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ΘΕΜΑ 2 ο Η∆ : Πα ρουσίαση ετή σιας έκθεση ς το υ Περιφερειακού
Συµ παραστάτη

το υ

Πολίτη

και

τ ης

Επιχείρη σης

στην

Περιφέρεια

Πελο ποννή σου, για το έτος 2016.

Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευµατικ ό Κέντρο ∆ήµου
Τρίπολης την 25 η Ια νουαρίου 2017 ηµέ ρα Τετάρτη και ώρα 4.00 µ.µ, συνήλθε
σε ειδική συνεδρία ση το Περιφερειακό Συµβούλ ιο Πελοπον νήσου, ύστερα από
την 8956/1795/9-1-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Χαράλαµ πο υ
Σκούρο υ, η οποία

επιδόθηκε νόµιµα

σε κάθε Περιφερειακό Σύµβουλο και

δηµοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεω ν της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερ ήσιας διάταξης.
Στην

συνε δρίαση

αυτή

εκλήθη

και

παρέστη

Πελοποννήσου κ. Πέ τρος Τατούλης, οι Αν τιπεριφερειάρχες:
1.

Χειβιδόπουλος Αναστάσιος

2.

Γιαννακούρας Ευάγγε λος
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Περιφερειάρχης
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3.

Τζανετέα Αδαµαντία

4.

Αλειφέρη – Καραθαν άση Ελένη

5.

Μαντάς Περικλής

6.

Νικολάκο υ Κωνσταντίνα

7.

Παπαγγελόπουλος Άγ γελος

8.

Στεφανόπουλος Θε ο φάνης

9.

Σιδέρης Βασίλε ιος

10.

Στρατηγάκος Ηλ ίας

και οι Περιφερε ιακοί Σύµβο υλοι:
1.

Σκούρος Χαράλ αµπος , Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβο υλίου

2.

Γατσόπουλος

Παναγιώτης,

Αντιπρόε δρος

του

Περιφ ερειακού

Συµβο υλίο υ
3.

Σούκουλ η

–

Βιλιάλη

Μαρία

Περιφερειακο ύ Συµβουλίου
4.

Ρουµελιώτης Γεώργιο ς

5.

Μπούζα – Κωνσταντέ λου Αντωνία

6.

Κατσίρης Ιωάνν ης

7.

Μπακούρης Γεώργιος

8.

Τζεφεράκος Ιωάννης

9.

Μπελεγρή Σταµατική

10.

Γκιάτας Ευριπίδ ης

11.

Γκούνης Απόστολος

12.

Μπουκουβάλας Ιωάν νης

13.

Γκίκας Αθανάσιος

14.

Παπαφωτίου Απόστο λος

15.

Παναγιωτοπούλο υ Ελ ένη,

16.

Αλεξόπουλος Αλέξιος

17.

Σαρρής Ιωάννης

18.

Τζανής Αναστάσιος

19.

Ντάνος Θεόδωρος

20.

Πατσαρίνος Νικόλ αος

21.

Γαβρήλος Γεώργιος

22.

Γκανάς Παναγιώτης
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23.

Βουδούρ η Κωνσταντίνα

24.

Αλευράς Παναγιώτης

25.

Πουλάς Ανδρέας

26.

Γόντικας Νικόλαος

27.

Γούργαρης Ευάγγελο ς

Από
Πελοπίδας

τη
και

συνεδρίασ η
οι

απουσίαζαν

Περιφερειακο ί

ο

Αν τιπεριφερειάρχης

Σύµβουλ οι

κ.κ.

κ.

Καλλίρης

Κανελλάκης

Ηλίας ,

Παπαντωνίου – Κορ ώνη Κληµεντίν η, Λέγγας Κωνσταντίνος, Χρονάς Άγγελος,
Πισιµίσης Αθανάσιος, Καρράς Παναγιώτης, Πετρίτσης Γεώργιος, Αντωνόπουλος
Χρήστος,

Χρ υσαδάκ ος

Σταύρος,

Πιέρρ ου

Μαρίνα,

Σωφρο νά

–

Καρλαύτη

Στέλλα, Μενο ύνος Περικλής, Ροτζιώκος Ιωάννης, ∆ολτσινιάδης ∆ηµήτρ ιος,
Χουρσαλά

Αθανασία,

Ξεροβάσιλας

Παναγιώτης,

Νίκο υ

∆ονάτος

και

Λυµπεροπούλο υ ∆ήµητρα, αν και νό µιµα είχαν κληθεί.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. Τριαντάφυλλος

Στρατήγ ης

και Παναγιώτης Χαραλαµπόπουλος, υπάλλ ηλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακο ύ Συµβουλ ίο υ
κήρυξε την έν αρξη της συνεδρίασης.
…………………………………………………………………………………………………………….

Ακολούθως το Περιφερειακό Συµβούλιο προχώρησε στη συζήτηση το υ
δεύτερου θέ µατος της ηµερήσιας διάταξης .

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβο υλίου ενηµέρωσε το Σώµα ότι στο
εν

λόγω

θέ µα

ε ισηγητής

είναι

ο

Συµπαραστάτης

του

Πολίτη

και

της

Επιχείρησης κ. Γιώργος Μπουλούκος και έχει διανεµηθεί σ χετικά η ετήσια
έκθεση πεπραγµένων , η οποία έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015
1. Στο πλαίσιο της ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης “Καλλικράτης”- Ν. 3852/2010 µε το άρθρο 179
εισήχθη για πρώτη φορά ο θεσµός του Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σε επίπεδο
Περιφέρειας. Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης δεν αποτέλεσε απλά ένα νέο θεσµό αλλά µια
καινοτοµία, επιβεβληµένη από την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
∆ιανύοντας ήδη το τέταρτο έτος της λειτουργίας του, ο θεσµός του Συµπαραστάτη έχει ήδη
κατορθώσει να εµπεδώσει σχέση εµπιστοσύνης τόσο µε τους πολίτες όσο και µε τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας. Μέχρι σήµερα λειτουργεί άµεσα σε επίπεδο καθηµερινής επαφής και υποδοχής
καταγγελιών – παραπόνων από πολίτες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, παράλληλα λειτουργεί σε
επίπεδο θεµελίωσης, εδραίωσης και ανάδειξης του ίδιου του θεσµού, χωρίς να περιορίζεται στις στενά
προβλεπόµενες κατά νόµο αρµοδιότητές του αλλά οριοθετώντας τον ρόλο και την λειτουργία του από
την ανάγκη των πολιτών να απευθυνθούν θεσµικά και να ακουστούν τα προβλήµατά τους.
Με προηγούµενες προτάσεις µας , όπως ενδεικτικά η κατάρτιση του Οργανισµού και
Κανονισµού λειτουργίας, η δηµιουργία έντυπης φόρµας αναφοράς – καταγγελίας κ.ά., επιδιώξαµε την
οριοθέτηση, καθορισµό και εξειδίκευση του σκοπού, της αποστολής και των αρµοδιοτήτων του
θεσµού αλλά και την άµεση, εύκολη, ευέλικτη και αποτελεσµατική πρόσβαση τον διοικούµενων στον
θεσµό. Μάλλον η οικονοµική συγκυρία δεν έχει επιτρέψει στον βαθµό που θα χρειαζόταν την
υιοθέτηση των προτεινόµενων θεσµικών παρεµβάσεων. Παράλληλα πάντως σε συνεργασία και
επαφή µε τους Συµπαραστάτες των λοιπών Περιφερειών και ∆ήµων της χώρας και µε την ανάπτυξη
συλλογικών δράσεων έχει γίνει προσπάθεια ενίσχυσης, εµπέδωσης και ενδυνάµωσης του θεσµού
γενικά του Συµπαραστάτη σε Πανελλήνιο επίπεδο παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις.
2. Στην προσπάθεια που καταβλήθηκε αυτά τα πρώτα έτη της λειτουργίας, αξίζει να σηµειωθεί η
αρµονική σχέση και συνεργασία µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες των αρµοδίων ∆ιευθύνσεων και
Υπηρεσιών. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις ∆/νσεις της Περιφέρειας
παρά την υποστελέχωση και την περικοπή των µέσων διαβίωσης είναι σε υψηλό επίπεδο και
στοχεύουν και επιτυγχάνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των ∆ιοικουµένων.
Βρισκόµαστε µέσα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης και έντονων θεσµικών ανακατατάξεων.
Είµαστε αντιµέτωποι µε µια ταχεία και ριζική αλλαγή όχι µόνο συνθηκών αλλά και θεσµικών ρόλων. Η
ανατροπή των ως τώρα προοπτικών και σχεδιασµού σε ατοµικό αλλά και συλλογικό επίπεδο είναι
εµφανής και δραµατική, κυρίως εξαιτίας των δυσβάστακτων οικονοµικών υποχρεώσεων.
Στις παρούσες συνθήκες εκδηλώνεται εντονότερα η ανησυχία των πολιτών αλλά και η
δυσπιστία τους έναντι της ∆ιοίκησης. Γεννάται τόσο το ερώτηµα πόσο µπορούν να την εµπιστευθούν
και να ενισχυθούν από αυτήν, όσο και η προσδοκία και ανάγκη να βρουν θεσµικό καταφύγιο και
διέξοδο στην δύσκολη καθηµερινότητά τους. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται έκδηλα η ανησυχία και ο
φόβος των λειτουργών και στελεχών της ∆ιοίκησης, που καλούνται σε αυτή την συγκυρία, καθώς και
η Τοπική Αυτοδιοίκηση πλήττεται σοβαρά, να ανταπεξέλθουν και να εναρµονιστούν µε τις ριζικές
νοµοθετικές αλλαγές, που πραγµατοποιούνται σχεδόν σε όλους τους τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
3. Ο θεσµός του Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης µε ιδιαίτερη υπευθυνότητα και
ευαισθησία αντιµετωπίζει κάθε παράπονο, αναφορά και καταγγελία των πολιτών και παρέχει λύση σε
συνεργασία µε τις υπηρεσίες όταν το ζήτηµα εντάσσεται στις αρµοδιότητες της Περιφέρειας. Επιπλέον
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συµπαραστέκεται, κατευθύνει και αναζητά διέξοδο και σε όποιο άλλο ζήτηµα µέχρι σήµερα έχει τεθεί
ακόµη και έξω και πέρα από το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων. Ακριβώς αυτή αφενός η στάση και δράση
που έχει επιδείξει ο θεσµός και η εµπιστοσύνη αφετέρου µε την οποία έχει περιβάλει τον θεσµό ο
πολίτης δηµιουργούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον προσανατολισµό της λειτουργίας του
και στην αναπτυξιακή προσπάθεια που συντελείται και επιδιώκεται περαιτέρω από την Περιφέρεια.
4. Η ως άνω οικονοµική συγκυρία δεν αφήνει κανένα µας ανεπηρέαστο. Ο θεσµός του
Συµπαραστάτη πρέπει και είναι κοντά στα ολοένα εντεινόµενα προβλήµατα των πολιτών. Γι’ αυτό και
συνεχώς αναζητά διεξόδους θεσµικής αναβάθµισης σε περιφερειακό επίπεδο.
Το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου που διαθέτει δυναµικό, ανθρώπινο και υλικό, ιδέες
και επιχειρηµατική δραστηριότητα, νέους ανθρώπους και αγροτική παραγωγή, εργαζόµενους και
τουρισµό, απαράµιλλο φυσικό κάλλος, ιστορία και πολιτιστική κληρονοµιά, ιδιαίτερα σε αυτή την
κρίσιµη για τη χώρα και τους πολίτες της περίοδο, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και αξιοποιηθεί. Όλα
τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήµατα µε την κατάλληλα προσεκτική και υπεύθυνη στόχευση
µπορούν να δώσουν ώθηση προς τα εµπρός. Εποµένως η αξιοποίηση των διαθέσιµων τοπικών σε
επίπεδο περιφέρειας παραγόντων και φορέων καθίσταται σηµαντική.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Εποµένως στο πλαίσιο αυτό µπορεί και πρέπει να υλοποιηθεί ουσιαστικά και αποτελεσµατικά η
ήδη διακηρυγµένη συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Η θεσµική, ουσιαστική και
συγκεκριµένη συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου θεωρώ ότι θα συνδράµει
αποτελεσµατικά στην προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου τόσο για τη θεσµική αναβάθµιση
της ∆ιοίκησης όσο και κυρίως στην αναπτυξιακή δυναµική και προοπτική. Θα µπορέσει να ανοίξει τον
δρόµο προς αυτή την κατεύθυνση, µε ενδελεχή επιστηµονική έρευνα, εκπόνηση προτάσεων ακόµη
ενδεχοµένως και επιµορφωτικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε την Περιφέρεια ώστε να
εκκινήσουν µια «νέα δυναµική» στους πληττόµενους συνεχώς τα τελευταία χρόνια τοµείς της
επιχειρηµατικότητας και της οικονοµίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση θεσµικά είχε γίνει επαφή στο παρελθόν και κατόπιν ανταλλαγής
απόψεων, σήµερα εκπροσωπώντας τον θεσµό του Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης,
εναρµονιζόµενος πλήρως µε τον θεσµικό ρόλο και ανταποκρινόµενος στις ανάγκες της εποχής
καταθέτω τις προτάσεις µου για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε τοπικό επίπεδο µε τη
συνδροµή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προτείνω:
Ι. Ίδρυση και λειτουργία, µε τη συνδροµή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Τµήµα
Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, του «Εργαστηρίου Οικονοµικής
Ανάλυσης, Στρατηγικής και Λήψης Αποφάσεων» µε έµφαση στους τοµείς:
1. Οικονοµική Ανάλυση
▪ Μακροοικονοµική ανάλυση και προβλέψεις
▪ Περιφερειακή ανάλυση και προβλέψεις
▪ Ανάλυση και εφαρµογές θεµάτων τοπικής επιχειρηµατικότητας
2. Επιχειρηµατικότητα, Στρατηγική και Λήψη Αποφάσεων
▪ ∆ιαχείριση επιχειρηµατικότητας
▪Οργάνωση και διαχείριση επιχειρηµατικών σχεδίων και ροής πληροφοριών µικροµεσαίων
επιχειρήσεων
▪ Βελτιστοποίηση παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων πρωτογενούς τοµέα
▪ Προώθηση εξαγωγών
▪ Εφαρµογές Προβλέψεων Ζήτησης και Τιµών (σε διαφορετικά προϊόντα & Αγορές.
▪ Ανάπτυξη και αξιοποίηση προϊόντων τουρισµού : φοιτητικός, χειµερινός, ιστορικός, θρησκευτικός &
αθλητικός
3. Επιχειρηµατικότητα και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
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• Αξιολόγηση ∆ράσεων & Προγραµµάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την στήριξη και
προώθηση των επιχειρήσεων
• Οργάνωση και ∆ιοίκηση ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και Οργανισµών της περιφέρειας προς όφελος των
πολιτών
• Επιµόρφωση ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.α.
Σκοπός του εργαστηρίου θα είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου εφαρµοσµένης πρωτογενούς
και δευτερογενούς έρευνας και η κατάλληλη πρακτική αξιοποίησή της προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας.
Συγκεκριµένα το εργαστήριο, στο πλαίσιο των θεµατικών του δραστηριοτήτων, θα έχει ως έργο την
παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
α) Την συνεργασία µε σχετικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νοµικά Πρόσωπα,
Επιχειρήσεις αλλά και άλλους κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς στα πλαίσια του επιστηµονικού
αντικειµένου του.
β) Την ειδική, διαρκή και στενή συνεργασία µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον περιφερειακό
Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε τον Περιφερειακό Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου στους τοµείς της Τοπικής Επιχειρηµατικότητας, της Βιοµηχανίας, της
Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, του Τουρισµού καθώς και του Πρωτογενούς Τοµέα αλλά και σε όλα τα
θέµατα οικονοµικού ενδιαφέροντος αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ειδικά στο πλαίσιο της συνεργασίας µε τον περιφερειακό Συµπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης.
γ) Την αποτίµηση και ανάλυση της θετικής επίδρασης στους εκάστοτε ιδιωτικούς και δηµόσιους
φορείς από την εφαρµογή µέτρων και δράσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
δ) Την ανάληψη ειδικών µελετών και προτάσεων µε στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής
κοινωνίας και των τοπικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της συνεργασίας µε την Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
ε) Την οργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων Επιµόρφωσης σε φορείς και υπηρεσίες της Περιφέρειας
Πελοποννήσου αλλά και του ευρύτερου ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα,
στ) Την παροχή εξειδικευµένων Χρηµατοοικονοµικών Μελετών αξιοποίησης κεφαλαίων, διαχείρισης
κινδύνου, αποτίµησης επενδύσεων κ.ά παρόµοιων θεµάτων.
η) Την πραγµατοποίηση διαλέξεων, workshops αλλά και δηµοσιεύσεων και περιοδικών εκδόσεων
ειδικού ενδιαφέροντος.
θ) Την ανάπτυξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος Οικονοµικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
ι) Την διαρκή και ουσιαστική συνεργασία µε άλλα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήµια αλλά και την
ανάληψη και συµµετοχή σε Εθνικά και ∆ιεθνή ερευνητικά έργα µε την συνεργασία της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Η συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου θέτει στη διάθεση της Περιφέρειας και
αξιοποιεί για την ενίσχυση της συλλογικής αναπτυξιακής προσπάθειας το έµψυχο δυναµικό του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Το εργαστήρι Οικονοµικής Ανάλυσης, Στρατηγικής και Λήψης
Αποφάσεων θα στελεχώνεται από µεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους
διδάκτορες, µεταπτυχιακούς και θα συµµετέχουν πτυχιούχοι και προπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστήµων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου αξιοποιώντας την γνώση, την ενέργεια
και την προσπάθειά τους για τη δράση και το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επιπλέον επιβάλλεται σήµερα όσο ποτέ η καλύτερη δυνατή διαχείριση και αξιοποίηση των
υποδοµών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πολλαπλασιαστικά οφέλη προς αυτή την κατεύθυνση
µπορεί να αποδώσει ο συνδυασµός αυτής της ανάγκης µε τη δηµιουργία δοµών για τη στήριξη της
επιχειρηµατικότητας.

-6-

ΑΔΑ: 6ΕΠΞ7Λ1-ΛΩΨ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η επιχειρηµατικότητα, και δη η νεοφυής, αποτελεί βασικό µοχλό ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η επιχειρηµατική ανάπτυξη συνδέεται, αυτονοήτως, µε τον ειδικό
χωροταξικό σχεδιασµό και την πολιτική εξειδικευµένων κινήτρων για την ουσιαστική υποβοήθηση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό προτείνω:
ΙΙ. ∆ηµιουργία στις µεγάλες πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή/και σε
εντοπισµένες υποβαθµισµένες περιοχές ενεργών Ζωνών Επιχειρηµατικότητας και
Καινοτοµίας (hub επιχειρηµατικότητας).
Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης αναµένεται να καταπολεµήσει και φαινόµενα
παρακµής που συναντώνται σε υποβαθµισµένες περιοχές στα µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ θα
συµβάλλει ζωτικά στο συνδυασµό του εξαιρετικής ποιότητας ανθρώπινου κεφαλαίου µε το συµβολικό
– µοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Περιφέρεια. Οι ζώνες καινοτοµίας είναι ένα
ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό «οικοσύστηµα» που θα δηµιουργήσει πρώτα και πάνω από όλα
µια νέα επιχειρηµατική κουλτούρα.
Είναι αυτονόητο ότι σε κάθε περιοχή µπορεί να δοθεί έµφαση στα χαρακτηριστικά εκείνα στα
οποία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα (π.χ. αγροδιατροφικός τοµέας, τουριστικές υπηρεσίες,
ηλεκτρονικές εφαρµογές). Εξάλλου, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονοµιάς. Η τοπική κληρονοµιά µπορεί να αναδειχθεί αποτελεσµατικά και να
αποτελέσει βασικό πυρήνα της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής. Το πολιτιστικό κεφάλαιο και η
προστασία του θα πρέπει να συνδυαστούν µε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες (ακόµα και στο επίπεδο
της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας). Είναι αυτονόητο ότι οι τοπικές Ζώνες Επιχειρηµατικότητας και
Καινοτοµίας, µπορούν ζωτικά να συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.
Οι επιχειρήσεις που θα µπορούν να ενταχθούν θα πρέπει να έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
και προϋποθέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να τίθεται ένα αυστηρό χρονοδιάγραµµα, που πρέπει να
τηρούν οι επιχειρήσεις. Ενδεικτικά:
• δηµιουργία business plan,
• ανάπτυξη πρωτοτύπου,
• πρόσβαση στην αγορά.
Η ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων θα γίνεται κατ’ αρχάς σε συνεργατικούς
χώρους (co-working spaces), όπου παρέχεται υποστήριξη και κοινές υποδοµές για τις επιχειρήσεις:
• Γραµµατειακή υποστήριξη,
• Λογιστική υποστήριξη,
• Νοµική υποστήριξη,
• Συµβουλευτική – mentoring,
• Ενηµερωτικές δράσεις για δυνατότητες χρηµατοδότησης (ΕΣΠΑ, χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
κ.λπ.)
• ∆ικτύωση µε επιχειρήσεις του εξωτερικού, ή εδραιωµένες ελληνικές επιχειρήσεις.
• Επαφές και υποστήριξη από φορείς ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας (π.χ. Επιµελητήρια, την
Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων , τον ΣΕΒ κ.λπ.)
Επειδή κίνητρο για την εγκατάσταση νεοφυών επιχειρήσεων στις ως άνω ζώνες είναι (και) η
ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση (π.χ. µηδενική φορολογία για διάστηµα τριών ετών από την ίδρυσή
τους), η οποία επιφέρει µικρή µόνο µείωση των εσόδων του δηµοσίου (λόγω των µειωµένων κερδών
των startups), πλην όµως θα έχει εν δυνάµει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την
άνθιση της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να υπάρξει σχετική συνεννόηση
και αίτηµα προς τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές.
Ειδικά για τη χρηµατοδότηση των εντασσόµενων επιχειρήσεων πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα
νοµοθετικής πρόβλεψης της σύστασης επιχειρήσεων ειδικού σκοπού, µε τη µορφή ταµείων
επιχειρηµατικών συµµετοχών, που θα έχουν χρηµατοδότηση από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης,
αλλά και από ιδιώτες. Έτσι, θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες οικονοµίες κλίµακας για τις νεοφυείς
επιχειρήσεις.
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Η πρόταση αυτή στοχεύει στην αξιοποίηση πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης (τόσο χρηµατικούς
πόρους όσο και κτήρια και υποδοµές) που παραµένουν ανεκµετάλλευτα, µε την διάθεσή τους για την
λειτουργία των Ζωνών Επιχειρηµατικότητας και Καινοτοµίας.

…………………………………………………………………………………………………………….

Κατόπιν των ανωτέρω, στο Περιφερειακό Συµβούλιο,

Πραγµατοποιήθηκε

η

παρουσίαση

της

ετήσιας

έκθεσης

του

Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το έτος 2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό

Αφού

συντάχθηκε

και

αναγνώσθηκε

20

το

πρακτικό

αυτό,

υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟ Σ

Η ΓΡΑ ΜΜΑΤΕΑ Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑ Ρ ΙΑ – Ε Λ Ε ΝΗ
ΣΟ Υ Κ Ο Υ Λ Η - ΒΙΛ ΙΑ Λ Η

ΧΑ Ρ Α Λ Α ΜΠΟ Σ Σ Κ Ο Υ Ρ Ο Σ
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