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Ο οόλξπ ςηπ Τξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ ρςημ αμάπςσνη

ςηπ ςξπικήπ ξικξμξμίαπ

και ςηπ κξιμωμικήπ επιυειοημαςικόςηςαπ

Τξ παοάδειγμα ςηπ Καοδίςραπ
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Κξιμωμική Επιυειοημαςικόςηςα

Η Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα (Social Entrepreneurship) αποτελεί μια διακριτι μορφι  
επιχειρθματικότθτασ  θ οποία ζχει

 ωσ ςκοπό τθν επίτευξθ ενόσ κοινωνικοφ ςκοποφ (social purpose) μζςω τθσ δθμιουργίασ 
κοινωνικισ αξίασ (social value)

 και ωσ ςτόχο τθν επίλυςθ πιεςτικϊν κοινωνικϊν προβλθμάτων ςυνικωσ μζςα από τθν 
εφαρμογι καινοτόμων προςεγγίςεων.

Κρίςιμο ςτοιχείο διαχωριςμοφ των «κοινωνικϊν» από τισ «παραδοςιακζσ» επιχειριςεισ 

 οι πρϊτεσ ςτοχεφουν πρωταρχικά ςτθν επίλυςθ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν 
προβλθμάτων και όχι ςτθν επίτευξθ οικονομικοφ αποτελζςματοσ, το οποίο 
χρθςιμοποιοφν  ωσ  μζςο για  τθν  επιτυχία  του ςκοποφ τουσ.
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Τοπικι Ανάπτυξθ: 
Στροφι ςε δράςεισ που απαιτοφν ελάχιςτουσ πόρουσ

Πολλζσ από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ που δθμιουργοφν ζνα ελκυςτικό περιβάλλον για τθν 
επιχειρθματικότθτα : 

 Υποδομζσ 

 Φορολογικά κίνθτρα 

 Επιχορθγιςεισ 

Πλιττονται από τθν ζλλειψθ πόρων που δθμιουργεί θ οικονομικι κρίςθ

Οι τοπικοί φορείσ μποροφν να  προβαίνουν  ςε  άλλου τφπου  δράςεισ  για  να 
δθμιουργιςουν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν τοπικι ανάπτυξθ

Μζςω τθσ ενίςχυςθσ:

 τθσ επιχειρθματικότθτασ

 τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ειδικότερα.
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Τι είδοσς δράζεις;
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Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ

 Απλοποίθςθ γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν

 Παροχι Υπθρεςιϊν Θερμοκοιτίδασ

 Συμβολι ςτθ δθμιουργία ςθμείων πϊλθςθσ

 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθ - ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ 

 τθσ επιχειρθματικισ ςυνείδθςθσ  

 τθσ τοπικισ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ

 τθν ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτισ επιχειριςεισ με κοινωνικό ςκοπό
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Ενκάρρυνςθ ςυνεργειϊν

 Μεταξφ των ομοειδϊν επιχειριςεων 

ϊςτε να δθμιουργοφνται τα λεγόμενα δίκτυα ι ςυςτάδεσ επιχειριςεων (clusters). 

 Μεταξφ των παραγωγϊν ομοειδϊν αγροτικϊν προϊόντων 

ϊςτε να δθμιουργοφνται αντίςτοιχα ςυλλογικά ςχιματα (ςφλλογοι, ςυνεταιριςμοί, ομάδεσ 
παραγϊγων)

 Μεταξφ των πολιτϊν που ενδιαφζρονται να επιχειριςουν 

(καλλιζργεια τθσ ςυνεταιριςτικισ ςυνείδθςθσ)
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Δράςεισ αλλθλεγγφθσ 

Η τοπικι Αυτοδιοίκθςθ αποτελεί τον πυλϊνα προςταςίασ των αςκενζςτερων κοινωνικά 
ομάδων. τα πλαίςια του ρόλου τθσ :

 Λειτουργεί δομζσ υποςτιριξθσ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων.

 υμβάλλει με κάκε μζςο ςτθν καλλιζργεια του πνεφματοσ αλλθλεγγφθσ με τθν 
δθμιουργία εκελοντικϊν δράςεων και  δομϊν.

Γιατί  θ Τοπικι Ανάπτυξθ οφείλει να είναι βιϊςιμθ και να 
ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι ςυνοχι……
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Νοοτροπία

Μζςα από

 Σισ δράςεισ 

 Σισ δθμοςιεφςεισ

 Και κυρίωσ μζςα από τθ ςτάςθ που τθροφμε όςοι εμπλεκόμαςτε

Οφείλουμε ςτακερά να εκπζμπουμε το μινυμα τθσ ςυλλογικότθτασ, του 
εκελοντιςμοφ, του ςεβαςμοφ ςτο περιβάλλον, ςτο δθμόςιο χϊρο και ςτουσ κανόνεσ

Η κοινωνικι επιχειρθματικότθτα είναι και αποτζλεςμα 

του τρόπου με τον οποίο ο κάκε πολίτθσ αντιλαμβάνεται 

τον κοινωνικό του ρόλο…..
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Επειδι όμωσ τα γεγονότα μιλοφν καλφτερα…

Ποωςξβξσλίεπ και δοάρειπ ςωμ ςελεσςαίωμ 10 εςώμ ρςημ πεοιξυή μαπ.

Ξεκίμηραμ από ςημ Νξμαουία ςξ 2006 ρε ρσμεογαρία με ςημ  ΑΝΚΑ

 Άτυποσ κεςμόσ του "ςτρόγγυλου τραπεηιοφ" μεταξφ των φορζων.

 Συναντιςεισ εργαςίασ  ομοειδϊν επαγγελματιϊν και παραγωγϊν.  Αποτζλεςμα αυτϊν  
των ςυναντιςεων ιταν:

 Δθμιουργία δυο δικτφων επιχειριςεων , του δικτφου τροφίμων και ποτϊν και του δικτφου       
δομικϊν   υλικϊν 

 Ζναρξθ διεργαςιϊν για τθν οργάνωςθ ςυλλογικϊν ςχθμάτων επιχειριςεων 
αγροδιατροφικοφ τομζα  

 κατεγράφθςαν 450 ενδιαφερόμενοι

 δθμιουργικθκαν 23 κεματικά δίκτυα, 

 πραγματοποιικθκαν  τουλάχιςτον 15 κεματικζσ ςυναντιςεισ 
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 Επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ με ςκοπό να

 αναδεικνφονται τα προβλιματά τουσ και να αναηθτοφνται λφςεισ.

 προβάλλονται οι ίδιεσ και τα προϊόντα τουσ  ςτον τοπικό τφπο .

 Συναντιςεισ με εκπροςϊπουσ των αλυςίδων καταςτθμάτων ζτςι ϊςτε να παρζχουν 
χϊρο διάκεςθσ (δωρεάν ράφι) ςτισ τοπικζσ επιχειριςεισ.

 Ζκδοςθ και διανομι ζντυπου υλικοφ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςε τακτικι βάςθ για 
τθν προτίμθςθ των τοπικϊν προϊόντων. 

 Η διανομι γινόταν από τουσ ίδιουσ τουσ εκπροςϊπουσ των φορζων (Νομάρχθσ, Πρόεδροσ   
Επιμελθτθρίου κλπ)

 Ανάδειξθ τθσ  ανάγκθσ να δθμιουργθκοφν επιχειριςεισ που να παίηουν το ρόλο – ράφι 
για τα τοπικά προϊόντα. Αποτζλεςμα:

 Δθμιουργικθκαν 2 επιχειριςεισ τζτοιου τφπου, θ μια είναι ιδιωτικι πρωτοβουλία και θ άλλθ 
Κοιν..ΕΠ. 
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υνεχίηοντασ ςτο ςιμερα….Ο Διμοσ Καρδίτςασ 
υμμετζχει, υλοποίει και ενιςχφει κοινωνικζσ δομζσ & προγράμματα

 Το Κζντρο Γυναικϊν, ωσ μοναδικι δομι ςτθν Ελλάδα

 Το Κζντρο «Ορίηοντεσ»

 Προγράμματα Εκνικά και Ευρωπαϊκά για ΡΟΜΑ (ROMED, ROMACT)

 Προγράμματα ΤΕΒΑ, Κζντρο Κοινότθτασ, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παντοπωλείο, 
Βρεφονθπιακοφσ, ΒςΣ κλπ

 Προγράμματα ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ με ελάχιςτο προχπολογιςμό, αλλά με δραςτιρια 
ςυμμετοχι (Προεδρία κλπ)

 Σα Ιδρφματα υποτροφιϊν και βραβείων  Αλεξόπουλου, Αλλαμανι και Βαλταδϊρου

12



Δράσεις εθελομτισμού 

 Για το πεοιβάλλξμ (καθαοιόςηςα, δεμδοξτσςεύρειπ, δοάρειπ 

εσαιρθηςξπξίηρηπ)

 Για τημ εμδσμάμωρη ςηπ κξσλςξύοαπ ςηπ ρσμεογαρίαπ & αλληλεγγύηπ

 Για τημ παοξυή βξήθειαπ ρε αρθεμέρςεοεπ ξικξμξμικέπ ξμάδεπ
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Λαμβάμουμε τα ερεθίσματα 

Συμμετέχουμε  

Σχεδιάζουμε δράσεις για το μέλλομ….

 Συμμετοχή  πολιτικώμ στελεχώμ του Δήμου σε αμταλλαγές Erasmus+

 επίσκεψη μελέτης σε Θερμοκοιτίδα στημ Αυστρία και τημ Βαρκελώμη

 Πρόθεση παοαυώοηρηπ υώοξσ για μα ρςεγαρςεί θεομξκξιςίδα

 έχει υποβληθεί σχετική πρόταση σε πρόγραμμα BALKAN MED

 Οργάμωση από κοιμού με όλους τους τοπικούς φορείς

 πρωτοβουλία «Karditsa Restart» από τημ οποία προέκυψε και η λειτουργία της 

ομάδας μέωμ «Contact Group»
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Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ!
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