατροφικών	  αναγκών	  	  	  	  στο	  παρελθόν.	  

Βιώσιμη	  γεωργία,	  τοπική	  παραγωγή,	  ανάδειξη	  τοπικού	  προϊόντος.

Σημαντικός	  παράγοντας	  αναζωογόνησης	  της	  τοπικής	  οικονομίας	  είναι	  

η	  ενθάρρυνση	  για	  	  την	  διασύνδεση	  	  παραγωγικών	  επιχειρήσεων	  και



	  η	  στήριξη	  κοινωνικών	  πρωτοβουλιών	  και	  δικτύων	  αλληλεγγύης

με	  σκοπό	  την	  κάλυψη	  	  αναγκών	  της	  τοπικής	  αγοράς	  


