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Δήμος Πύλης (σχέδιο «Καλλικράτης», 2011):
Συνένωση των πρώην δήμων και νυν Δημοτικών Ενοτήτων: Πύλης, Αιθήκων, Γόμφων, Πιαλείων,
Πινδέων, Κοινότητα Μυροφύλλου και Κοινότητα Νεράιδας.
43 Τοπικές Κοινότητες - Οι 32 ημιορεινές και ορεινές ως δυσπρόσιτες (87,5% ορεινό ανάγλυφο)

Γεωγραφική και οικονομική απομόνωση: κάτοικοι και εναπομείναντες επιχειρηματίες:
«ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα» αποκλεισμένη από την αγορά και τις ευκαιρίες απασχόλησης με
άνισες δυνατότητες ανταγωνισμού με τους επιχειρηματίες άλλων περιοχών.
Γήρανση του πληθυσμού: εγκυμονεί κινδύνους για τη δημογραφική, οικονομική και κοινωνική
κατάρρευση των ορεινών περιοχών.

ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ο ορεινός χώρος
όχι μόνο για τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά του αλλά και για την οικονομία που παράγει.

!!! Συνειδητοποίηση της αξίας των βουνών και των κοινωνιών τους (παρά τις αντιξοότητες που
τις χαρακτηρίζουν) σε συνδυασμό με πολιτικές για την προστασία και την ενίσχυσή τους

Κ.Ε. : ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
παροχή ευκαιριών πολυαπασχόλησης,
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,
επικοινωνία και γνώση

μπορούν να φέρουν
την ελληνική ύπαιθρο
στη θέση που της
αξίζει και της ανήκει.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Πρόβλημα: Υποστελέχωση - έλλειψη πόρων, μηχανημάτων και προσωπικού άρνηση παραχωρήσεων,
ενδεικτικά, στρατιωτικών φυλακίων για στέγαση εξοπλισμού υπηρεσιών πολιτικής προστασίας
• Προστασία του δασικού πλούτου (Αγροτική -δασική
οδοποιία) – αξιοποίηση εθελοντών
• Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σχολείων και
εγκαταστάσεων της δασικής υπηρεσίας και του στρατού για
κοινωφελείς δράσεις και χρήση ενδεικτικά ως μονάδων
αγροτουρισμού, αθλητικού τουρισμού κλπ..
•

Μεταφορές (τουριστών, μαθητών)

• Δραστηριότητες (εθελοντική προσφορά άθλησης και
πολιτιστικών δράσεων για τους κατοίκους αλλά και τους
τουρίστες)
•

Πολιτική προστασία (π.χ. απεγκλωβισμοί)

OPAMA:
δημιουργία, στήριξη κι ανάπτυξη
κοινωνικών επιχειρήσεων
στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Πύλης

Είσαι άτομο ή ομάδα που σκέφτεται
καινοτόμες λύσεις για τα
επείγοντα κοινωνικά προβλήματα;

Είσαι άτομο (ή ομάδα) φιλόδοξο και
επίμονο που στοχεύει στην
αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων με τις νέες ιδέες του;
Ανήκεις σε εκείνους που στοχεύουν
στο ταξίδι και όχι στην Ιθάκη
(έμφαση στο έργο των επιχειρήσεων
και όχι στο κέρδος) ;;;
Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα δεν είναι πανάκια στη σημερινή οικονομική
κρίση, αλλά αφορά ουσιαστικά τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.

ΣΤΟΧΟΣ
η θερμοκοιτίδα να συμβάλει


στην επιχειρηματική και οικονομική ανάκαμψη της
περιοχής,



τη δημιουργία θέσεων εργασίας,



την προώθηση της επαπειλούμενης -λόγω του δυσμενούς
οικονομικού περιβάλλοντος-, κοινωνικής συνοχής και



την δημιουργία ευημερίας στις ορεινές περιοχές του Δήμου

Η θερμοκοιτίδα θα στηρίζει:

Κοιν. Επ. που θα ασχοληθούν με την παραγωγή
προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς
όπως :
• Γεωργία – κτηνοτροφία
(Περιβάλλον – οικολογία)
• Τουρισμός - πολιτισμός
• παροχές κοινής ωφέλειας
• τοπικά προϊόντα
• διατήρηση παραδοσιακών
δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων
• εκπαίδευση
• Συνδυασμός δραστηριοτήτων

Η θερμοκοιτίδα θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περίπου έξι έως δέκα
εκκολαπτόμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Οι βασικές ανάγκες που θα αντιμετωπίζει η
θερμοκοιτίδα για λογαριασμό των επιχειρήσεων –
ενοίκων τους, είναι:
 το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης - έλλειψη
πρόσβασης σε πηγές κεφαλαίων
 η ανεπαρκής πληροφόρηση αγοράς και τεχνικής
πληροφόρησης
 η αδυναμία διοίκησης και οργάνωσης
 η έλλειψη ορίζοντα προγραμματισμού
 η δυσκολία πρόσβασης στην απαιτούμενη τεχνολογία

Η συγκεκριμένη θερμοκοιτίδα θα εξασφαλίζει
Χώρους και υποδομή για τη φιλοξενία των υπό ίδρυση ή νέων επιχειρήσεων σε
προσωρινή βάση Οι χώροι αυτοί διαθέτουν υποδομές όπως τηλέφωνο, διαδίκτυο,
φαξ, φωτοτυπικές μηχανές κι άλλο εξοπλισμό γραφείου, εκθετήρια, αποθήκες,
χώρους παρουσιάσεων κ.ο.
Η δυνατότητα στις νεοφυείς κοινωνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πολύτιμη
κι απαραίτητα ορατή ταυτότητα για την προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών κι
ακόμη
Η δυνατότητα να αναζητήσουν χρηματοδότηση για τις νέες ιδέες.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες από τη γένεση ως την εμπορευματοποίηση της
επιχειρηματικής ιδέας (τεχνικές, νομικές, χρηματοοικονομικές, οργανωτικές,
επιχειρηματικές συμβουλές).
Δυνατότητες δικτύωσης και πρόσβαση στην Ελληνική και διεθνή επιχειρηματική
κοινότητα
Υπηρεσίες υποστήριξης σε επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση
κοινωνικών κι άλλων μορφών καινοτομιών.
Υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
Εκπαίδευση

ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΔΙΚΤΥΩΣΗ –
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Έχει μέλλον η θερμοκοιτίδα;;;
Δυνατά σημεία:
Το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής
Η βαθιά γνώση κι ενασχόληση με
τη γεωργία – κτηνοτροφία –
τουρισμό
Το δάσος
Τα μνημεία
Αδυναμίες
• διαρθρωτικά προβλήματα της
τοπικής οικονομίας
• θεσμικές οργανωτικές αδυναμίες
• αρνητικές συνέπειες της κρίσης
στον τουρισμό και τις θέσεις
εργασίας της περιοχής

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
Νομική μορφή: Αστική Εταιρεία Μη-Κερδοσκοπικού
σύμφωνα με τα άρθρα 741- 784 του Αστικού Κώδικα.

Χαρακτήρα

Δυνητικοί μέτοχοι: τοπικές επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές),
πιστωτικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, αναπτυξιακές εταιρείες,
σύλλογοι, σωματεία, φυσικά πρόσωπα κτλ.
Έσοδα της θερμοκοιτίδας: αρχικά από επιδότηση της ενέργειας,
αμοιβές που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις-ένοικοι για κάθε
προσφερμένη υπηρεσία (fee), ενοίκιο των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Ωστόσο, στην πορεία θα προβλεφθούν κι άλλοι τρόποι μόχλευσης
οικονομικών κι άλλων πόρων.

Ο
Δήμος Πύλης δεν
συμμετέχει
με
ιδίους
πόρους αλλά οφείλει να
προωθεί την ανάπτυξη και
καλή
λειτουργία
της
θερμοκοιτίδας.

The Taka Taka (Swahili for waste) Challenge is an initiative of the Dutch Social Business Incubator

The Taka Taka Challenge invites entrepreneurs and startups, as well as experts and
professionals from around the world to co-create winning solutions that make profit from
waste (Kisumu city, Kenya).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Προσεκτική επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων

Το όραμα των φιλόδοξων κοινωνικών επιχειρηματιών
“Social businesses—as any other businesses—need a
clearly differentiated product with a unique selling
proposition.”
– Kazi Huque, CEO of Grameen Intel Social Business

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί, τοπογραφική διαμόρφωση, απομόνωση,
υψηλό κόστος, Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων,
Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος και καινοτομικότητας, Μικρή
περαιτέρω ανάπτυξη των εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων, αδυναμία
προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα της «αγοράς», Εσωστρέφεια,
Αδυναμίες στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των συλλογικών

φορέων, Αδυναμία αξιοποίησης διαφόρων προγραμμάτων
χρηματοδότησης, Έλλειψη ανταγωνιστικότητας, έλλειψη διακλαδικών
και δια - τομεακών σχέσεων, Χαμηλό επίπεδο τεχνικής και οργανωτικής
υποστήριξης

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=d5OwOlnfxWk
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