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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ενότητα

περιλαμβάνει την εισαγωγή της μελέτης με τίτλο: Μελέτη

Διερεύνησης του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στους Τομείς της Γαλάζιας και
Κοινωνικής Οικονομίας στις περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού και
Ανατολικής Πελοποννήσου. H μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “NEETS on
Board”, με συγχρηματοδότηση του ΕaSI.


Στο 1ο κεφάλαιο περιλαμβάνει εισαγωγή για την ανάλυση του περιεχομένου του
παραδοτέου



Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης και
διάγνωσης τοπικών αναγκών στις περιοχές Πειραιά, Νήσων Αργοσαρωνικού και
Ανατολικής Πελοποννήσου. Στόχος είναι η υποβοήθηση του σχεδιασμού σε
πραγματικές διαπιστώσεις ως προς τις δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες της αγοράς
που έχει η περιοχή παρέμβασης και ως εκ τούτου καταλήγει σε ένα σχέδιο δράσης
ρεαλιστικό, αντικειμενικό και χρήσιμο.



Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται εννοιολογικοί προσδιορισμοί για τον τομέα της
γαλάζιας οικονομίας, αποτύπωση μεγεθών στην ευρωπαϊκή οικονομία, επιμέρους
οικονομικοί τομείς που συνιστούν την γαλάζια οικονομία καθώς και οι αναπτυξιακές
προοπτικές που την συνοδεύουν.



Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των
κοινωνικών επιχειρήσεων και την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα , όπως αυτό
διαμορφώνεται με το βάση το Ν 4430/2016



Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2104-2020 , οι
επιμέρους δράσεις που τα συνθέτουν και η σύνδεση τους με τις προοπτικές
χρηματοδότησης δράσεων δημιουργίας κοινωνικής επιχειρηματικότητας από την
Ομάδα Στόχο



Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που και η ανάλυση των
αναγκών – δυνατοτήτων –ευκαιριών για την δραστηριοποίηση της ομάδας στόχου
στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητα. Επίσης
παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας της
ομάδας στόχου μέσα από το πλέγμα εγκεκριμένων χρηματοδοτικών δράσεων

Το «NEETs on Board» χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα μελέτη δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνονται συνοπτικά στοιχεία της υφιστάμενης κοινωνικό –
οικονομικής κατάστασης , της οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές
παρέμβασης του έργου (Πειραιάς, ‘Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος, Σαλαμίνα Αίγινα, Βόρεια και
Νότια Κυνουρία,
συμπερασμάτων για

Δήμοι Ευρώτα και Μονεμβασιάς) με στόχο την εξαγωγή
αναπτυξιακές ανάγκες που προκύπτουν στους τομείς γαλάζιας

οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών αναγκών, της
ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις προοπτικές της τοπικής
οικονομίας. Ο εντοπισμός των αναγκών αυτών επιδιώκεται να μεταφραστεί σε προτάσεις σε
επίπεδο τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο μικρότερης γεωγραφικής ενότητα. (Δήμος
Πειραιά, στα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Β. και Ν. Κυνουρία, Δήμοι Ευρώτα και

Μονεμβασιάς) στους τομείς γαλάζιας ανάπτυξης και κοινωνικής οικονομίας.

2.1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2.1.1

Πληθυσμιακά –Δημογραφικά Στοιχεία του Δήμο Πειραιά

Ο Πειραιάς είναι ο πέμπτος πολυπληθέστερος δήμος της Χώρας με (μόνιμο) πληθυσμό
163.688 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011).
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Πειραιά σε σχέση με
την ΠΕ Πειραιώς & Νήσων Περιφέρειας Αττικής,
Πίνακας1:

Πληθυσμός (1991, 2001, 2011) και πληθυσμιακή μεταβολή 1991-2001 και 2001-2011,
Χώρας, Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, Δήμου Πειραιώς

1991

2001

2011

Μεταβολή
1991-2001

2001-2011

Χώρα

10.223.392

10.934.097

10.816.286

7,0%

-1,1%

Περιφέρεια Αττικής

3.594.817

3.894.573

3.828.434

8,3%

-1,7%

ΠΕ Πειραιώς & Νήσων

530.180

553.450

523.648

4,4%

-5,4%

∆. Πειραιώς

187.399

181.933

163.688

-2,9%

-10,0%

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ 2011
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Με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική της Αττικής για την Κοινωνική Ένταξη και την
καταπολέμηση της φτώχειας (ΠΕΣΚΕ, 2015) ο Δήμος Πειραιά είναι ο 9ος πιο φτωχός
Δήμος της Περιφέρειας Αττικής (επί συνόλου 66 Δήμων). Επίσης, είναι ο 23ος πιο φτωχός
Δήμος της Περιφέρειας Αττικής με βάση τον εκθετικό δείκτη φτώχειας του ΟΗΕ,1 ενώ σε
επιμέρους συνιστώσες εμφανίζεται σε ακόμη δυσμενέστερη θέση (π.χ. είναι ο Δήμος με το
δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Αττική)

2.1.2

Η διάρθρωση της τοπικής οικονομίας

Η σχέση με την Θάλασσα είναι προφανές ότι έχει διαμορφώσει το οικονομικό προφίλ του
Δήμου Πειραιά. Κύρια Στοιχεία που διαμορφώνουν το κυρίαρχο προφίλ της οικονομίας γύρω
από το Λιμάνι του Πειραιά είναι τα εξής σύμφωνα με την Στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης
του Δήμου Πειραιά που εκπονήθηκε το 2018 είναι τα εξής:


αποτελεί διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, καθώς βρίσκεται στη
διασταύρωση των θαλάσσιων οδών που συνδέουν τη Μεσόγειο με τη Βόρεια
Ευρώπη, Το 2017 (στοιχεία 2016), το λιμάνι του Πειραιά ήταν το 6ο

κορυφαίο

ευρωπαϊκό λιμάνι και συμπεριλήφθηκε μεταξύ των κορυφαίων λιμανιών παγκοσμίως
(38η θέση) ως προς τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.


Είναι ο σημαντικότερος κόμβος για τον ανεφοδιασμό της Χώρας και για την
εξυπηρέτηση της επιβατικής και τουριστικής κίνησης, αλλά και για τη μεταφορά
πρώτων υλών και αγαθών από και προς την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το
2015, περισσότεροι από 15,8 εκατομμύρια επιβάτες μετακινήθηκαν μέσω του
ακτοπλοϊκού τερματικού του λιμανιού) ενώ τα τελευταία έτη καταγράφεται συνεχή
αύξηση της επιβατικής κίνησης αφετηρίας ή τελικού προορισμού (10% περίπου)



Είναι το επίκεντρο ενός ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγματος με μεγάλο αριθμό από
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, και συμπληρωματικότητα διασύνδεση με όμορους Δήμους
(Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, λιμενο-μεταφορικό σύμπλεγμα ΠειραιάΘριασίου).



Είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας στην Ευρώπη, με περίπου 1
εκατ. επισκέπτες κρουαζιέρας το 2015 (980.000 επιβάτες). Είναι το μεγαλύτερο
λιμάνι κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Ernst&Young (2017).«Επανατοποθετώντας την Ελλάδα
ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο». το ευρύτερο ναυτιλιακό πλέγμα του Πειραιά μετρά συνολικά
3.273 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που σχετίζονται με τη
ναυτιλία και λειτουργούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
1 Ο δείκτης λαμβάνει υπόψη την ανεργία, την πιθανότητα μη επιβίωσης άνω των 60 ετών και
τα άτομα που δεν γνωρίζουν γραφή ή ανάγνωση.
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Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη αποκλειστικά στην περιοχή του Πειραιά και των
όμορων με αυτόν Δήμων χωροθετούνται 1.975 επιχειρήσεις στους κλάδους της ναυτιλίας.
Σύμφωνα με μελέτη του ΕΒΕΠ (2016) με βάση καταγραφή από Μητρώα Επιχειρήσεων, που
διεξήχθη στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης και

αφορούσε σε τέσσερις κατηγορίες

ναυτιλιακών επιχειρήσεων, το σύνολο των οποίων ανέρχονταν σε 1.338 επιχειρήσεις σε
όλη την Αττική:


Ναυπηγοεπισκευή (κατηγορία Α), που αριθμεί 447 επιχειρήσεις



Κατασκευή Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (κατηγορία Β), που αριθμεί 77 επιχειρήσεις



Προμήθεια Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (κατηγορία Γ), που αριθμεί 237 επιχειρήσεις



Ναυτιλιακές Υπηρεσίες (κατηγορία Δ), που αριθμεί 577 επιχειρήσεις

Εξ αυτών, 766 επιχειρήσεις (57% του συνόλου) χωροθετούνταν στο Δήμο Πειραιά.
Επίσης, στη συγκεκριμένη μελέτη του ΕΒΕΠ αναφέρεται ότι στην ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά δραστηριοποιούνται 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 45 νομικές εταιρείες (εκ των
οποίων οι 10 βρετανικές), 5 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της ναυτιλιακής
λογιστικής (στηριζόμενες και από μια ισχυρή ομάδα Ελλήνων λογιστών), 8ασφαλιστικές
εταιρείες και 23 P&I clubs (τα περισσότερα βρετανικά), που παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη,
καθώς και 200 περίπου μεσιτικά γραφεία και περί τα 150 ναυτιλιακά πρακτορεία.
Ορόσημο στην ανάπτυξη του Πειραιά ως Διεθνές Λιμάνι ήταν η επένδυση της εταιρείας
COSCO στον ΟΛΠ.Το 2009, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. εκχώρησε το δικαίωμα
εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Προβλήτα II του λιμένα
στην εταιρεία Piraeus Container Terminal (PCT) S.A., θυγατρική εταιρεία της COSCO Pacific.
Το 2016 παραχωρήθηκε από το ελληνικό δημόσιο στην COSCO το 67% του μετοχικού
κεφαλαίου του ΟΛΠ . Η αναδιοργάνωση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και οι
επενδύσεις για την αναβάθμιση του τερματικού Προβλήτα II – και για την κατασκευή του
τερματικού Προβλήτα III – έχουν συμβάλει στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του λιμανιού.
Στα πλεονεκτήματα του Πειραιά περιλαμβάνεται η καλή συνδεσιμότητα μεταξύ
διαφορετικών μεταφορικών μέσων (πλοία-λιμάνια, σιδηρόδρομος, αυτοκίνητο, αεροδρόμια)
που προσφέρει.

Γενικότερα Χαρακτηριστικά της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Βασικό χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την οικονομική κρίση είναι η μείωση της
οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας ιδίως μεταξύ των ετών 2008-2015.
Τα στοιχεία του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ)2 καταδεικνύουν
μια πολύ σημαντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της κρίσης. Το
2015 ήταν εγγεγραμμένες στο ΕΒΕΠ 3.723 επιχειρήσεις όλων των κλάδων .Με βάση τα
2
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Πηγή: ΣΟΑΠ Δήμου Πειραιά

στοιχεία της μελέτης αυτά προκύπτει ότι η μείωση στην 7ετία 2008-2015 έφθασε το 30%
του αριθμού των ενεργών επιχειρήσεων του 2008.
Η κλαδική κατανομή των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο ΕΒΕΠ αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα διαμόρφωσης της οικονομικής βάσης.
Πίνακας 2:

Κλαδική κατανομή εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο ΕΒΕΠ

2001-

2008-

2001

2008

2015

2001

2008

2015

08

15

14

17

10

0%

0%

0%

21%

-41%

βιοτεχνία

222

243

209

4%

4%

6%

9%

-14%

Ενέργεια

7

46

71

0%

1%

2%

557%

54%

Κατασκευές

117

295

166

2%

5%

4%

152%

-44%

Μεταφορές

129

327

223

2%

6%

6%

153%

-32%

Ναυτιλία

378

372

187

7%

7%

5%

-2%

-50%

Ξενοδοχεία

14

32

19

0%

1%

1%

129%

-41%

Λιανικό εμπόριο

670

827

516

12%

15%

14%

23%

-38%

1.167

1.262

969

21%

23%

26%

8%

-23%

Αντιπρόσωποι

250

307

192

4%

6%

5%

23%

-37%

Εστίαση και συναφή

48

99

84

1%

2%

2%

106%

-15%

1.087

1.286

989

19%

23%

27%

18%

-23%

54

41

32

1%

1%

1%

-24%

-22%

1.242

366

44

22%

7%

1%

-71%

-88%

246

56

12

4%

1%

0%

-77%

-79%

5.645

5.576

3.723

100%

100%

100%

-1%

-33%

Κλάδος
Γεωργία-Αλιεία
Βιομηχανία-

Χονδρικό εμπόριο
Εμπορ.

Υπηρεσίες
Λοιπές
δραστηριότητες
Έλλειψη
δραστηριότητας
Μετάπτωση
Σύνολο

Πηγή: ΣΟΑΠ Δήμου Πειραιά (2015)
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Με βάση τον ανωτέρω πίνακα


Στα τρία έτη (2001, 2008, 2015) για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, τρεις κλάδοι
κυριαρχούν στην οικονομική βάση του Πειραιά: οι υπηρεσίες, το χονδρικό εμπόριο
και το λιανικό εμπόριο. Οι κλάδοι αυτοί αποτελούν περί το 60% της οικονομικής
δραστηριότητας του Δήμου Πειραιά.



στη ναυτιλία, που αποτελεί δραστηριότητα αιχμής για τον Πειραιά, καταγράφεται
στασιμότητα ως το 2008 και στη συνέχεια, σημαντική μείωση του αριθμού των
επιχειρήσεων. Βέβαια να επισημανθεί ότι στο ΕΒΕΠ εγγράφονται μόνο ορισμένες
επιχειρήσεις του κλάδου, κυρίως όσες συνδέονται με την επιβατική ναυτιλία.



Αυξητικές τάσεις παρουσίασε ο κλάδος της ενέργειας. Οι επιχειρήσεις του κλάδου
αυξήθηκαν εκθετικά μετά το 2000, ενώ αυξήθηκαν και μετά το 2008. Σημαντικό
ποσοστό στο εσωτερικό του κλάδου καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε φωτοβολταϊκά συστήματα

Η τουριστική υποδομή του Δήμου Πειραιά έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και αύξησης
ιδίως στον ξενοδοχειακό τομέα λαμβάνοντας υπόψη και το μεγάλο αριθμό κινήσεων και ότι
πρόκειται για το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της χώρας με συνεχή δραστηριότητα ( Το
2015, περισσότεροι από 15,8 εκατομμύρια επιβάτες μετακινήθηκαν μέσω του ακτοπλοϊκού
τερματικού του λιμανιού)
Σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (2014), οι
ξενοδοχειακές μονάδες στο Δήμο Πειραιά είναι σχετικά λίγες για την κάλυψη των αναγκών.
Με βάση τα στοιχεία της μελέτης του ΣΟΑΠ (2015) από τα 45 Ξενοδοχεία της πόλης του
Πειραιά (2014) τα 35 είναι της κατηγορίας 1 και 2 αστέρων. Τα ανωτέρω ξενοδοχεία είχαν
δυναμικότητα 3.173 κλίνες τιμή σχετική χαμηλή σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό στον
Δήμο Αθηναίων όπου με βάση στοιχεία του 2012 ανέρχονταν άνω των 28.000 κλινών.
Σημαντική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά αποτελεί και η αλιεία.
Μεγάλο μέρος της εθνικής αλιευτικής παραγωγής κατευθύνεται στην ιχθυόσκαλα του
Πειραιά (Κερατσινίου), που αποτελεί ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη από τις συνολικά 11
ιχθυόσκαλες της Χώρας.
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Απασχόληση
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης
περιόδου συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα , με μεγάλη διαφορά από τους άλλους δύο
τομείς της παραγωγής. Παρατηρείται διαχρονικά υποχώρηση του δευτερογενή τομέα υπέρ
του τριτογενή, κάτι που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, όπου υπήρχε ιστορικά
σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το ναυτιλιακό πλέγμα.
Η δυναμική της απασχόλησης στον Πειραιά τα τελευταία χρόνια έχει θετικό πρόσημο.
Μάλιστα το έτος 2014 ο Δήμος Πειραιά άνηκε στους Δήμους της Χώρας με τις
περισσότερες Νέες Θέσεις Εργασίας αλλά το 2017 οι αριθμός των νέων θέσεων εργασίας
είχε ελαφρά πτωτικότερη τάση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 3 : Νέες Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Πειραιά τα έτη 2014 -2017

Έτος 2014
4.086

Έτος 2015
2.869

Έτος 2016
4.428

Έτος 2017
2.629

Σύνολο
14.012

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –Έκθεση Αποτελεσμάτων
2017, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Στον επόμενο πίνακα σύμφωνα με τα ευρήματα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών
της Αγοράς Εργασίας (2017)

παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι ποσοτικά τομείς

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον Δήμο Πειραιά την περίοδο 2014-2017
Αντίστοιχα στον αμέσως επόμενο πίνακα απεικονίζονται οι σημαντικότερες ποσοτικά
Επαγγελματικές Ειδικότητες στις οποίες δημιουργήθηκαν νέες
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων την περίοδο 2014-2017
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θέσεις εργασίας

στην

Πίνακας 4 : Ιεράρχηση - Σημαντικότεροι Τομείς δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον Δήμο Πειραιά την περίοδο 2014-2017

Τομέας Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος 2016

Έτος 2017

Σύνολο

52.Υπηρεσίες Εστίασης

1.108

1.235

1.084

1.172

4.599

47.Λιανικό Εμπόριο

471

546

1.078

569

2.664

46.Χονδρικό Εμπόριο

573

661

1896

999

4.129

και 453

342

484

380

1.659

491

-88

440

989

161

10

329

833

100

317

458

964

52.Αποθήκευση
Υποστηρικτικές

στην

Μεταφορά Δραστηριότητες
33.

Επισκευή

και 146

Εγκατάσταση Μηχανών και
Εξοπλισμού
85.Εκπαίδευση
86.

333

Δραστηριότητες 89

Ανθρώπινης Υγείας
Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –Έκθεση Αποτελεσμάτων 2017, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού
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Πίνακας 5 : Σημαντικότερες Επαγγελματικές Ειδικότητες στις οποίες δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων την
περίοδο 2014-2017

Τομέας Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος 2016

Έτος 2017

Υπάλληλοι Γραφείου

1899

1761

2599

642

Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών

809

777

874

903

Μοντέλα, Πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

498

443

856

667

Ανειδίκευτοι Εργάτες Ορυχείων, Κατασκευών, Μεταποίησης και 519
Μεταφορών

564

916

457

Οδηγοί Μέσων Μεταφοράς και χειριστές εξοπλισμού

372

486

544

569

Ειδικευμένοι επι των πωλήσεων χρηματιστές, κτηματομεσίτες κτλπ

231

279

429

385

Χύτες Μετάλλων-Συγκοληττές –τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών

97

244

143

165

Μηχανικοί, Εφαρμοστές Μηχανών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

108

109

135

146

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –Έκθεση Αποτελεσμάτων 2017, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού
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Με βάση τους ανωτέρω πίνακες προκύπτουν τα εξής ευρήματα


Οι «Υπηρεσίες Εστίασης» και το «Χονδρικό Εμπόριο» είναι οι τομείς απασχόλησης
που καταγράφεται

ο υψηλότερος αριθμός νέων απασχολούμενων με βάση τις

δημιουργούμενες θέσεις εργασίας των ετών 2014-2017


Ακολουθεί ο τομέας του «Λιανικού Εμπορίου Αποθήκευση και Υποστηρικτικές στην
Μεταφορά Δραστηριότητες



Η ειδικότητα η οποία υπερτερεί σε προσλήψεις για ολη την προαναφερόμενη
περίοδο είναι οι Υπάλληλοι Γραφείου στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και
Νήσων



Ακολουθούν οι «Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών» και οι
απασχολούμενοι στις Πωλήσεις

Ανεργία
Η ανεργία στην περιοχή του Δήμου Πειραιά αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα με έμφαση στις
νέες ηλικίες.

Όσον αφορά στην εξέλιξη των μεγεθών της ανεργίας, βάσει των

επεξεργασμένων στοιχείων του ΟΑΕΔ, η ανεργία στο Δήμο Πειραιά αυξήθηκε από 5.165
άτομα τον Ιανουάριο του 2009, σε 14.471 άτομα τον Μάιο του 2013, για να μειωθεί ξανά σε
12.122 άτομα τον Απρίλιο του 2015 (περίπου 16% του ενεργού πληθυσμού).3
Μια ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της ανεργίας,4 κατέδειξε ότι «πρωταθλητές» στην
ανεργία και στον Πειραιά είναι οι γυναίκες και οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών. Λαμβάνοντας
υπ’ όψη το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων, προκύπτει ότι από την ανεργία επλήγησαν
ιδιαίτερα τα χαμηλότερα μορφωτικά στρώματα (όσοι έχουν πάει σχολείο μερικές τάξεις
του Δημοτικού ή δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
μακροχρόνια άνεργοι αυξήθηκαν την περίοδο της κρίσης, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους
στη συνολική ανεργία να ανέλθει από περίπου 28% στην αρχή της κρίσης σε 62% τον
Απρίλιο του 2015.5

Βλ. επεξεργασμένα στοιχεία ΣΟΑΠ Δήμου Πειραιά (2015).

3

Δήμος Πειραιά. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πειραιά 2015-2019/ Φάση Α’: Στρατηγικός
Σχεδιασμός.
4

Βλ. επεξεργασμένα στοιχεία ΣΟΑΠ Δήμου Πειραιά (2015).

5
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2.1.3

Πληθυσμιακά

–Δημογραφικά

–Οικονομικά

Στοιχεία

στα

Νησιά

του

ΑργοΣαρωνικού

Οι Νήσοι του ΑργοΣαρωνικού αποτελούν μια γεωγραφική ενότητα η οποία χαρακτηρίζεται
από την κυριαρχία της θάλασσας στην κοινωνικοοικονομική τους εξέλιξη.
Στον επόμενο πίνακα αποτυπώνεται η πληθυσμιακή δομή της περιοχής παρέμβασης των
Νήσων του ΑργοΣαρωνικού
Πίνακας 6 : Γεωγραφικά και Πληθυσμιακά Στοιχεία των Νήσων ΑργοΣαρωνικού –Περιοχής Παρέμβασης

Έκταση

Αίγινας

(km2)
88,83

Πληθυσμός
στοιχεία 2001 – (στοιχεία 2011 – Ποσοστιαία
μόνιμος
μόνιμος
Μεταβολή
πληθυσμός)
πληθυσμός)
12716,00
13056,00
2,6%

Πόρου

48,81

4982,00

3993,00

-7,2%

Σαλαμίνας

96,07

34975,00

39283,00

10,97%

Σπετσών

25,46

3780,00

4027,00

6,1%

Ύδρας

65,55

2646,00

1966,00

-34,6%

324,73

59.099,00

62.325

ΣΥΝΟΛΟ
Πηγη : ΕΛΣΤΑΤ 2011

Στoν επόμενο πινακα απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού ηλικίας έως 35
ετών στο σύνολο του πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης και του κάθε Δήμου ξεχωριστά,
καθώς και η ποσοστιαία κατανομή των νέων ηλικιών.

Πίνακας 7 : Νεανικός Πληθυσμός των Νήσων ΑργοΣαρωνικού –Περιοχής Παρέμβασης

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Πληθυσμός
(στοιχεία 2011 –
μόνιμος
Πληθυσμός Ηλικίας
πληθυσμός)
έως 34 ετών
%
13.056,00
4.529,00
34,7%
3.993,00
1.654,00
41,4%
39.283,00
14.228,00
36,2%
4.027,00
1.493,00
37,1%
1.966,00
670,00
34,1%
62325,00
22.574
36,2%

Πηγη : ΕΛΣΤΑΤ 2011
Με βάση την ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού ηλικίας έως 35 ετών & στο σύνολο του
πληθυσμού της Περιοχής Παρέμβασης και του κάθε Δήμου ξεχωριστά, παρατηρούμε ότι
14

υπάρχει μια ισχυρή νεανική βάση η οποία κατά μέσο όρο προσεγγίζει το 35% του
πληθυσμού.
Γενικότερα Χαρακτηριστικά της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στα Νησιά του
ΑργοΣαρωνικού
Ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Περιοχή Παρέμβασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2010, ήταν 4.959 . Ο Τριτογενής Τομέας κυριαρχεί με
3.918 επιχειρήσεις περί το 80%, ακολουθεί ο Δευτερογενής με 987 επιχειρήσεις και 19,99%
και, τέλος, ο Πρωτογενής Τομέας με 54 επιχειρήσεις και 1%.
Πίνακας 8 : Κατανομή Επιχειρήσεων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Νησί

Πρωτογενής

%

Δευτερογενής

%

Τριτογενής

%

Δ. Αίγινας

14

26%

321

33%

1036

26%

Δ. Πόρου

12

22%

84

9%

437

11%

Δ. Σαλαμίνος

24

44%

423

43%

1727

44%

Δ. Σπετσών

3

6%

113

11%

427

11%

Δ. Ύδρας
Περιοχή
Παρέμβασης

1

2%

46

5%

291

7%

54

100%

987

100%

3918

100%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2010,
Οι επιχειρήσεις κατανέμονται σε όλους τους Δήμους της Περιοχής παρέμβασης, με την
Σαλαμίνα να φιλοξενεί το 33,92% των επιχειρήσεων του ΑργοΣαρωνικού και την Αίγινα να
έπεται με 21,39%. , στον Δήμο Πόρου το 8,32%. Στις Σπέτσες το 8,47% και στη Ύδρα 5,27%.

Πρωτογενής Τομέας
Η περιοχή παρά την χαμηλή συμμετοχή του Πρωτογενή Τομέα παρουσιάζει

ποιοτικά

γεωργικά προϊόντα, με δυνατότητα δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,
(περιλαμβάνονται τα κηπευτικά υπαίθρου και θερμοκηπίου, το κρασί, τα ανθοκομικά, το
φιστίκι, τα σύκα Βραυρώνας και το ελαιόλαδο. Οι παραδοσιακοί κλάδοι του τομέα (π.χ.
σιτηρά, ελιά), με εξαίρεση την παραγωγή του κρασιού δεν παρουσιάζουν αυξητική δυναμική
Ιδιαίτερες δραστηριότητες όπως η ναυπηγική ξυλεία και η ανθοκομία. Τα τελευταία χρόνια
σύμφωνα με ευρήματα της μελέτης που διενεργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος
LEADER «Πολιτισμός –Περιβάλλον ΕΝ Πλώ» για τους νήσους Αργοσαρωνικού, υπάρχει μια
τάση ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, κυρίως μέσω της υψηλής ζήτησης των τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων των νησιών και της συνεχούς τυποποίησής τους

Τριτογενής Τομέα ς
Τα Νησιά του ΑργοΣαρωνικού ( Σαλαμίνα, Αίγινα, Πόρος, Σπέτσες, Υδρα) παρουσιάζουν το
στοιχείο ότι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα και για το λόγο αυτό
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θεωρoύνται ως το ιδανικό θέρετρο για πολυήμερες διακοπές ή ακόμη και για μια ολιγοήμερη
εκδρομή.
Σύμφωνα με την «Στρατηγική για τις επενδύσεις στον τομέα θαλάσσιων μεταφορών» όπως
αυτή έχει καθορισθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και έχει ληφθεί υπόψη στη
διαμόρφωση της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής μεταφορών, στην περιοχή του
Αργοσαρωνικού τα λιμάνια έχουν χαρακτηρισθεί ως Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα λιμάνια της Αίγινας, του Πόρου, των Σπετσών και
της Ύδρας

Aπασχόληση- Ανεργία
Σε σχέση με την απασχόληση ανά Τομέα Δραστηριότητας, Πρωτογενή, Δευτερογενή και
Τριτογενή,

την

δεκαετία

2001-2011

καταγράφηκαν

σημαντικές

μεταβολές

τον

απασχολουμένων στον κάθε Τομέα, στην Περιοχή Παρέμβασης.
Στην Περιοχή Παρέμβασης καταγράφηκε μεγάλη πτώση των απασχολουμένων στον
Πρωτογενή Τομέα κατά 80,32%, ενώ και στον Δευτερογενή Τομέα καταγράφηκε πτώση
35,44% μεταξύ των Απογραφών 2001 & 2011. Η μεγάλη μείωση των απασχολουμένων στο
Πρωτογενή Τομέα είναι ιδιαιτέρως αρνητική. Το 2011 το ποσοστό των απασχολουμένων του
Πρωτογενούς Τομέα στο σύνολο των απασχολουμένων της Περιοχής Παρέμβασης είναι
8,45%.
Πίνακας 9: Απασχολούμενοι ανά Τομέα Απασχόλησης, 2001 & 2011 στην περιοχή Αργοσαρωνικού

Σύνολο

4.185.309

402.201

841.016

3.077.651

4.320.868

22.451

389.424

1.174.904

1.586.779

23.473

312.369

1.351.393

1.687.235

3.298

5.152

14.866

23.316

1.829

3.804

16.016

21.649

F

2.591.319

B

Q

Τριτογενής

Τομέας NACE G-

Δευτερογενής

Τομέας NACE C-

Τομέας NACE A-

Σύνολο

970.680

F

623.310

B

Q

Πρωτογενής

2011

Τομέας NACE G-

Τριτογενής

Τομέας NACE C-

Δευτερογενής

Ενότητα

Πρωτογενής

Χωρική

Τομέας NACE A-

2001

Σύνολο
χώρας
Περιφέρεια
Αττικής
Περιοχή
παρέμβασης

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Επεξεργασία στοιχείων Απογραφή 2001 & Απογραφή
2011

Πίνακας 10 : Ποσοστιαία μεταβολή απασχολουμένων, 2001 & 2011
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Ποσοστιαία Μεταβολή

Σύνολο χώρας

G-Q

Τομέας NACE

Τριτογενής

C-F

Τομέας NACE

A-B

-54,97%

-15,42%

15,80%

4,35%

-24,67%

13,06%

-80,32%

-35,44%

7,18%

Περιφέρεια Αττικής
Περιοχή παρέμβασης

Δευτερογενής

Χωρική Ενότητα

Τομέας NACE

Πρωτογενής

2001-2011

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Επεξεργασία στοιχείων Απογραφή 2001 & Απογραφή
2011 –Επεξεργασία στοιχείων

Οι απασχολούμενοι στο σύνολο της Χώρας και στην Περιφέρεια Αττικής αυξήθηκαν το 2011,
σε σχέση με το 2001, κατά 135.559 και 100.456 άτομα αντίστοιχα, ενώ στην Περιοχή
Παρέμβασης μειώθηκαν κατά 1. 667 άτομα.
Στους επόμενους πίνακες αποτυπώνεται και η εξέλιξη της απασχόλησης αναφορικά με τις
δημιουργούμενες θέσεις εργασίας και τις απολύσεις τα έτη 2014-2017 στους Δήμους του
ΑργοΣαρωνικού που αποτελούν την περιοχή παρέμβασης του έργου.
Πίνακας 11 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Σαλαμίνας

Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

2.821
2.622
199

2.779
2.469
310

Έτος
2016
3.956
3.579
377

Έτος
2017
4.572
4.407
165

Σύνολο
14.128
13.077
1.051

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –Έκθεση Αποτελεσμάτων
2017, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Πίνακας 12 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Αίγινας

Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Σύνολο

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

1.146
1141
5

1.262
1207
55

1.403
1.338
65

1.479
1453
26

5.290
5.139
151

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –Έκθεση Αποτελεσμάτων
2017, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Πίνακας 13 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Σπετσών
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Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Σύνολο

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

1.856
1830
26

2.150
2120
30

2.035
2.006
29

2.519
2497
22

8.560
8.453
107

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –Έκθεση Αποτελεσμάτων
2017, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Πίνακας 14 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Πόρου

Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Σύνολο

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

741
735
6

832
860
-28

1.055
1.016
39

1.391
1394
-3

4.019
4.005
14

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –Έκθεση Αποτελεσμάτων
2017, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Πίνακας 15 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Ύδρας

Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

447
425
22

758
727
31

Έτος
2016
655
655
0

Έτος
2017
780
789
-9

Σύνολο
2.640
2.596
44

Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας –Έκθεση Αποτελεσμάτων
2017, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Ως γενικές διαπιστώσεις επισημαίνονται τα εξής :


Παρατηρείται μια ελαφρά θετική υπεροχή των προσλήψεων σε ετήσια βάση από το
2014 με ισχυρότερη διακύμανση το 2016 και ποσοτική αύξηση νέων θέσεων το 2017
σε σχέση με το 2016 αλλά χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε έντονη αριθμητική
υπεροχή των προσλήψεων έναντι των απολύσεων, γεγονός που ερμηνεύεται σε
σχέση με τον εποχικό και τουριστικό χαρακτήρα των νέων θέσεων σε μεγάλο βαθμό.



Οι Δήμοι Σαλαμίνας και Πόρου εμφανίζονται να διπλασιάζουν από το 2014 έως το
2017 τις προσλήψεις χωρίς αυτό όμως να μεταφράζεται σε πραγματικά βιώσιμες
θέσεις απασχόλησης.
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Ανεργία
Ο αριθμός των ανέργων στην περιοχή όλων των νήσων του ΑργοΣαρωνικού εμφάνισε
σημαντική αύξηση την δεκαετία 2001-2011 με βασική αιτία την οικονομική κρίση η οποία
επηρέασε εκ των πραγμάτων όλες τις περιοχές της χώρας. Το ποσοστό ανεργίας στο σύνολο
του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού στο σύνολο και ανά φύλο ανέρχονταν σε 20, 54%
συμφώνα με στοιχεία Απογραφής της Ελληνική Στατιστικής Αρχής για το έτος 2011
Ο αριθμός των ανέργων μειώνεται τους μήνες Απρίλιο και Ιούλιο, λόγω της απασχόλησης σε
εποχικές, κυρίως τουριστικές εργασίες, ο οποίος αυξάνεται τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο
λόγω της λήξης της εποχικής απασχόλησης.
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2.1.4

Αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή παρέμβασης στον Δήμο Πειραιά

Η αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου Πειραιά είναι ιδιαίτερα θετική και συντίθεται από
μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί για τα επόμενα χρόνια αλλά και
μεγάλης κλίμακας συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχουν επίσης εγκριθεί και αναμένεται να
επηρεάσουν την φυσιογνωμία της πόλης.
Ο Πειραιάς ανέβηκε πέρυσι έξι θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των εμπορικών λιμανιών
στο Lloyd’s List (38η θέση από 44 προηγουμένως) και βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των
λιμανιών της Μεσογείου. Το 2017 εκτιμάται ότι ο Πειραιάς έσπασε το φράγμα των 4 εκατ.
teu καθώς διακινήθηκαν περισσότερα από 4,15 εκατ. teu εμπορευματοκιβωτίων έναντι 3,75
εκατ. teu το 2016 και στους τρεις προβλήτες του λιμανιού.
Ένας ευρύτατος κατάλογος έργων που ξεπερνά σε προϋπολογισμό τα 300 εκατ. ευρώ και
έχει ως στόχο να αναδείξει τον Πειραιά ως το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και μεταξύ
των 30 μεγαλύτερων στον κόσμο, περιλαμβάνεται στο επενδυτικό έργο του ΟΛΠ μέχρι το
2021 σύμφωνα με ανακοινώσεις του ιδίου του ανωτέρω φορέα. Προσδοκάται επίσης ότι οι
επενδύσεις στον ΟΛΠ, θα κινητοποιήσουν

σημαντικό αριθμό από ναυτιλιακές εταιρείες

στο να εγκατασταθούν ή και να επιστρέψουν στον Πειραιά .
Οι συντελούμενες επενδύσεις που είναι συνυφασμένες με το λιμάνι (κρουαζιέρα,
ναυπηγοεπισκευή, διαμεταφορές) δίδουν νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση του ρόλου του
Πειραιά στο σύστημα των αστικών κέντρων/ πόλεων – λιμένων διεθνώς. Η ένταξη του
Πειραιά στο σύστημα τουριστικών προορισμών εντός του Λεκανοπεδίου και η βελτίωση της
ελκυστικότητάς του ως επιχειρηματικού προορισμού και έδρας επιχειρήσεων του
ναυτιλιακού πλέγματος βρίσκεται σε οργανική σχέση με τη συμπλήρωση των απαραίτητων
υποδομών και την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της πόλης .Τα αμέσως επόμενα χρόνια θα
έχουν ολοκληρωθεί επίσης σημαντικά δίκτυα μεταφορών εντός της πόλης που θα
αναβαθμίσουν ακόμα περισσότερα τον κομβικό της ρόλο

όπως το Μετρό, ενώ

ολοκληρώνεται και το έργο της Γραμμής Τραμ.
Κρίσιμη παρέμβαση για την αστική αναζωογόνηση του Πειραιά και την ελκυστικότητα της
πόλης είναι η Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Πειραιά

Α. Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Πειραιά
Το έργο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Πειραιά, ύψους 80 εκ
ευρώ που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ Αττικής 2014-2020 δημιουργεί προϋποθέσεις στο
Δήμο

Πειραιά

να υλοποιήσει δράσεις συμβατές με την γαλάζια ανάπτυξη και είναι

προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες
Μέσω του συγκεκριμένου έργου δίδεται –μεταξύ άλλων- έμφαση στην αναβάθμιση της
ελκυστικότητας του Πειραιά, προκειμένου να προσελκύσει επιχειρηματικές δραστηριότητες
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διεθνούς εμβέλειας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, με γνώμονα τη ναυτιλία και την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και να συγκρατηθεί τμήμα των αφίξεων των επιβατών
κρουαζιέρας στην πόλη, ώστε να περιηγούνται σε αυτήν, να επισκέπτονται τα μουσεία, τις
εκθέσεις και τις αγορές της.
Η στρατηγική του Δήμου προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις σε πρώτη φάση στην Πειραϊκή
Χερσόνησο, το Κέντρο του Πειραιά, το Πασαλιμάνι και την Καστέλα, μέχρι το Νέο Φάληρο
ενώ δίδεται έμφαση στη δημιουργία χώρου περιπάτου και διεκπεραίωσης των επιβατών /
επισκεπτών στο ιστορικό, εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η προσέλκυση επιβατών κρουαζιέρας και άλλων επισκεπτών
Το ανωτέρω έργο δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς της γαλάζιας
ανάπτυξης όπως ο τουρισμός.

Β. Επενδυτικό Πλάνο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς(Ο.Λ.Π) 2018-2021
Το Επενδυτικό Πλάνο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς(Ο.Λ.Π) μέχρι το 2021 περιλαμβάνει
έργα ύψους 300 εκ ευρώ σύμφωνα πάντα με εξαγγελίες και ανακοινώσεις του ιδίου του
φορέα.
Μεταξύ άλλων ο ΟΛΠ δρομολογεί την κατασκευή τουλάχιστον 2 νέων πολυτελών
ξενοδοχείων, έργα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και υποδοχής γιγαντιαίων
φορτηγών πλοίων, δημιουργία νέου κέντρου logistics (στον πρώην χώρο του ΟΔΔΥ), , νέα
μεγάλη δεξαμενή ναυπηγοεπισκευής, κατασκευή πενταόροφου πάρκινγκ, και αναβάθμιση
του τέρμιναλ κρουαζιέρας με την κατασκευή τεσσάρων νέων θέσεων κρουαζιερόπλοιων για
πλοία μήκους έως 390 μέτρων.
Σημειώνεται ότι με τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ αλλά και
με τις νέες επενδύσεις του προβλήτα Ι ο ΟΛΠ θα είναι το μοναδικό λιμάνι της Μεσογείου που
θα μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα 5 Giga Carriers. Για το σκοπό αυτό άλλωστε ο
δυτικός προβλήτας ΙΙΙ εξυπηρετείται ήδη από 5 Super Post Panamax γερανογέφυρες που
αναμένεται να αυξηθούν σε 8 μέσα στο έτος. Με την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιεί ο
ΟΛΠ θα αυξηθεί η χωρητικότητα των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ σε 6,2 από 5,5 εκατ
εμπορευματοκιβώτια ενώ 1 εκατ. εμπορευματοκιβώτια θα μπορεί να διαχειριστεί ο
προβλήτας Ι.

Γ Χρηματοδότηση Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη»
Πρόσφατα εντός του έτους 2018, με βάση σχετική Οικονομοτεχνική Μελέτη του Δήμου
Πειραιά η οποία εντάσσεται σε μια ενιαία Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου
και σχετική Απόφαση έγκρισης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής
δρομολογείται η δημιουργία

Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια

Ανάπτυξη» στον Δήμο Πειραιά με χρηματοδότηση
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1.800.000 € το οποίο αναμένεται να

αποτελέσει μια έμπρακτη ευκαιρία για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με
επίκεντρο τη Γαλάζια Οικονομία.
Ο σκοπός του Κέντρου είναι η δημιουργία προηγμένων θαλάσσιων δεξιοτήτων. Κύριοι
στόχοι είναι η δημιουργία περιβαλλοντικά φιλικών θέσεων εργασίας και η συμβολή στη
δημιουργία ενός συνόλου θαλάσσιων κέντρων για την γαλάζια οικονομία στη Μεσόγειο και
τη Μαύρη Θάλασσα. Οι κυριότεροι τομείς παρέμβασης που επιδιώκεται να υποστηριχθούν
για την ανάπτυξη της Γαλάζιας οικονομίας η οποία είναι ένα από τα πεδία της Έξυπνης
Ειδίκευσης της Π Αττικής, αφορούν σε: Περιβαλλοντική τεχνολογία, Υδατική βιοτεχνολογία,
Ευφυή και βιώσιμη ναυτιλία, έξυπνες μεταφορές, πράσινη ναυτιλία, Ναυπηγική, Λιμενικές
Κατασκευές, Διατροφή, Θαλάσσιος Τουρισμός/Αναψυχή, Διαστημικές τεχνολογίες, μικρο/νανοηλεκτρονικά.
Ωφελούμενοι του Κέντρου θα είναι

Νέοι αλλά και εν δυνάμει επιχειρηματίες θα

φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου, αξιοποιώντας τον ειδικό εξοπλισμό
του Κέντρου, θα λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων
επιχειρηματικών εγχειρημάτων σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας που αναδεικνύουν τα
σχετικά συγκριτικά οικονομικά πλεονεκτήματα/ ευκαιρίες που παρουσιάζει η περιοχή του
Πειραιά. Μέσω των ενεργειών εκπαίδευσης, ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων,
δικτύωσης αλλά και ενθάρρυνσης και παρακίνησης των ωφελούμενων, το Κέντρο θα
υποστηρίζει δυνατότητες μετεξέλιξης μιας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας σε πράξη.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Κέντρο είναι οι ακόλουθες:


Ενεργοποίηση του τοπικού ανθρώπινου κεφαλαίου, με έμφαση στους νέους
επιχειρηματίες, προκειμένου να αναδειχθεί η καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον
τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.



Επιχειρηματική καθοδήγηση προς νέους: ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση, εμπορική
διάσταση και marketing, νομική υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας



Πληροφόρηση σε σχέση με επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Γαλάζια Οικονομία.



Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασιών με ακαδημαϊκές ή/και ερευνητικές ή/και
άλλες δομές ανάπτυξης καινοτομίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών στη Γαλάζια
Οικονομία.
Πληροφόρηση

για

την

αξιοποίηση

πηγών

χρηματοδότησης

(πχ.

κεφάλαια

επιχειρηματικού κινδύνου, χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ή προγράμματα της ΕΕ).
Το έργο αναμένεται να συμβάλει επίσης στην


Εξοικείωση της τοπικής μαθητικής κοινότητας και των νέων με εργαλεία και μεθόδους
επιχειρηματικού σχεδιασμού και πειραματισμού.



Προώθηση επιχειρηματιών με καινοτόμες ιδέες σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας με
προτεραιότητα για τον Πειραιά, αλλά και ευρύτερα για την Περιφέρεια Αττικής.
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Διευκόλυνση των ΜΜΕ και των Ελευθέρων Επαγγελματιών που επιθυμούν να
επενδύσουν στη Γαλάζια Οικονομία.


Δημιουργία στον Πειραιά ενός σημαντικού εργαλείου προώθησης της επιχειρηματικής
καινοτομίας



Ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της οικονομίας του Πειραιά με βιώσιμο τρόπο.
Αύξηση της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων και της κοινωνίας σε θέματα που
σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία, τις νέες εξειδικεύσεις και ευκαιρίες της



Δημιουργία / βελτίωση των επιχειρηματικών και κοινωνικών δεσμών σε σχέση με τη
Γαλάζια Οικονομία.

2.1.5

Αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή παρέμβασης στην Περιοχή του
Αργο- Σαρωνικού

Οι

αναπτυξιακές Προοπτικές στην Περιοχή του ΑργοΣαρωνικού έχουν επίκεντρο την

γαλάζια ανάπτυξη ως προϋπόθεση τη βάση της τοπικής ανάπτυξης. Οι προοπτικές αυτές οι
οποίες και αποτυπώνονται και στο Πρόγραμμα LEADER «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν
Πλω”» το οποίο εγκρίθηκε να υλοποιηθεί στην περιοχή παρέμβασης, σχετίζονται με την
ενίσχυση της απασχόλησης του τομέα παροχής υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα, σε
συνδυασμό με την περαιτέρω εξειδίκευση και ανάδειξη της ποιότητας των γεωργικών
προϊόντων, με βάση μια ενιαία προσέγγιση ανάπτυξης σε κάθε νησί.
Βασικές κατευθύνσεις είναι ανάδειξη του διαφορετικού ανά νησί πολιτιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος, η αύξηση της επιτόπου κατανάλωσης τοπικών προϊόντων και η ανάπτυξη
οικονομικών σχέσεων με την ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια περιοχή που αναμένεται να
δώσουν νέα ταυτότητα στο τουριστικό προϊόν και νέες θέσεις εργασίας στη δημιουργική
οικονομία
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα από πλευράς κλίματος, φυσικού
- πολιτιστικού - ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γεωγραφικής θέσης για την περαιτέρω
ανάπτυξη του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας.
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητα

και της

Οι

προοπτικές

απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης

σχετίζονται με τα ισχυρά σημεία και πλεονεκτήματα που διαθέτει και ειδικότερα:


Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και την ανάδειξη των τοπικών
ιδιαιτεροτήτων των νήσων



Την ποιότητα των προϊόντων του πρωτογενής τομέα και της ενίσχυσης μεταποίηση
προϊόντων της τοπικής παραγωγής



Την ενίσχυση του αναγνωρίσιμου τουριστικού προϊόντος με την ενίσχυση της
τοπικής επιχειρηματικότητα στον τουριστικό τομέα και στις υπηρεσίες με τη
δημιουργία ή/και εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων εστίασης για την αξιοποίηση της
τοπικής γεωργικής παραγωγής και την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας
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Την προώθηση και ανάδειξη άλλων μορφών τουρισμού [οικοτουρισμός αγροτουρισμός

(παράκτιος-θαλάσσιος,

καταδυτικός,

προσκυνηματικός

-

θρησκευτικός, αλιευτικός-γαστρονομικός] ώστε δυνητικά να αυξηθεί ο αριθμός των
επισκεπτών, να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, αλλά και να ενισχυθεί η τοπική
απασχόληση


Την ανάπτυξη και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης με την
εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών, με έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια των
παραγόμενων

τοπικών

προϊόντων

(εξαιρετικά

παρθένο

ελαιόλαδο

Π.Ο.Π

«Τροιζηνία», φέτα Π.Ο.Π Τροιζηνίας-Μεθάνων, Π.Ο.Π «Φιστίκι Αιγίνης», σπάνιες
ποικιλίες σταφυλιού, εσπεριδοειδή, λεμόνια, γαλακτοκομικά και κτηνοτροφικά
προϊόντα και τέλος προϊόντα ετήσιων καλλιεργειών όπως νωπά λαχανικά, σιτάρι,
πατάτα, υπαίθρια λαχανικά).
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2.2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤHN ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2.2.1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Πληθυσμιακά –Δημογραφικά Στοιχεία

Η περιοχή παρέμβασης του έργου “Neets On Board” ως προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου
οριοθετείται από τους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας που ευρίσκονται
στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και τους Δήμους Ευρώτα και Μονεμβασίας που
ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
Ως προς πληθυσμιακά δεδομένα ισχύουν τα κάτωθι:


Ο

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας βρίσκεται στα ανατολικά της περιφέρειας

Πελοποννήσου και βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. Ο πληθυσμός του είναι και
10.341 κατά την απογραφή του 2011. Η έκταση του είναι 575,7 Km2. Αποτελείται
από είκοσι έξι (26) Δημοτικά Διαμερίσματα και πενήντα εννέα (59) οικισμούς. Έδρα
του δήμου είναι το Άστρος.


Ο

Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

Προέκυψε από την συνένωση των δήμων Λεωνιδίου, Τυρού και της Κοινότητας
Κοσμά. Η έκταση του Δήμου είναι 583,16 τ. χλμ., ο πληθυσμός του είναι 8.294
κάτοικοι με την απογραφή του 2011. Μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010,
αποτελείται από τρία (3) Δημοτικά Διαμερίσματα, δεκαοχτώ (18) Δημοτικές
Ενότητες και τριάντα οχτώ (38) οικισμούς. Έδρα του δήμου ορίστηκε το Λεωνίδιο.


Ο Δήμος Ευρώτα προήλθε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Έλους,
Κροκεών, Σκάλας, Νιάτων και Γερόνθρων. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 654,3 τ.χλμ
και ο πληθυσμός του είναι 18.050 σύμφωνα με την απογραφή του 2011.



Ο Δήμος Μονεμβασιάς προήλθε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων
Μονεμβασιάς, Μολάων, Ζάρακα , Ασωπού και Boιών. Η έκταση του νέου Δήμου είναι
908,2 τ.χλμ και ο πληθυσμός του είναι και 21.942 κάτοικοι κατά την απογραφή τους
έτους 2011. Αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικά Διαμερίσματα, τριάντα οχτώ (38)
Δημοτικές Ενότητες και ενενήντα (90) οικισμούς. Έδρα του δήμου ορίστηκαν οι
Μολάοι.

Με βάση τα ευρήματα του κατωτέρω πίνακα προκύπτει ότι o νεανικός πληθυσμός έχει μια
σταθερή βάση περί το 8- 10% της περιοχής παρέμβασης τιμή η οποία εκτιμάται ως χαμηλή.
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Φύλο

Πίνακας 16 : Ηλικιακή Κατανομή του Πληθυσμού στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα ,Μονεμβασιάς

Χωρική Ενότητα

Σύνολο Χώρας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιοχή παρέμβασης
Προγράμματος Leader

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς

2011
Σύνολο

0-14

15-24

%

25-34

35-55

56-64

65-79

80 ετών και
άνω

Σ

10816286

1569268

1180373

10,9%

1546246

3265192

1146355

1525518

583334

A

5303223

803007

611513

11,5%

789478

1614376

555024

698079

231746

Θ

5513063

766261

568860

10,3%

756768

1650816

591331

827439

351588

Σ

577903

79621

56902

9,8%

75770

169640

63182

91080

41708

A

291777

40813

30993

10,6%

40065

86511

31782

43949

17664

Θ

286126

38808

25909

9,1%

35705

83129

31400

47131

24044

Σ

149029

18878

13812

9,3%

18599

42517

16344

26429

12450

A

76212

9652

7759

10,2%

10171

22310

8198

12747

5375

Θ

72817

9226

6053

8,3%

8428

20207

8146

13682

7075

Σ

10341

1187

837

8,1%

1136

2916

1180

2081

1004

A

5221

615

441

8,4%

601

1521

581

1016

446

Θ

5120

572

396

7,7%

535

1395

599

1065

558

Σ

8294

954

797

9,6%

1032

2343

931

1607

630

A

4264

481

444

10,4%

549

1226

485

783

296

Θ

4030

473

353

8,8%

483

1117

446

824

334

Σ

17891

2309

1922

10,7%

2678

5260

1706

2651

1365

A

9516

1199

1130

11,9%

1567

2889

884

1248

599

Θ

8375

1110

792

9,5%

1111

2371

822

1403

766

Σ

21942

2661

2001

9,1%

2573

6106

2456

4115

2030

A

11091

1355

1099

9,9%

1327

3156

1252

2020

882

Θ

10851

1306

902

8,3%

1246

2950

1204

2095

1148

Πηγή : Πρόγραμμα Leader «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας».
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2.2.2

Η διάρθρωση της τοπικής οικονομίας

Η περιοχή παρέμβασης που οριοθετείται από τους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας
Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς περιλαμβάνει ένα μείγμα ορεινών, ημιορεινών και
πεδινών και παράκτιων περιοχών με κοινά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, ενώ έχει
ένα κοινό χαρακτηριστικό αναπτυξιακής δυναμικής με βάση την γαλάζια ανάπτυξη καθώς
διαβρέχονται από το Μυρτώο πέλαγος. Το γεγονός αυτό έχει επιδράσει ουσιαστικά στον
έντονο νησιωτικό χαρακτήρα και τη «νησιωτικού τύπου» αναπτυξιακή δομή και εξέλιξη των
– παραθαλάσσιων κυρίως – αλλά και συνολικά των οικισμών της, καθώς μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής κατοικεί και αναπτύσσεται οικονομικά και κοινωνικά
στην παραλιακή ζώνη
Πρωτογενής Τομέας
O πρωτογενής τομέας της περιοχής παρέμβασης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα
αλλά υφίσταται μεταβολές που πηγάζουν από διαθρωτικές και δημογραφικές αδυναμίες .
Ο πρωτογενής τομέας διαχρονικά αποτελεί κύριο παραγωγικό τομέα της περιοχής
παρέμβασης. Παρατηρείται μείωση του ποσοστού των απασχολούμενων διαχρονικά στον
τομέα όπως συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Οι πιο σημαντικοί κλάδοι του πρωτογενούς τομέα
της Ανατολικής Πελοποννήσου είναι: η γεωργία (οι δενδρώδεις καλλιέργειες, η ελιά, τα
εσπεριδοειδή, τα βρώσιμα σταφύλια, το κρασί, οι πατάτες, τα κτηνοτροφικά φυτά, τα
κηπευτικά), η κτηνοτροφία και η αλιεία. Υπάρχουν αξιοσημείωτες υποδομές τόσο στον
κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας όσο και στην αλιεία (στο σύνολο της περιοχής).
Ωστόσο,


η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των απασχολούμενων στον τομέα,



η έλλειψη εκσυγχρονισμού της παραγωγής, των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων
και της εμπορίας καθώς και



η μη επαρκής ανάδειξη των προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικών) που βρίσκονται στην
κορυφή της λίστας των εξαγωγών της περιοχής (βρώσιμη ελιά, ελαιόλαδο,
τυροκομικά προϊόντα, κρασί),

έχουν οδηγήσει σε σημαντική πτώση της παραγωγικότητας του τομέα τα τελευταία χρόνια,
ακόμα και σε εγκατάλειψη των καλλιεργειών, των αγροτικών περιοχών και της θάλασσας
Η βασική καλλιέργεια της περιοχής, η ελαιοκαλλιέργεια, αποτελεί πηγή κύριου ή και
συμπληρωματικού εισοδήματος (λόγω της μικρής ετήσιας απασχόλησης που απαιτεί) για
την πλειοψηφία των κατοίκων της, Οι ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή για
την ανάπτυξη της ποιοτικής παραγωγής (προϊόντα ΠΟΠ/ ΠΓΕ, βιολογικά προϊόντα,
παραδοσιακά προϊόντα ενώ ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι η ύπαρξη
τεχνογνωσίας στην παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, με βάση την διατήρηση
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σε μεγάλο βαθμό των τοπικών παραδοσιακών παραγωγικών τεχνικών και του τοπικού
παραγωγικού οικοσυστήματος,
Η περιοχή παρέμβασης διαθέτει κυρίως δευτερεύοντες λιμένες, περιορισμένης εμβέλειας
χαρακτηρισμένους ως «Λιμένες Τοπικής Σημασίας» όπως ο λιμένας Μονεμβάσιας ενώ ακόμη
μικρότερης εμβέλειας είναι τα λιμάνια του Λεωνίδιου (Πλάκα) και του Παράλιο Άστρος. Ο
κυριότερος λιμένας της ευρύτερης περιοχής είναι του Γυθείου, που ανήκει στην κατηγορία
«Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος.
Στα θετικά αναπτυξιακά σημεία επισημαίνεται η Συνεχόμενη Τουριστική Αύξηση
Επισκεπτών. Στην Π.Ε. Αρκαδίας από τους Δήμους της περιοχής παρέμβασης ο Δήμος
Βόρειας Κυνουρίας παρουσιάζει μείωση στο συνολικό ποσοστό των επισκεπτών (8%)
Αντίθετα ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας παρουσίασε σημαντική ποσοστιαία αύξηση (21,7%) με
σημαντικότερη εκείνη των ημεδαπών (22,2%) έναντι των αλλοδαπών (19,2%). σύμφωνα με
ευρήματα της μελέτης που διενεργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος LEADER
«Ανατολική

Πελοπόννησος.

Απόθεμα

Βιόσφαιρας

&

Επιχειρηματικές

Ζώνες

Καινοτομίας».

Απασχόληση
Στους επόμενους πίνακες αποτυπώνεται και η εξέλιξη της απασχόλησης ( προσλήψεις –
απολύσεις)

τα έτη 2014-2017 στους Δήμους της Ανατολικής Πελοποννήσου

εντάσσονται στην περιοχή παρέμβασης του έργου.
Πίνακας 17 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

817
869
-52

1.213
1186
27

Έτος
2016
1.479
1.422
57

Έτος
2017
1.537
1470
67

Σύνολο
5.046
4.947
99

Πίνακας 18 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Σύνολο

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

246
248
-2

304
298
6

447
421
26

640
577
63

1.637
1.544
93
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που

Πίνακας 19 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Ευρώτα

Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Σύνολο

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

670
575
95

964
904
60

1.471
1.247
224

1.594
1410
184

4.699
4.136
563

Πίνακας 20 : Εξέλιξη Προσλήψεων και Απολύσεων τα έτη 2104-2017 στον Δήμο Μονεμβασιάς

Ροή Απασχόλησης

Έτος 2014

Έτος 2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Σύνολο

Προσλήψεις
Απολύσεις
Ισοζύγιο

1.390
1235
155

1.621
1500
121

2.568
2.465
103

3.308
3307
1

8.887
8.507
380

Ως γενικές διαπιστώσεις επισημαίνονται τα εξής :


Παρατηρείται αύξηση του αριθμού εώς και διπλασιασμός των προσλήψεων σε
ετήσια βάση από το 2014 έως το 2017 με τους Δήμους Ευρώτα και Μονεμβασιάς να
έχουν σημαντικότερες αυξητικές τάσεις. Ωστόσο το ισοζύγιο δεν είναι ιδιαίτερα
θετικό καθώς ειδικά στην περίπτωση του Δήμου Μονεμβασιάς παρατηρούμε σχεδόν
ισοσκελισμό προσλήψεων –απολύσεων το 2017. Η τουριστική βάση και ο εποχικός
χαρακτήρας των θέσεων ερμηνεύουν το ως άνω εύρημα.



Ο Δήμος Ευρώτα φαίνεται διαχρονικά να επιτυγχάνει μικρότερα ποσοστά αύξησης
των προσλήψεων αλλά πιο σταθερα ποσοστά βιωσιμότητας των δημιουργούμενων
θέσεων από το 2014-έως το 2017
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3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ
3.1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εννοιολογικοί προσδιορισμοί για τον τομέα της
γαλάζιας οικονομίας, αποτύπωση μεγεθών στην ευρωπαϊκή οικονομία, επιμέρους
οικονομικοί τομείς που συνιστούν την γαλάζια οικονομία καθώς και οι αναπτυξιακές
προοπτικές που την συνοδεύουν.
3.2

ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –ΟΡΙΣΜΟΙ –ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την Στρατηγική για την Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά 2018-2020 η
Γαλάζια Οικονομία6
σχετίζονται με

ορίζεται ως

όλες οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες

τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές.

Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη στη
λειτουργία των γαλάζιων οικονομικών τομέων και οι οποίες δεν βρίσκονται
απαραίτητα σε παράκτιες περιοχές.
Οι τομείς που περιλαμβάνονται στη Γαλάζια Οικονομία είναι αλληλεξαρτώμενοι, καθώς
βασίζονται σε κοινές δεξιότητες και μεριζόμενη υποδομή (όπως είναι οι λιμένες και τα δίκτυα
διανομής ηλεκτρισμού). Εξαρτώνται, δε, από τη βιώσιμη χρήση της θάλασσας από τον
άνθρωπο. Ενδεικτικά αναφέρονται ως τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας οι ακόλουθοι:7


Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες



Γαλάζια βιοτεχνολογία



Εξόρυξη πετρελαίου και αερίου



Εξόρυξη αδρανών υλικών



Εξόρυξη αλατιού



Εκμετάλλευση κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού



Αφαλάτωση



Θαλάσσιες μεταφορές



Λιμάνια (συμπεριλαμβανομένης της βυθοκόρησης)



Ναυπηγική δραστηριότητα

ECORYS, BlueGrowth. Scenarios and drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coasts.
FinalReport, 2012
6

COGEA, (2017) “Study on the establishment of a framework for processing and analyzing maritime
economic data in Europe”, draft final report, EC DG MARE
7
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Επισκευή πλοίων



Τουρισμός



Αιολική ενέργεια



Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας



Δημόσιος τομέας

Η Γαλάζια Οικονομία καλύπτει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις θάλασσες και τους
ωκεανούς, είναι όμως δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθός της, διότι:


Όλες οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στην ακτή δεν σχετίζονται πάντα με τη
Γαλάζια Οικονομία.



Όλες οι δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας δεν υλοποιούνται σε παράκτιες
περιοχές.



Η παραδοσιακή ταξινόμηση βιομηχανιών όπως ο τουρισμός ή η παραγωγή ενέργειας
δεν κάνει διάκριση μεταξύ του τι είναι θαλάσσια ή ναυτιλιακή δραστηριότητα και τι
δεν είναι.



Σε πολλούς ναυτιλιακούς τομείς, όπως η εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου,
το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης προέρχεται από προμηθευτές εξοπλισμού και
άλλες δραστηριότητες και όχι από τον ίδιο τον κλάδο.

Η σημασία των θαλάσσιων οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη αναμένεται ότι θα
αυξηθεί έως το 20208, με την ΑΠΑ να εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 590 δισεκ. ευρώ και τον
αριθμό των εργαζομένων σε 7 εκατ. άτομα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι από το 2030, πολλές βιομηχανίες που
βασίζονται στις θάλασσες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις
τόσο όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία, όσο και την απασχόληση. Η παραγωγή της
παγκόσμιας οικονομίας των θαλασσών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρισεκατ. ευρώ ποσό το
οποίο θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2030. Τα δεδομένα αυτά φανερώνουν την
ολοένα αυξανόμενη σημασία που διαδραματίζει η Γαλάζια Οικονομία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι η Γαλάζια Οικονομία9 αντιπροσωπεύει 5,4 εκατ. θέσεις
εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) που ανέρχεται σε περίπου 500δισεκ.
ευρώ ετησίως. Συνολικά, 75% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης και 37% του εμπορίου
Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής για την «Έκθεση για τη Στρατηγική της Γαλάζιας
Ανάπτυξης προς μια περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στη Γαλάζια Οικονομία»
(SWD(2017) 128 final, 31.03.2017)
8

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Γαλάζια ανάπτυξη, ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη
στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM 2012 494, 13.09.2012) (http://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0494)
9
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εντός της ΕΕ διεξάγεται διά θαλάσσης. Μεγάλο ποσοστό αυτής της δραστηριότητας είναι
συγκεντρωμένο γύρω από τις ακτές της Ευρώπης
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «Μελέτης σχετικά με τη δημιουργία πλαισίου επεξεργασίας
και

ανάλυσης

ναυτιλιακών

οικονομικών

(Consulentiperlagestioneaziendale)

για

δεδομένων

λογαριασμό

στην

της

Ευρώπη»

Ευρωπαϊκής

της

COGEA

Επιτροπής,10

προκύπτουν τα εξής:


Το 2014, η Γαλάζια Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε προστιθέμενη
αξία ύψους περίπου 215 δισεκατ. ευρώ και περίπου 5,7 εκατ. θέσεις εργασίας (άμεσα
και έμμεσα), με την άμεση απασχόληση να ανέρχεται σε 3,2 εκατ. θέσεις εργασίας.



Σε ευρωπαικό επίπεδο ο παράκτιος τουρισμός είναι μακράν η μεγαλύτερη
οικονομική δραστηριότητα, καθώς αποτελεί σχεδόν το 40% της συνολικής
προστιθέμενης αξίας των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας και απασχολεί
περισσότερα από 3 εκατ. άτομα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 55% της
απασχόλησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί ενιαία
οικονομική δραστηριότητα, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύσύνολο δραστηριοτήτων
(διαμονή, εστίαση, μεταφορές κ.λπ.).



Εκτός από τον παράκτιο τουρισμό και άλλες παραδοσιακές δραστηριότητες έχουν
ιδιαίτερη βαρύτητα για την Γαλάζια Οικονομία. Η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού
αερίου παράγει περισσότερο από το 18% της συνολικής προστιθέμενης αξίας των
κλάδων της Γαλάζιας Οικονομίας παρά το γεγονός, όμως, ότι ο εν λόγω τομέας
απασχολεί μόνο το 1% του συνολικού εργατικού δυναμικού.



Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι μια άλλη παραδοσιακή δραστηριότητα που
εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς αποτελεί περίπου το 17% της
συνολικής προστιθέμενης αξίας των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας, και το 17%
της απασχόλησης.



Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια (κλάδος που περιλαμβάνει και τη βιομηχανία
μεταποίησης αλιευμάτων) αντιπροσωπεύουν μόλις το 7,3% της συνολικής
προστιθέμενης αξίας της Γαλάζιας Οικονομίας, αλλά το μερίδιό τους αυξάνεται στο
10,5% όσον αφορά στην απασχόληση.

COGEA (2017). Study on the establishment of a framework for processing and analyzing maritime
economic data in Europe, draft final report, EC DG MARE.
10
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3.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΚΛΠ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωση COM 2012 494 «Γαλάζια Ανάπτυξη: Ευκαιρίες
για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας»11έδωσε νέα ώθηση
στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Επιτροπής και κήρυξε την έναρξη μιας
διαδικασίας με την οποία η Γαλάζια Οικονομία θα εδραιωθεί στην ατζέντα των κρατών
μελών, των περιφερειών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών.
Ωστόσο η έννοια της προώθησης της γαλάζιας οικονομίας είναι παλαιότερη. Το πρόγραμμα
δράσεων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής πρώτο-παρουσιάστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007. Συνιστά μια διατομεακή συνολική στρατηγική για την
βιώσιμη ανάπτυξη στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές και στις θάλασσες.

3.4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τον Ιούνιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια στρατηγική για την ασφάλεια
στη θάλασσα που αφορά το σύνολο του θαλάσσιου τομέα. Πρωταρχικός στόχος αυτής της
στρατηγικής είναι να παράσχει ένα κοινό πλαίσιο για τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών τους και
μια ευρωπαϊκή απόκριση στις απειλές και τους κινδύνους στον θαλάσσιο τομέα. Η
στρατηγική αυτή στοχεύει επίσης στην προάσπιση των στρατηγικών θαλάσσιων
συμφερόντων της ΕΕ και τον καθορισμό των τρόπων δράσης
Καθορίζονται με σαφήνεια τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της
στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, αλλά και οι κίνδυνοι και απειλές για την ασφάλεια
στην θάλασσα. Περιλαμβάνονται, επίσης τρόποι για την ενίσχυση της αντίδρασης της ΕΕ με
αναφορά σε πέντε βασικούς τομείς:


Εξωτερική δράση



Επίγνωση της κατάστασης, επιτήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της
θάλασσας



Ανάπτυξη ικανοτήτων



Διαχείριση κινδύνων, προστασία των θαλάσσιων υποδομών ζωτικής σημασίας και
αντιμετώπιση των κρίσεων



Έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση για την ασφάλεια στη θάλασσα

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Γαλάζια ανάπτυξη, ευκαιρίες για βιώσιμη
ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM 2012 494, 13.09.2012) (http://eurlex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0494)
11
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3.5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η Αν. Μεσόγειος αποτελεί μια από τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες εστιάζεται το
ενδιαφέρον της ΕΕ.
H γεωγραφική θέση της περιοχής, αποτελώντας το σημείο τομής τριών ηπείρων και
συμπεριλαμβάνοντας δύο από τρεις πύλες της Μεσογείου (Στενά των Δαρδανελίων και
Διώρυγα του Σουέζ), την καθιστά μια από τις πλέον πολυσύχναστες θαλάσσιες περιοχές,.
Μέσω της Ανατολικής Μεσογείου διέρχεται περί το 15% του δια θαλάσσης παγκόσμιου
εμπορίου .
Σημαντική α αξία έχει επίσης η πρόσφατη ανακάλυψη ενεργειακών αποθεμάτων, τα οποία
προβλέπεται στο ορατό μέλλον να καλύψουν μέρος των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ,
καθιστώντας την περιοχή σημαντική πηγή ενέργειας για την ΕΕ, ενώ ήδη διέρχονται ή
προγραμματίζεται να διέλθουν αγωγοί μεταφοράς ενεργειακών πόρων.
Στην Αν. Μεσόγειο δραστηριοποιείται το 25% του αλιευτικού στόλου των κρατών μελών της
ΕΕ και ως τούτου προέρχεται μεγάλο μέρος αλιευμάτων. Τέλος η οικονομική της αξία
ενισχύεται καθόσον αποτελώντας πόλο έλξης εκατομμυρίων τουριστών, προκαλεί τεράστια
δραστηριότητα στο θαλάσσιο πεδίο (κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής, σκάφη επιβατικών
μεταφορών), ενισχύοντας σημαντικά το ΑΕΠ των κρατών της περιοχής.

3.6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2018-2020

Ο Δήμος Πειραιά λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας
και του Πειραιά κατήρτισε ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την περαιτέρω
ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας στην πόλη, επιδιώκοντας στην καθιέρωση του Πειραιά
και της Ελλάδας ως μια από από τις εμβληματικές πόλεις στον τομέα της Γαλάζιας
Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας.
Η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
στρατηγικό κείμενο που καλύπτει τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα
σε σχέση με τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη Γαλάζια Οικονομία. Με βάση τις κατευθύνσεις του
ανωτέρω προγραμματικού κειμένου προκειμένου να επιτευχθεί η εδραίωση της Γαλάζιας
Οικονομίας ως βασικού παράγοντα της ανάπτυξης του Πειραιά, της ευρύτερης περιοχής του,
της Περιφέρειας και της Χώρας, η στρατηγική του Δήμου επικεντρώνεται στους εξής
στόχους
I.
II.

Προώθηση της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής καινοτομίας.
Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης και προώθηση των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών σε δραστηριότητες αιχμής της Γαλάζιας Οικονομίας.
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III.

Προώθηση της γνώσης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής στις
θεματικές της Γαλάζιας Οικονομίας.

IV.

Βελτίωση του σχεδιασμού και ανάπτυξη των υποδομών που υποστηρίζουν τη
βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη της περιοχής.

V.

Διαμόρφωση του πλαισίου και των μέσων που διευκολύνουν την αποτελεσματική
συνεργασία των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων μερών σε διαφορετικά επίπεδα
σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Στο πλαίσιο των στόχων της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά
προσδιορίζονται οι Άξονες Προτεραιότητας.
Πίνακας : Άξονες Προτεραιότητας της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου
Πειραιά 2018-2024

Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην επέκταση της
Γαλάζια

γαλάζιας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Πειραιά και

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία

και την

ενεργοποίηση

νέων

μορφών

συνεργασίας

μεταξύ

διαφόρων κλάδων, για τη διεύρυνση των υφιστάμενων και τη
δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας προϊόντων και υπηρεσιών
στη Γαλάζια Οικονομία (InnovationBlueHub, Blue Growth
Initiative, Δράσεις της ΟΧΕ για την ενίσχυση της γαλάζιας
επιχειρηματικότητας, κλπ.)

Άξονας Προτεραιότητας 2: .Προτείνονται δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση της
Ανάπτυξη των δεξιοτήτων πρόσβασης σε ένα εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης σε
και

της

θεματικές

γνώσης
της

Οικονομίας

στις παραδοσιακούς κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας και στην

Γαλάζιας απόκτηση νέων δεξιοτήτων που αφορούν στο ναυτιλιακό
πλέγμα και τη Γαλάζια Οικονομία (Δράσεις ΟΧΕ για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και της
προσαρμοστικότητάς του στις ανάγκες των κλάδων της
Γαλάζιας Οικονομίας, άλλες δράσεις για την εκπαίδευση και
την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων, κλπ.)

Άξονας Προτεραιότητας 3: Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του
Αστικές παρεμβάσεις και αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών που αποτελούν
έξυπνες υποδομές για τη βασική παράμετρο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Γαλάζια Ανάπτυξη

του Πειραιά, καθώς επιδιώκει να καταστεί ελκυστικότερος
προορισμός για την κρουαζιέρα και τους επισκέπτες του και να
διαδραματίσει

σημαντικό

διεθνή

ρόλο,

προσελκύοντας

επιχειρήσεις του ναυτιλιακού πλέγματος στην περιοχή
(Δράσεις ΟΧΕ για τη διαμόρφωση πύλης εισόδου επισκεπτών
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κρουαζιέρας, τη βελτίωση της κινητικότητας, την υλοποίηση
εφαρμογών έξυπνης πόλης, άλλες δράσεις αναπλάσεων, κλπ)
Άξονας Προτεραιότητας 4. Άξονας αυτός περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην α.
Μάρκετινγκ,

διεθνής καθιέρωση του Πειραιά ως ελκυστικού προορισμού για την

δικτύωση, ενημέρωση και εγκατάσταση επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας και ως
ευαισθητοποίηση

τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού, β. στη συνεργασία
με άλλες πόλεις και δίκτυα (ευρωπαϊκά και διεθνή), γ. στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
Γαλάζιας Ανάπτυξης (Δράσεις της ΟΧΕ για τις Ημέρες
Θάλασσας, Εκπόνηση σχεδίου CityMarketing-Branding του
Πειραιά, Ανάπτυξη του BlueGrowthσε διεθνείς λιμένες/
Προώθηση δικτυώσεων, Ένταξη Πειραιά σε διεθνή δίκτυα
Πόλεων – Λιμένων, κλπ)

Άξονας Προτεραιότητας 5: δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη της διακυβέρνησης
Διακυβέρνηση
παρακολούθηση

και και στην παρακολούθηση της Στρατηγικής για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη

(Δημιουργία

μηχανισμού

παρακολούθησης

εφαρμογής της Στρατηγικής σύσταση διαδημοτικών δομών,
πλατφόρμα συνολικής διακυβέρνησης της πόλης του Πειραιά,
κλπ

3.7

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ

ΤΗΣ

ΓΑΛΑΖΙΑΣ

Η Γαλάζια ανάπτυξη αποτελεί πλέον ένα διακριτό πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας
που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να διαδραματίσει αυξημένο ρόλο στην δημιουργία
απασχόλησης και πλούτου για τις παράκτιες περιοχές.
Δυο από τους ενδεικτικούς τομείς στους οποίους εντοπίζεται η δημιουργία νέας και
καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι η περιβαλλοντική προστασία της θάλασσας και η
αξιοποίηση θαλάσσιων πρώτων υλών για την παραγωγή Προϊόντων.

Περιβαλλοντική Προστασία –Γαλάζια ανάπτυξη
Στο ναυτιλιακό πλέγμα του Πειραιά δραστηριοποιείται ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων σε
αντικείμενα συναφή με τη Γαλάζια Οικονομία και το περιβάλλον, ιδίως την περιβαλλοντική
προστασία.12 Η πρόοδος της βιοτεχνολογίας και τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα που
EC DG MARE και Ecorys (2014).Support activities for the development of maritime clusters in the
Mediterranean and Black Sea areas.
12
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τίθενται στη διεθνή ναυτιλία13 μπορούν να ενισχύσουν τον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης,
μέσα από την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας BlueGrowthPiraeus

έχουν εντοπιστεί

καινοτόμες ιδέες-έργα (π.χ. Innovative Ballast Water Treatment System της εταιρείας
WetOxidationp.c.) και έχουν δημιουργηθεί νέες επιχειρήσεις με καινοτόμα δραστηριότητα
όχι μόνο στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας (π.χ. Marinebimatters)14, αλλά και σε
άλλους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα στη γαλάζια βιοτεχνολογία
(π.χ.PheeMade)15.

Αξιοποίηση θαλασσίου Υλικού για την παραγωγή Προϊόντων: H περίπτωσης της επιχείρησης
PHEE
Η πορεία της PHEE, με έδρα την Πάτρα, ξεκίνησε το 2015, για την αξιοποίηση των φυκιών
που εναποτίθενται ετησίως στις παράκτιες περιοχές της χώρας μας. Έπειτα από δυο έτη
έρευνας και ανάπτυξης, κατόρθωσαν να αναπτύξουν και να κατοχυρώσουν μία καινοτόμο
μέθοδο παραγωγής που αποσκοπεί στην αναγέννηση των νεκρών φύλλων της Ποσειδωνίας,
για την παραγωγή νέων προϊόντων.
Η PHEE παράγει και εμπορεύεται μία γκάμα χρηστικών προϊόντων επενδυμένων με την
πολυχρηστική

επιφάνεια

PΗΕΕboard.

Θήκες

για

κινητά

τηλέφωνα,

συσκευασίες

πολυτελείας, είδη σπιτιού και ρακέτες θαλάσσης, σκελετοί γυαλιών ηλίου γίνονται τους
καταναλωτές εντός και εκτός συνόρων. Τελευταίο δημιούργημα της PHEE είναι σε
στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Zylo στην Σύρο. Το PHEEboard έχει επιπλέον
εφαρμογές στον κλάδο του επίπλου και της διακόσμησης εσωτερικών χώρων.
Η δραστηριότητα της PHEE περιέχει έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αφού
η ανακύκλωση των ποσοτήτων της Ποσειδωνίας συνεπάγεται την μείωση του όγκου των
σκουπιδιών και την εξοικονόμηση δημοσίων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι έλεγχοι σχετικά με το περιεχόμενο των εκπομπών αερίων, των συσκευών φιλτραρίσματος, των
εναλλακτικών καυσίμων, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του ελέγχου έρματος και ιζημάτων που
επιβάλλει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η αναμενόμενη επέκταση στις περιοχές της
Μεσογείου δημιουργούν νέες δραστηριότητες και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την ευρεία
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
13

https://www.bimatters.gr/

14

www.pheemade.com

15
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4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΤΥΠΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.1

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των κοινωνικών
επιχειρήσεων και την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα τομέα με υψηλή υπεραξία για την οικονομική
ένταξη των ευάλωτων ομάδων ανέργων, καθώς:


δημιουργεί ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για κάθε άνεργο (συμπεριλαμβανομένων
και των πιο ευάλωτων)



δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας ειδικά για ευάλωτους ανέργους

4.1.1

Βασικά Χαρακτηριστικά του Ν 4019/2011

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με νομοθετική πρωτοβουλία το έτος
2011 (ν. 4019/2011) προώθησε για πρώτη φόρα οργανωμένα το θεσμό της κοινωνικής
οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ο οποίος είναι ευρέως διαδεδομένος σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο και έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά ως μέσο ένταξης στην αγορά
εργασίας, όχι μόνο των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αλλά και ενός αυξανόμενου τμήματος
του πληθυσμού που πλήττεται από την ανεργία.
Στόχοι του θεσμικού πλαισίου (ν. 4019/2011-ΦΕΚ 216/30-09-2011, Τ. Α΄), ήταν:
δημιουργία θέσεων εργασίας και η κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων,
κοινωνικών αναγκών, ειδικότερα μέσω της ενίσχυσης της

η

η κάλυψη

κοινωνικής και αλληλέγγυας

επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας και η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης
και της κοινωνικής συνοχής.
Σύμφωνα με τον νόμο η «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών,
επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται
από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η
επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.
«Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των
συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών
τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι
πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη
τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. (ν. 4019 αρ. 1).
Βασικό όργανο εφαρμογής της πολιτικής του νέου νόμου ήταν η «Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) η οποία είναι

αστικός συνεταιρισμός

κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την
εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη
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της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους ενώ το κέρδος της
προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.»
Τα μέλη της «Κοιν.Σ.Επ.» μπορούν να είναι απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα
(επιχειρήσεις). Απλά η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν
επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς.
Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων
και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο
καταστατικό της επιχείρησης.
Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα,
ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας
ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη.
Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών.
Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) έως
27.10.2016, πραγματοποιήθηκαν 1221 εγγραφές Κοινωνικών Επιχειρήσεων, εκ των οποίων
παρέμεναν ενεργές 908.

4.1.2

Βασικά Χαρακτηριστικά του Ν 4430/2016 –Συσχέτιση με τον Ν
4019/20111

Το 2016 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ο
οποίος τροποποιεί και επεκτείνει τον προηγούμενο Νόμο (ν. 4019/2011) .
Ο νέος Νόμος 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και
ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» έχει ως σκοπό τη δημιουργία του
νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μορφή
εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, ο νόμος στοχεύει
στη διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς
οικονομικής δραστηριότητας και στη στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών
εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Με τον Νόμο 4430/2016 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύσταση, στη λειτουργία και
τη διοικητική εποπτεία των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μεταξύ
άλλων, με το νέο νόμο επιχειρείται να αποταυτιστεί η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
από το νομικό σχήμα της ΚΟΙΝΣΕΠ, ενώ εισάγεται νέα νομική μορφή, αυτή του
συνεταιρισμού εργαζομένων, η θεσμοθέτηση του οποίου
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απαντά στην κοινωνική

πραγματικότητα της λειτουργίας πληθώρας τέτοιων εγχειρημάτων, που μέχρι σήμερα
χρησιμοποιούσαν άλλα νομικά σχήματα (ΚΟΙΝΣΕΠ, αστικός συνεταιρισμός, Ο.Ε.) ελλείψει
του κατάλληλου.
Ο Νόμος 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και ανάπτυξη
των φορέων της και άλλες διατάξεις» έρχεται να καλύψει κάποια σημαντικά κενά που
είχαν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του 4019/2011, βάζοντας κανόνες στα εργασιακά και
ασφαλιστικά ζητήματα που είχαν προκύψει , να δώσει φορολογικά και οικονομικά κίνητρα,
να κάνει πιο ευέλικτη την λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και να καθορίσει
κυρώσεις και πρόστιμα για τις περιπτώσεις εκείνες που καταστρατηγούνται οι ρυθμίσεις
του Νόμου.
Ειδικότερα με το Νόμο 4430/2016:


Διευρύνεται το πεδίο των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, με την δυνατότητα
που παρέχεται σε φορείς εκτός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων να
ενταχθούν στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της Κοινωνικής Οικονομίας



Μια νέα κατηγορία Κοινωνικής Επιχείρησης που προσθέτει ο Νόμος που είναι ο
Συνεταιρισμός εργαζομένων που επιδιώκεται να αξιοποιηθεί από τους εργαζόμενους
εγκαταλελειμμένες/χρεωκοπημένες επιχειρήσεις,.



Θεσμοθετείται το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ως ΝΠΙΔ, με σκοπό την
χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων για την ενίσχυση των Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.



Θεσμοθετείται η σύνδεση του οικονομικού μεγέθους της δραστηριότητας του φορέα
κοινωνικής οικονομίας με μια ελάχιστη δαπάνη μισθωτής εργασίας. Έτσι, από τον
δεύτερο χρόνο λειτουργίας τους κι εφόσον ο τζίρος τους υπερβαίνει τις 30 χιλιάδες
ευρώ ετησίως θα έχουν την υποχρέωση το 25% των εσόδων τους να αποτελούν
μισθοδοτική δαπάνη.



Προβλέπεται η επιστροφή μέρους των κερδών στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα,
το 35% των ετήσιων κερδών διατίθεται στους εργαζομένους, ανεξάρτητα αν αυτοί
είναι μέλη ή όχι του φορέα.Τα κέρδη αυτά δεν φορολογούνται σε επίπεδο νομικού
προσώπου, αλλά μόνο σε επίπεδο φυσικού προσώπου, με την κλίμακα του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία.



Τίθεται όριο στην αναλογία εργαζομένων-μη μελών σε σχέση με τους εργαζόμενουςμέλη για να διασφαλιστεί ότι Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων δεν θα
λειτουργούν ως γραφεία ενοικίασης εργαζομένων: οι εργαζόμενοι-μη μέλη του
συνεταιρισμού δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από το 40% για τις Κοιν.Σ.Επ. και
από 25% για τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων.
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Προβλέπεται η σύγκλιση στις αμοιβές, ορίζοντας όριο μεταξύ ανώτερου και
κατώτερου μισθού 3 προς 1 εντός του φορέα ΚΑΛΟ, αλλά και εντός των συμπράξεων
στις οποίες αυτός συμμετέχει.



Οριοθετείται η εθελοντική εργασία στους φορείς ΚΑΛΟ. Για να θεωρείται εθελοντική
η εργασία των μη μελών, θα πρέπει από τη δράση στην οποία συμμετέχουν να μην
παράγονται έσοδα για τον φορέα και αυτή να έχει προαποφασιστεί και ανακοινωθεί
στην ιστοσελίδα του φορέα. Για τα μέλη, η εθελοντική εργασία δε μπορεί να ξεπερνά
τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.



Καθιερώνονται διευκολύνσεις, όπως ότι οι φορείς ΚΑΛΟ μπορεί να συνάπτουν
προγραμματικές συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων
κοινωνικής ωφέλειας που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς τους με
αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Ή ότι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ -φορείς της
κυβέρνησης- μπορεί να παραχωρούν τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους
σε φορείς ΚΑΛΟ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής
ωφέλειας.



Ορίζονται μέτρα για τη διαφάνεια στη λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ. Οπως ότι μέλος μιας
Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλων Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα,
ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου. Ή ότι το
ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων μιας Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής
Ωφέλειας που προέρχεται από δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να ξεπερνά το 65% των
εσόδων της, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων ή
ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων.



Θεσπίζονται φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις: Οι Κοιν.Σ.Επ. απαλλάσσονται
κατά 100% από την υποχρέωση προκαταβολής του φόρου εισοδήματος. Οι
Κοιν.Σ.Επ. και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων απαλλάσσονται από την υποχρέωση
καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τα πρώτα πέντε έτη από την έναρξη
λειτουργίας, ενώ μετά την πενταετία καταβάλλουν ως τέλος επιτηδεύματος 500
ευρώ ετησίως.



Οσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και εργάζονται σε Κοιν.Σ.Επ. ή σε Συνεταιρισμό
Εργαζομένων συνεχίζουν να απολαμβάνουν όλα τα επιδόματα και τις κάθε είδους
παροχές που λάμβαναν.

41

4.2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισμού
Εργαζομένων απαιτεί τυπικές διαδικασίες ίδρυσης και ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού
έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.
Όλοι οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι υποχρεωτικό να εγγραφούν στο
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δηλαδή στη βάση δεδομένων
που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Μητρώου της Δ/νσης Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι τυπικές - υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο
Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η διαδικασία ίδρυσης είναι απλή ,
(δύο βήματα), περιγράφεται αναλυτικά στην Υ.Α 61621/δ5/2643/30-12-2016 (ΦΕΚ
56/Β/2017) και περιλαμβάνει τα εξής:
1. Υποβολή αίτησης με συνημμένο το Καταστατικό και επιπλέον δικαιολογητικά
(περιγράφονται στην Υ.Α και διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία του Φορέα). Η
αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς το παρόν σε έντυπη μορφή. Σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής
αιτήσεων, ώστε να απλοποιηθεί περαιτέρω η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο.
2. Έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων
επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό σχέδιο, όσο
και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών εταίρων της με στόχο τη δημιουργία του
αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που
πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν

4.3

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016
«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και ανάπτυξη των φορέων της και
άλλες διατάξεις» είναι:
1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης. Διακρίνονται στις εξής
Υποκατηγορίες:
a. Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην
οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες
Κοινωνικές Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ' ελάχιστον των μελών και των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις
κατηγορίες.
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b. Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην
οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες
Πληθυσμού. Ποσοστό 50% κατ' ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων
στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.
2. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12
του ν. 2716/1999, (θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις Ένταξης.)
3. Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν
δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές
υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος».
4. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων πρακτικά αποτελούν Αστικούς Συνεταιρισμούς
Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο
φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού
αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα
μέλη του Συνεταιρισμού Εργαζομένων εγγράφονται και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ
(πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών)
5. Οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά i)
Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, ii) Μεριμνά για
την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει δημοκρατικό
σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος,
ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους. iii) Το καταστατικό του προβλέπει
περιορισμούς στη διανομή κερδών iv) Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή
της εργασίας, v) Αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων
του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της
οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ. vi) Δεν έχει ιδρυθεί και
δεν διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού ή από άλλο νομικό
πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Αναλυτικές Πληροφορίες για την δημιουργία και σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων
περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα με τίτλο: https://foreis-kalo.gr/
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4.4

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του Ν 4430/16 αποσκοπεί στην
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας και
της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που

περιλαμβάνει την παροχή κινήτρων,

πλεονεκτημάτων και εργαλείων για την ίδρυση φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
1. Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένους τους,

θεωρείται

ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και δεν περιλαμβάνεται

κατά τον

προσδιορισμό του καθαρού κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα του Φορέα
(αρ.12 και 21 του Ν.4172/2013)»


Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας θα έχουν πρόσβαση στη
χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, και μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3908/2011 (Α ́ 8). Το Ταμείο θα παρέχει εγγυητικές επιστολές για δάνεια σε
υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, δάνεια χαμηλού ύψους σε
Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, ανέργους και γενικά σε κατηγορίες του πληθυσμού
χωρίς δυνατότητες πρόσβασης στο επίσημο τραπεζικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο
η χρηματοδότηση θα καταστεί προσβάσιμη σε άτομα στα οποία οι τράπεζες
αρνούνται χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους, λόγω της
ανεπάρκειας των εγγυήσεων που παρέχουν.

2. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα

μπορεί

να

εντάσσονται

σε

προγράμματα

στήριξης

της

επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας.
3. Οι ΟΤΑ α ́ καιβ ́ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
μπορεί να παραχωρούν με απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κινητής
και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για
την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας,


Τα οφέλη για το νέο τύπο Κοινωνικής επιχείρησης Συνεταιρισμό εργαζομένων
δηλαδή τα συνεργατικά σχήματα 3 τουλάχιστον φυσικών προσώπων που επιθυμούν
να βιοποριστούν μέσω της εργασίας τους στο Συνεταιρισμό είναι σημαντικά :
1. Το 35% των κερδών που παράγονται ετησίως διατίθενται στους
εργαζομένους, και δεν φορολογούνται σε επίπεδο νομικού προσώπου, αλλά
μόνο σε επίπεδο φυσικού προσώπου και μάλιστα με την κλίμακα του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία. Επιπλέον, ο συνεταιρισμός απαλλάσσεται
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από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τα πρώτα πέντε
έτη από την έναρξη λειτουργίας, ενώ μετά την πρώτη πενταετία,
υποχρεούνται να καταβάλλουν ως τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ ετησίως.
2. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά κίνητρα, τα μέλη του συνεταιρισμού
εργαζομένων μπορούν να ασφαλίζονται, χωρίς μπλοκάκι, στη χαμηλότερη
βαθμίδα ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ.

4.5

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βασικό

ζητούμενο

σήμερα

είναι

να

αποτελέσει

η

Κοινωνική

Οικονομία

και

επιχειρηματικότητα μια εναλλακτική λύση/ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για την
αντιμετώπιση της ραγδαίας επιδείνωσης των φαινομένων της ανεργίας των νέων και των
προβλημάτων που έχει επιφέρει η κρίση και ο μετασχηματισμός των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας.
Η σημερινή συγκυρία καθιστά την αναζήτηση εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας,
όπως η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα απαραίτητη για να καλυφθεί η αδυναμία
της ελληνικής οικονομίας να δημιουργήσει ικανό αριθμό θέσεων εργασίας απέναντι στην
έκρηξη της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων.
Το ελληνικό δημόσιο και ιδιαίτερα οι Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αυτοί, οι
οποίοι μπορούν να προκαλέσουν τη ζήτηση για νέες σύγχρονες υπηρεσίες συλλογικού
συμφέροντος στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, της ποιότητας ζωής, της
καθημερινότητας, της περιβαλλοντικής φροντίδας, του πολιτισμού δημιουργώντας
προυποθέσεις από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι νέοι μέσα από κοινωνικές
επιχειρήσεις.
Πολλοί τοπικοί φορείς και ιδιαίτερα Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης συχνά στηρίζουν τις
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας και επιθυμούν συνεργασία μαζί τους προκειμένου
μέσω

της

προμήθειας

προϊόντων

ή/και

υπηρεσιών

να

συμβάλλουν

στην

οικονομικοκοινωνική τοπική ανάπτυξη, παρά την έλλειψη ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου για
τέτοιου είδους συνεργασίες.
Υπάρχουν μια σειρά από υπηρεσίες που μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις της
κοινωνικής οικονομίας σε τομείς που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την
ανακύκλωση, την συντήρηση φυσικών περιοχών, την δημιουργία και συντήρηση
χώρων πρασίνου και περιοχών αναψυχής, τον καθαρισμό δημόσιων χώρων και
δημόσιων οικημάτων. Στον τομέα της ανακύκλωσης, κοινωνικές επιχειρήσεις πχ
δύνανται να αναλαμβάνουν σημαντικό έργο πχ συλλογή και διαχείριση ανακυκλωνόμενων
υλικών από σπίτια, καταστήματα , να διατηρούν υποδομές κατηγοριοποίησης των
ανακυκλωνόμενων υλικών, υποδομές κατασκευής κομπόστ κλτπ
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Σε χώρες της Ευρώπης, κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν πλούσια δράση σε υπηρεσίες
αναβάθμισης της ποιότητας της στέγασης σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε δράσεις που
σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα οικημάτων και κατοικιών, στην εξοικονόμηση
ενέργειας,

στην

εξοικονόμηση

νερού,

στη

βελτίωση

εσωτερικού

οικιών,

στην

ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στις οικίες.
Ένας από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνικών επιχειρήσεων
είναι αυτός της παροχής προσωπικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φροντίδας. Οι τομείς
αυτοί προσφέρονται για την κοινωνική οικονομία γιατί είναι εντάσεως εργασίας ενώ
προϋποθέτουν και μια στενή σχέση μεταξύ του παροχέα και του χρήστη/πελάτη. Οι
κοινωνικές επιχειρήσεις είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται σε τομείς όπου η ύπαρξη
αναγκών δεν ικανοποιείται, και συνεπώς δυνητικής ζήτησης υπηρεσιών, η οποία εν τη
απουσία μια οργανωμένης, νόμιμης και ορατής προσφοράς ικανοποιείται από τις οικογένειες
ή από την παραοικονομία (και σπανίως από εθελοντικούς οργανισμούς). Η κάλυψη τέτοιου
τύπου υπηρεσιών είναι στο επίκεντρο των δράσεων της κοινωνικής οικονομίας.
Παραδείγματα δυνατότητας ανάληψης έργων από κοινωνικές επιχειρήσεις:
 Ο

τομέας

παροχής

ηλικιωμένους, Αμεα)

κοινωνικών

υπηρεσιών

σε

ευάλωτες

ομάδες

γεγονός που συνδέεται με προοπτικές δημιουργίας

(
για

Κοινωνικές Επιχειρήσεις στον τομέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, και
δύναται να αποτελέσουν το σύνδεσμο μεταξύ της Κοινωνικής οικονομίας και του
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» . Στην κατεύθυνση δημιουργούνται προοπτικές
ίδρυσης λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων από νέους σε επίπεδο δήμων
προκειμένου να αναλάβουν έργο στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο
σπίτι» λαμβάνοντας έσοδα από ανταποδοτικούς πόρους του προγράμματος στους
ωφελούμενους αλλά και απευθείας έσοδα από μέλη που χρήζουν κοινωνικής
φροντίδας και δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα.
 Στην προοπτική αυτή υπάρχει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την δημιουργία
κοινωνικών επιχειρήσεων από νέους μέσω του προγράμματος «Εγγύηση για την
Νεολαία» και αναμένεται μάλιστα σχετική πρόσκληση για την χρηματοδότησης start
up επιχειρήσεων (βλέπε σχετικά κεφάλαιο 6 ). Τέτοιου τύπου επιχειρήσεις θα
παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εξατομίκευσης των προσφερόμενων υπηρεσιών
προς των ωφελούμενο πληθυσμό ανάλογα με τις ανάγκες του, ενώ θα ενισχυθεί
περαιτέρω η απασχόληση στις ειδικότητες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.
Άλλοι τομείς

δυνητικής

δραστηριότητας

των

κοινωνικών

επιχειρήσεων είναι

η

περιβαλλοντική εκπαίδευση και υλοποίηση περιβαλλοντικών εκστρατειών. Επίσης, ο τρίτος
τομέας μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην προσφορά υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού,
του αθλητισμού.
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4.6

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση πρώτη βασική ενέργεια (βήμα) πριν από την εκκίνηση μια κοινωνικής
επιχείρησης είναι η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου προκειμένου να κριθεί ότι
η επιχειρούμενη οικονομικά δραστηριότητα ενέχει στοιχεία βιωσιμότητας και κερδοφορίας.
Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι μια δεσμευτική υπόσχεση της ομάδας κοινωνικών
επιχειρηματιών, ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης θα γίνεται σύμφωνα
με συγκεκριμένους όρους, με συγκεκριμένη διαδοχή, με συγκεκριμένο τρόπο λήψης και
υλοποίησης αποφάσεων και θα οδηγεί σε προβλεπόμενο επίπεδο κερδών.
Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία και
διαδοχή δραστηριοτήτων.
Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ανάγκη συμβουλευτικής
υποστήριξης για τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, επειδή:


Χρειάζονται την απαραίτητη μεθοδολογία για την ίδια τη σύνταξη του σχεδίου, την
οποία δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν.



Χρειάζονται κάποιον που θα αξιοποιήσει για λογαριασμό τους τις απαραίτητες
επιστημονικές και τεχνικές ικανότητες για τον σχεδιασμό της κοινωνικής
επιχείρησης.

Είναι απαραίτητο να υπάρχει μία ξεκάθαρη παρουσίαση των δραστηριοτήτων που θα
αναπτύξει η κοινωνική επιχείρηση. Η περιγραφή της επιχείρησης είναι ο εταιρικός στόχος
και θα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω πληροφορίες:
 Ποιο είναι το προφίλ της κοινωνικής επιχείρησης
 Τι σκοπεύει να προσφέρει
 Τις ανάγκες ποιας αγοράς σκοπεύει να καλύψει
 Γιατί η επιχειρηματική ιδέα είναι βιώσιμη
Πολλές φορές οι κοινωνικοί επιχειρηματίες κάνουν το λάθος να λειτουργούν χωρίς εταιρικό
στόχο, πράγμα που επηρεάζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να αναπτυχθεί και να
κερδοφορήσει. Μία οργανωμένη και κατανοητή περιγραφή της επιχείρησης βοηθάει στην
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων καθώς επίσης και στη σωστή παρουσίαση της επιχείρησης.
Η παρουσίαση της επιχείρησης στο πλαίσιο ενός άρτιου επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να
περιλαμβάνει:
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Σύντομη παρουσίαση της ευρύτερης αγοράς στην οποία προτίθεστε να δραστηριοποιηθεί η
υπο δημιουργία κοινωνική επιχείρηση
Σκοπός είναι να αναλυθεί η αγορά και οι ευκαιρίες που προσφέρει για μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη. Ταυτόχρονα με αυτή την παρουσίαση δίνεται η δυνατότητα να φανεί η θέση που
μπορεί να καταλάβει η επιχείρηση στη συγκεκριμένη αγορά. Πρέπει να παρουσιασθεί η
παρούσα κατάσταση της αγοράς αλλά και οι δυνατότητες της για μελλοντική ανάπτυξη.
Επίσης θα πρέπει να αναλυθούν οι διάφορες κατηγορίες της αγοράς και πιο συγκεκριμένα οι
πιθανές επιδράσεις που μπορεί να έχουν στην επιχείρηση. Είναι σημαντικό να
συμπεριληφθούν τα νέα προϊόντα και οι εξελίξεις της αγοράς που πιθανόν να βλάψουν ή να
ωφελήσουν την επιχείρηση.
Επίσης πρέπει να παρουσιασθούν οι εθνικές ή οικονομικές τάσεις και παράγοντες που θα
επηρεάσουν

την

ανάπτυξη

της

επιχείρησης

(νέοι

αναπτυξιακοί νόμοι,

ευνοϊκές

χρηματοδοτήσεις για νέες επιχειρήσεις , προγράμματα ΕΣΠΑ κτλπ κ.α)
Οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της αγοράς πρέπει να είναι
έγκυρες και να αναφέρονται στην παρούσα κατάσταση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο
μία πηγή πληροφοριών. Πληροφορίες μπορούν να συγκεντρωθούν από κυβερνητικούς
φορείς, οικονομικά έντυπα, ενώσεις – σωματεία, επιχειρηματικές μελέτες και έρευνες
πανεπιστημίων. Σε μερικές περιπτώσεις η συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων από
συνεντεύξεις με πελάτες και προμηθευτές βοηθάει στο να σχηματιστεί μία ξεκάθαρη εικόνα
του τι ζητάει η αγορά και πως δραστηριοποιούνται οι ανταγωνιστές.

Α. Περιγραφή της Επιχείρησης
Είναι απαραίτητο να προκύπτει με ευκρίνεια ο σκοπός της επιχείρησης και σε ποιόν
απευθύνονται οι υπηρεσίες / προϊόντα της . Αυτό θα αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο και το
όραμα της επιχείρησης που θα είναι και ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο θα
αναπτυχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο .
Μία ξεκάθαρη περιγραφή επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να δώσει ώθηση και
αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του. Με βάση αυτή την παραδοχή πρέπει στο
επιχειρηματικό σχέδιο να αποτυπωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στα
ακόλουθα θέματα:
 Τι είδους κοινωνική επιχείρηση θα είναι; (π.χ ένταξης, συνεταιρισμός εργαζομένων
κτλπ?
 Εφόσον

είναι

συλλογικού

παραγωγικού

σκοπού

σε

ποιους

τομείς

θα

δραστηριοποιηθεί (Χονδρικού - Λιανικού Εμπορίου, Προσφοράς Υπηρεσιών;)
 Ποιοι είναι οι εταίροι και τι γνώσεις / εμπειρίες προσφέρουν στην επιχείρηση;
 Ποια αγορά θα καλύψει; Ποιοι θα είναι οι πελάτες της; Πώς θα πωλούνται τα
προϊόντα/ υπηρεσίες της;
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 Ποιες εσωτερικές δομές υποστήριξης λειτουργίας της κοινωνικής επιχείρησης θα
αναπτυχθούν; (π.χ Τμήμα μηχανογράφησης, Εξυπηρέτησης πελατών, Μάρκετινγκ,
Προώθηση πωλήσεων;)

Περιγραφή των Προϊόντων/ Υπηρεσιών της Κοινωνικής Επιχείρησης
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγράφούν τα προϊόντα / υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση
στον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες
σχετικά

με

το

τι

προσφέρεται

και

τις

δυνατότητες

εκμετάλλευσης

των

προιόντων/υπηρεσιών από τους πελάτες ,. Συγκεκριμένα τίθονται τα ερωτήματα:

 Τι προϊόντα / υπηρεσίες πουλάει η κοινωνική επιχείρηση,
 Πως θα ωφεληθούν οι πελάτες από τα προϊόντα / υπηρεσίες ,
 Ποια είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών από τα υπόλοιπα της αγοράς (
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης). Πρέπει να παρουσιαστούν οι λόγοι για
τους οποίους τα προϊόντα / υπηρεσίες θα είναι επιτυχημένα στην αγορά. Ειδικά εάν
επιδιώκει η κοινωνική επιχείρηση να λάβει συγχρηματοδότηση αυτό το κομμάτι
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Η επιχείρηση πρέπει να επικεντρωθεί στους παράγοντες επιτυχίας της στα δυνατά της
σημεία και να προβάλλει επιχειρήματα σχετικά με την άρτια οργάνωση της, την χρήση
τεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας, την διαφοροποίηση των προϊόντων /
υπηρεσιών σε θέματα ποιότητας και τιμής από τους ανταγωνιστές της

Αγορά - Περιγραφή τοποθέτησης Επιχείρησης στην Αγορά
Η τοποθέτηση στην αγορά αποτελεί την ταυτότητα της επιχείρησης. Πως τα προϊόντα/
υπηρεσίες θα σταθούν στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Οι υποψήφιοι κοινωνικοί
επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζουν την θέση των ανταγωνιστών τους και τις
προτιμήσεις των πελατών τους. Με τα στοιχεία αυτά θα μπορέσουν να κατανοήσουν τι
προσφέρουν οι ανταγωνιστές τους ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και τελικά
να κατανοήσουν πως μπορούν να διαφοροποιηθούν μέσα στην αγορά. Πρέπει το
επιχειρηματικό σχέδιο να απαντάει τα εξής ερωτήματα:


Τι είναι ξεχωριστό στα προϊόντα / υπηρεσίες της κοινωνικής επιχείρησης;



Ποιες ανάγκες των πελατών μπορούν να καλύφθούν?



Πως αντιλαμβάνεται η αγορά τα προϊόντα / υπηρεσίες της κοινωνικής επιχείρησης;



Πως τοποθετούνται οι πελάτες στην αγορά;

Οι υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες θα πρέπει να έχουν εικόνα για τους ανταγωνιστές
για τα προϊόντα / υπηρεσίες τους και να γνωρίζουν τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν.
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Σημαντικό είναι να κατανοήσουν τις συνήθεις πρακτικές της αγοράς, όπως τιμολόγηση,
διανομή, χρέωση κλπ. Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πρακτικές είναι συνήθως
διαθέσιμες από τα σωματεία – ενώσεις του κλάδου, τα επιμελητήρια, και τους φορείς που
ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα..
Α. Μέγεθος Αγοράς Στόχου / Τάσεις
Το τμήμα αυτό αναλύει το συνολικό μέγεθος του αγοραστικού κοινού. Τέτοια χρήσιμα
στοιχεία είναι συνήθως αποτελέσματα ερευνών αγοράς τα οποία ευρίσκονται συνήθως σε
οικονομικά περιοδικά ή έντυπα που ασχολούνται με τον κλάδο που επιθυμεί η κοινωνική
επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί. Στα στοιχεία αυτά αναδεικνύονται οι παράγοντες και
τάσεις της αγοράς, κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές, πολιτικές που επηρεάζουν θετικά ή
αρνητικά την ανάπτυξη του αγοραστικού κοινού.
Β. Αγοραστικό κοινό – Πελάτες
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται το αγοραστικό κοινό στο οποίο στοχεύουν τα προϊόντα /
υπηρεσίες

της κοινωνικής επιχείρησης. Χρήσιμες για την ανάλυση αυτή είναι μελέτες –

έρευνες που προσφέρουν στοιχεία σχετικά με τις τάσεις του αγοραστικού κοινού, τις
απαιτήσεις του σε σχέση με τα προϊόντα / υπηρεσίες , την συχνότητα ζήτησης των προϊόντων
/ υπηρεσιών

της κοινωνικής επιχείρησης κ.α Επίσης απαιτείται

καλή περιγραφή της

γεωγραφική περιοχή στην οποία σκοπεύει η επιχείρηση να προσφέρει προϊόντα / υπηρεσίες
Γ. Ανταγωνισμός
Στο τμήμα αυτό περιγράφεται η θέση που επιδιώκει η επιχείρηση να λαμβάνεται μέσα στην
ανταγωνιστική αγορά

προωθώντας τα προϊόντα / υπηρεσίες της. Γίνεται μία μικρή

παρουσίαση των κύριων ανταγωνιστών της επιχείρησης και τεκμηρίωση για την διεκδίκηση
μεριδίου της αγοράς από την νέα κοινωνική επιχείρηση
Είναι σημαντικό μέσα από αυτή την διαδικασία να αναγνωρίσει η νέα δημιουργούμενη
κοινωνική επιχείρηση τους πραγματικούς ανταγωνιστές και τα δυνατά και αδύνατα σημεία
των ανταγωνιστών της Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι:

 ποιος προσφέρει τις καλύτερες τιμές;
 ποιος προσφέρει καλύτερη ποιότητα;
 ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς;
 γιατί κάποιες επιχειρήσεις εισήχθησαν ή αποσύρθηκαν από την αγορά;
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ NEETS
5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στόχος της ενότητας είναι η αποτύπωση του ευρύτερου αναπτυξιακού περιβάλλοντος που
διαμορφώνεται με την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ τα οποία
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ) και η σύνδεση τους με τις
προοπτικές χρηματοδότησης δράσεων δημιουργίας κοινωνικής επιχειρηματικότητας από
την Ομάδα Στόχο
Η ανάλυση περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα που αναμένεται να
ωφελήσουν άνεργους NEETs που επιδιώκεται να συστήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις στον
Τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Στο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες προς υλοποίηση δράσεις στο πλαίσιο
του εκάστοτε συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, στους στόχους κάθε δράσης,
στην περιγραφή / περιεχόμενο και τρόπο υλοποίησης, και στα στοιχεία αφορούν στην
χρηματοδότησή τους.
Οι συνολικά Διατιθέμενοι Πόροι για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μέσω του
ΕΣΠΑ 2014 -2020 αναφέρονται κάτωθι:

Πίνακας 21 : Πόροι για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μέσω του ΕΣΠΑ 2014 -2020

Τίτλος Επιχειρησιακού Προγράμματος
1

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

“Ανταγωνιστικότητα, 25.000.000€

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” – ΕΠΑνΕΚ
2

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 57.322.635,00€
Μάθηση 2014-2020 »

3
Σύνολα

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 »

79.514.919,25€
161.837.554,25€

Βλέπε : Ετήσια Έκθεση έτους 2017 και Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του Οικοσυστήματος
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, (
Σελ 107)
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5.2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ε.Π «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” – ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” –
ΕΠΑνΕΚ διαμορφώνεται συνολικά σε 3 βασικούς και 3 συμπληρωματικούς άξονες (για τη
Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο) καθώς και 4 άξονες τεχνικής βοήθειας (2 βασικοί και 2
συμπληρωματικοί).
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” –
ΕΠΑνΕΚ δομείται συνοπτικά στους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας:


Άξονας 1 και 1Σ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες»
(προϋπολογισμού €2.243 δις)



Άξονας 2 και 2Σ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» (προϋπολογισμού €828,8 εκ.)



Άξονας 3 και 3Σ: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
(προϋπολογισμού €1,4 δις)



Άξονας 4 και 4Σ: «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» (προϋπολογισμού €68,3 εκ.)



Άξονας 5 και 5Σ: «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» (προϋπολογισμού €15,5 εκ.)

Ο κάθε Άξονας Προτεραιότητας του Προγράμματος καλύπτει συγκεκριμένους θεματικούς
στόχους και επιλεγμένες επενδυτικές προτεραιότητες, όπως αυτά έχουν ορισθεί και
συμφωνηθεί στο εγκεκριμένο κείμενο του ΕΣΠΑ2014-2020 μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ.
Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί το ΕΠΑΝΕΚ με 2.970.9εκ ευρώ ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
με 675,5 εκ ευρώ.
Πίνακας 22 : Διάρθρωση και Δομή - Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ

Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020

Α.Π.

Α.Π. 1

ΤΙΤΛΟΣ

«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές
προτεραιότητες»
«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και

Α.Π. 2

ΤΑΜΕΙΟ

ΕΚΤ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

1.851.845.894,00€

ΕΤΠΑ

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές

663.074.016,00€

απαιτήσεις»
Α.Π. 3

52

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας»

Α.Π. 4

«Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ»

Α.Π. 5

«Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ»

ΕΚΤ

1.064.347.107,00€

ΕΚΤ

54.678.618,00€

ΕΤΠΑ

12.432.637,00€

3.646.378.272,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αναλυτικά οι Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία 2014-2020» περιλαμβάνουν:
1. ΑΠ1 (&1Σ) «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες». Ο
Άξονας αυτός στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την
δημιουργία

νέων

επιχειρήσεων

και

την

επιχειρηματικότητας για νέες επενδύσεις

στήριξη

της

υφιστάμενης

σύμφωνα με τις νέες αναπτυξιακές

απαιτήσεις. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας επικεντρώνεται σε τομείς
παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους (9
στρατηγικοί τομείς της χώρας) που αναμένεται να αποτελέσουν τους μοχλούς
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
2.

ΑΠ2 (&2Σ) «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις». Ο Άξονας αυτός στοχεύει
στην προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, κατά κύριο λόγο, μέσω εφαρμογής σχεδίων
διαρθρωτικής

προσαρμογής

των

επιχειρήσεων

ή

συλλογικών

επιχειρησιακών/κλαδικών σχεδίων. Οι ανάγκες προσαρμογής θα καταδείξουν τα
πραγματικά κενά σε όρους κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης
των εργαζομένων, θα υποδείξουν αναδυόμενες δεξιότητες και ικανότητες και θα
οδηγήσουν στον σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, για την επίτευξη του συνολικού στόχου του
άξονα, προωθείται η προσαρμογή της θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης
και των ενδιαφερόμενων φορέων προς την κατεύθυνση βελτίωσης του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
3. Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ3 (3Σ) :Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της
Επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται δράσεις που αφορούν
διαρθωτικές αλλαγές και ανάπτυξη δομών, μηχανισμών και έργων που παρέχουν
οριζόντια στήριξη στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
4. Άξονες

Προτεραιότητας

ΑΠ4

(4Σ)

:

Τεχνική

Υποστήριξη

για

την

εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ . Στο πλαίσιο του Άξονα
προβλέπονται δράσεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΕΚ και επιλεγμένων ΕΦΔ/Δικαιούχων ως προς την
εξειδίκευση /Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ
5. Άξονες

Προτεραιότητας

ΑΠ5

(5Σ)

:

Τεχνική

Υποστήριξη

για

την

εφαρμογή/υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ . Στο πλαίσιο του Άξονα
προβλέπονται δράσεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας
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Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΕΚ και επιλεγμένων ΕΦΔ/Δικαιούχων ως προς την
εξειδίκευση /Υποστήριξη για την εφαρμογή/υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ
Η προώθηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και την
καινοτομία απαιτεί παράλληλα και

την προσαρμογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένες γνώσεις και οριζόντιες δεξιότητες
που θα μπορεί να υποστηρίξει αναπτυξιακούς τομείς προτεραιότητας για την ελληνική
οικονομία.
Με βάση τα παραπάνω, επιδιώκεται η αποτελεσματική μετάβαση των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων στα νέα δεδομένα με ταυτόχρονη εξομάλυνση των οδυνηρών συνεπειών που
προκάλεσε η οικονομική κρίση κυρίως στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα που
επιδιώκονται είναι τα εξής:


Προσαρμογή

επιχειρήσεων

και

ανθρώπινου

δυναμικού

στις

επικρατούσες

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της αγοράς


Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή των
επιχειρήσεων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις



Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων,
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

5.2.1

Προγράμματα για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
των Neets μέσω του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Στο

πλαίσιο

της

ευρύτερης

στρατηγικής

για

την

ανάπτυξης

της

κοινωνικής

επιχειρηματικότητας μέσω της 2ης επιτροπής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

(ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε ένα ειδικά στοχευόμενο
πρόγραμμα για την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων το οποίο αναλύεται
κατωτέρω και αποτελεί μια συγκεκριμένη ευκαιρία για την ανάπτυξη αυτού του τύπου των
επιχειρήσεων στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης στις περιοχές παρέμβασης του έργου
“Neets On Boards”
Τίτλος Δράσης

«Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και
Νεοιδρυόμενων Κοινωνικών Επιχειρήσεων»

Επιχειρησιακό

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

Πρόγραμμα

που 2020»

εντάσσεται
Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη
Δράσης
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25.000.000€

Έναρξη Α εξάμηνο 2018

Σύντομη Περιγραφή
Το πρόγραμμα

περιλαμβάνει την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό
αντίκτυπό τους.
Τα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε:
 απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή
προϊόντων
 κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων
Εργασίας (συμπεριλαμβανομένων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Αποδέκτες –Δικαιούχοι του Προγράμματος
Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να :


να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας όπως αυτή ορίζεται στο Ν 4430/2016 εντός της Ελληνικής Επικράτειας



να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’ όλη
τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η επιχορήγηση επιχειρήσεων που θα έχουν –κατά τη στιγμή της
υποβολής πρότασης επιχορήγησης‐ οριστική βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής
Οικονομίας

Πλαίσιο Χρηματοδότησης του Προγράμματος:
Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται
στα 25 εκ ευρώ . Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι καλύπτει το
40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
θα οριστεί στους 18-24 μήνες
Η προκήρυξη του προγράμματος εντός του 2018
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5.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της
Προγραμματικής Περιόδου 2014

2020, με τη

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).
Στόχος του Ε.Π. είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών
δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, βιώσιμης απασχόλησης για όλους με
βάση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Επίσης στόχος του είναι ο σχεδιασμός, και
υλοποίηση των

παρεμβάσεων

εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου

μάθησης προκειμένου να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Η
υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας, έτσι
όπως αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και
Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
Το Ε.Π. διαρθρώνεται

σε δώδεκα (12 ) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ ), οι οποίοι

περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) 8, 9 και
10 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020. Οι άξονες διαχωρίζονται ανάλογα με το κάθε Υπουργείο που εξυπηρετούν.
Οι Άξονες διαχωρίζονται θεματικά ως εξής:
-

Οι Άξονες 1- 5 αφορούν θεματικές παρεμβάσεις στους τομείς αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

-

Οι Άξονες 6- 9 αφορούν θεματικές παρεμβάσεις στους τομείς αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας.

Στον επόμενο πίνακα

αποτυπώνεται η διάρθωση και η δομή του Επιχειρησιακού

Προγράμματος ΕΠ : «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση 2014-2020 » σε συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας. οι οποίοι συμβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής των ανωτέρω Υπουργείων
Πίνακας 23 : Διάρθρωση και Δομή - Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ

: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 »

Α.Π.

Α.Π. 1

Α.Π. 2
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ΤΙΤΛΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ

Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας
και της πρόνοιας
Βελτίωση

Προοπτικών

Απασχόλησης

Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού

και

Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΚΤ

30.302.101,00

ΕΚΤ

889.081.860,00

Α.Π. 3

Α.Π. 4

Α.Π. 5

Α.Π. 6

Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων
έως 29 ετών
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου

ΕΚΤ

451.797.248,00

ΕΤΠΑ

68.648.270,00€

ΕΤΠΑ

Αιγαίου
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του

ΕΤΠΑ

εκπαιδευτικού συστήματος.

22.048.804,00€

607.580.793,00€

Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της
Α.Π. 7

Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά

ΕΚΤ

453.595.728,00€

ΕΚΤ

74.369.697,00€

ΕΚΤ

24.127.938,00

εργασίας.
ΑΠ 8 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
Α.Π. 8

του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά εργασίας

(Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας).
ΑΠ 9 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας
Α.Π. 9

του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου).

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.667.494.916€

Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π). ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ ), 1 : Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της
αγοράς εργασίας και της πρόνοιας. Ο Άξονας περιλαμβάνει διαθρωτικές ενέργειες
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μηχανισμών, δομών και εργαλείων υποστήριξης
παρεμβάσεων στους τομείς της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας . Περιλαμβάνει
ενέργειες όπως η ανάπτυξη μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς
εργασίας, ενέργειες ενίσχυσης των κοινωνικών εταίρων, ιδίως αναφορικά με δράσεις
τομεακής και κλαδικής στόχευσης.
 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ ), 2 :Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο Άξονας

στοχεύει στην

αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ισότιμη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας με
έμφαση σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κυρίως για τις
ομάδες εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας
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(μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι 30 44 ετών)
 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ),: 3 Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση
των Νέων έως 29 ετών. Ο Άξονας Προτεραιότητας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση
της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων & ειδικότερα αυτών που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης & στη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά
εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε
επιμέρους ομάδας στόχου των νέων, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative) & λαμβάνοντας υπόψη το
Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία (Youth
Guarantee)
 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ ),: 4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο

Άξονας 4 δομείται

ως διακριτός

Άξονας

Προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού
(%) συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , ήτοι
50%, το οποίο διαφοροποιείται από τις λοιπές Περιφέρειες που ανήκουν στην
κατηγορία / τύπο των Περιφερειών σε Μετάβαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 σημείο 3(γ)
 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ ),: 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει αντιστοίχως
την υλοποίηση ομοειδών έργων με τον ΑΠ 4 στην περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου.

Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π). ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Άξονες

Προτεραιότητας

αποτελεσματικότητας
Προτεραιότητας 6

(ΑΠ

),:

6

Βελτίωση

του

εκπαιδευτικού

της

ποιότητας

συστήματος.

και
Ο

της

Άξονας

θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας

και

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της
ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του Άξονα περιλαμβάνονται
δράσεις για την

αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την

ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και την διεύρυνση του «Νέου Σχολείου» ως
βασικές δράσεις για τη

βελτίωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, ενώ ακόμα στοχεύεται η υποστήριξη

των φοιτητών για έγκαιρη

ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης. Επίσης περιλαμβάνει δράσεις
που αφορούν στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των
Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δράσεις για την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου μέσα από πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ) που
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αναμένεται

να

συμβάλλουν

στην

αύξηση

της

εξωστρέφειας

και

της

ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ ),: 7 Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση
της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Ο
Άξονας Προτεραιότητας 7 εστιάζεται στην ανάπτυξη του συστήματος της διά βίου
μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων ικανοτήτων του
ενήλικου πληθυσμού και την διευκόλυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου
δυναμικού μέσα από την εφαρμογή συστημάτων αναγνώρισης προσόντων και διά
βίου συμβουλευτικής. Επιπλέον, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η σύνδεση των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, μέσω της
ενίσχυσης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, της τεχνικής επαγγελματικής
εκπαίδευσης και της μαθητείας καθώς και η εφαρμογή δράσεων διασύνδεσης της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας
 Άξονες

Προτεραιότητας

(ΑΠ

),:

8

Βελτίωση

της

ποιότητας

και

της

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου
Μάθησης -σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).
Εξυπηρετεί αντίστοιχους στόχους όπως ο Άξονας Προτεραιότητας 6

αλλά

χωροθετείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 Άξονες

Προτεραιότητας

(ΑΠ

),:

9

Βελτίωση

της

ποιότητας

και

της

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου
Μάθησης -σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).
Ομοίως με τον ΑΠ 6 ο Άξονας Προτεραιότητας 9 αλλά χωροθετείται στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου.
Στρατηγική επιλογή του Ε.Π. αποτελεί η εμπροσθοβαρής υλοποίηση των δράσεων τα
πρώτα έτη της νέας προγραμματικής περιόδου, προκειμένου να

αντιμετωπιστούν οι

επιπτώσεις της παρατεταμένης ύφεσης, ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης, δεδομένου
ότι σε περιόδους κρίσης οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων αποτελούν την κύρια πηγή
δημόσιας χρηματοδότηση για την αναχαίτιση της ανεργίας

5.3.1

Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος «Εγγύηση για την Νεολαία»

Το Πρόγραμμα «Εγγύηση για την Νεολαία» αποτελεί μια συνεκτική δέσμη ενεργειών που
απευθύνεται στους νέους με ηλικία 15 έως 24 ετών, οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά και δεν
συμμετέχουν σε οποιοδήποτε κύκλο εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Στόχος είναι από τη στιγμή
που το Σχέδιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, όλοι οι νέοι μέχρι και την ηλικία των 24 ετών να
λαμβάνουν μια πρόταση καλής ποιότητας για απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση,
μαθητεία ή πρακτική άσκηση μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τότε που
θα αποχωρήσουν από την επίσημη εκπαίδευση ή από τότε που θα μείνουν χωρίς εργασία.
Σημαντική προτεραιότητα, επίσης, αποτελούν οι ακόλουθες υπο ομάδες Νeets :
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Εγγεγραμμένοι χαμηλών προσόντων



Εγγεγραμμένοι – χαμηλών εισοδημάτων.



Εγγεγραμμένοι – ευπαθών και ευάλωτων ομάδων.

Ο

υπεύθυνος φορέας στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης

«Εγγύηση για τη Νεολαία» είναι η Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία έχει οριστεί Εθνικός Συντονιστής της υλοποίησης του
Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία»
Το κεντρικό σημείο υποδοχής για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη
Νεολαία» είναι τα Κ.Π.Α.2, δηλαδή τα σημεία εξυπηρέτησης του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού σε όλη την Ελλάδα
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος
«Εγγύηση για την Νεολαία»
Πίνακας 24: Χρηματοδοτική Δομή Προγράμματος «Εγγύηση για την Νεολαία»

Α/Α

Κατηγορία Δράσης

Προυπολογισμός

1

Δράσεις Πρόληψης - Ευαισθητοποίησης - 17.000.000
Κινητοποίησης

2

Δράσεις Μαθητείας

38.250.000

3

Δράσεις Κατάρτισης - Εκπαίδευσης

43.000.000

4

Δράσεις Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας

77.750.000

5

Δράσεις Επιχειρηματικότητας

39.000.000

6

Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

45.000.000 €

Σύνολα

260.000.000€

Πηγή : Σχέδιο «Εγγύηση για τη Νεολαία», 2014 . Υπουργείο Εργασίας
Το Σχέδιο «Εγγύηση για τη Νεολαία» περιλαμβάνει δράσεις προώθησης των νέων στην
επιχειρηματικότητα και την αυταπασχόληση οι οποίες ειδικότερα αφορούν:
α)

Την υποστήριξη των νέων για την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών

Επιχειρήσεων
β) Την προώθηση της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη
δημιουργίας

νέων

start

ups,

καθώς

και

συνέχεια

της

δράσης

«ΚΥΨΕΛΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» που υλοποιήθηκε την προγραμματική περίοδο 2007– 2013 και
προτίθεται να αξιοποιήσει τα αποτελέσματά της.
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γ) την επιδότηση κοινωνικών εισφορών για νέους έως 24 ετών που θα αυταπασχοληθούν
προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας και να στηρίξει τους νέους
ελεύθερους επαγγελματίες.

5.3.2

Προγράμματα για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητα
Neets μέσω του ΕΠ Εκπαίδευση και Διά Βιού Μάθηση –Ανάπτυξη του
Ανθρωπινου Δυναμικού 2014-2020

Στην συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνεται στοχευόμενο πρόγραμμα του ανωτέρω
Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο μπορεί να ωφεληθεί η ομάδα στόχος νέοι
ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι δεν είναι σε εκπαίδευση, θέση εργασίας ή σε κάποια μορφή
επιμόρφωσης (NEETs) και κατοικούν στις περιοχές Πειραιά, Σαρωνικού Κόλπου και
Ανατολικής Πελοποννήσου.
Τίτλος Δράσης

Λειτουργία Κέντρων Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας

Επιχειρησιακό

Εκπαίδευση και Διά Βιού Μάθηση –Ανάπτυξη του Ανθρωπινου

Πρόγραμμα

που Δυναμικού 2014-2020

εντάσσεται
Προϋπολογισμός
Εκτιμώμενη

11.200.000€

Έναρξη Β εξάμηνο 2018

Δράσης
Η δράση περιλαμβάνει την σύσταση Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. από υφιστάμενους και νέους
φορείς Κ.ΑΛ.Ο., που θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κ.ΑΛ.Ο. και ως
δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών/υποψηφίων κοινωνικών
επιχειρηματιών, αλλά και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων
φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α
205/31- 10 - 2016) οι οποίοι θα λειτουργήσουν για μέχρι και δεκαοκτώ (18) μήνες ως
Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες προς τους κοινωνικούς
επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο μέγιστος αριθμός Κέντρων Στήριξης που
θα χρηματοδοτηθούν θα είναι εκατόν Σαράντα (140) στο σύνολο της Επικράτειας.
Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα

ενισχυθούν για την παροχή υπηρεσιών που εντάσσονται στις

ακόλουθες δύο (2) δέσμες ενεργειών μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00€
Τα Κέντρα Στήριξη θα υλοποιήσουν τις κάτωθι ενέργειες :
Α Δέσμη Ενεργειών: Εκκίνηση λειτουργίας Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ως Σημεία Ενημέρωσης
(info - point) και Κέντρα Στήριξης. Στο πλαίσιο της Α’
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Δέσμης Ενεργειών, θα

χρηματοδοτηθούν φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα επιλεγούν να λειτουργήσουν ως Κέντρα Στήριξης,
για την κάλυψη των δαπανών τους για τη δημιουργία και λειτουργία σημείου ενημέρωσης
(info - point) και την παροχή υπηρεσιών:
α) ενημέρωσης και πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για

ζητήματα

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
β) συμβουλευτικής σε υποψήφια μέλη ή ομάδες υποψήφιων μελών φορέω ν Κ.ΑΛ.Ο. με
σκοπό την υποστήριξή τους για τη σύσταση των φορέων (pre startup) και
γ) προγραμματισμένες τακτικές ανοικτές ενημερώσεις για θέματα που άπτονται της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, γενικά ή και ειδικότερα.
Ενδεικτικά, η ενημέρωση και συμβουλευτική αφορούν στις ακόλουθες ενότητες: 
-

Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)

-

Θεσμικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.

-

Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

-

Συγκρότηση ομάδας

-

Επιλογή οικονομικής δραστηριότητας

-

Επιλογή νομικής μορφής

-

Ασφαλιστική νομοθεσία και εργασία στην Κ.ΑΛ.Ο.

-

Φορολογικές υποχρεώσεις

-

Μελέτη «σκοπιμότητας» ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο., με παράλληλη αξιολόγηση
στοιχείων καινοτομίας, συγκριτικού πλεονεκτήματος και προοπτικών βιωσιμότητας

-

Πηγές χρηματοδότησης

-

Τυπικές Διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο. / επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας

-

Κατάρτιση καταστατικού λειτουργίας του φορέα.

Β Δέσμη Ενεργειών : Υπηρεσίες σε Υφιστάμενες Κοινωνικές Επιχειρήσεις
Τα Κέντρα Στήριξης θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής στους φορείς
Κ.ΑΛ.Ο. κατά τα πρώτα βήματα

λειτουργίας τους (start - up) και πιο εξειδικευμένες

υπηρεσίες υποστήριξης κυρίως σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που βρίσκονται σε ανώτερο σημείο
επιχειρηματικής ωριμότητας. Τα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχουν υπηρεσίες της Β’ Δέσμης Ενεργειών το αργότερο από τον 6ο μήνα της λειτουργίας
τους.
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Οι υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής παρέχονται προς φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας που έχουν ήδη συσταθεί και αφορούν ενδεικτικά τις ακόλουθες
ενότητες:
-

Ασφαλιστική νομοθεσία και εργασία στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

-

Φορολογικές υποχρεώσεις

-

Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο

-

Πηγές χρηματοδότησης

-

Κοινωνικό μάρκετινγκ

-

Τυπικές διαδικασίες ίδρυσης επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας

-

Υποστήριξη προετοιμασίας αιτήσεων χρηματοδότησης

-

Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο.

(προμηθευτές, πελάτες,

άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.).
Επιπλέον, μπορεί να αφορούν πιο εξ ειδικευμένα θέματα και με

διαφοροποιημένη

προσέγγιση ανά φορέα Κ.ΑΛ.Ο., όπως:
-

υποστήριξη συνεργατικής λειτουργίας (διαχείριση συγκρούσεων),

-

σχέσεις με το δημόσιο,

-

λογιστική υποστήριξη,

-

εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής,

-

νομική συμβουλευτική

Η επόμενη δράση αποτελεί ένα μίγμα συμβουλευτικής υποστήριξης και άμεσης
χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την δημιουργία κοινωνικών

αλλά και ατομικών

επιχειρήσεων

Τίτλος Δράσης

Πιλοτικό

πρόγραμμα

υποστήριξης

επιχειρηματικών

σχεδίων

άνεργων νέων 18-29 ετών
Επιχειρησιακό

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση –Ανάπτυξη του Ανθρώπινου

Πρόγραμμα

Δυναμικού 2014-2020

Προϋπολογισμός

1.263.000€

Εκτιμώμενη Έναρξη

Α εξάμηνο 2018

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ και απευθύνεται σε 3.000
ανέργους νέους ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων
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πρόσβασης στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση
επιχειρηματικών σχεδίων.
Αντικείμενο του Προγράμματος θα είναι η καθοδήγηση των συμμετεχόντων στην κατάρτιση
ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με
τη βοήθεια της οποίας η επιχειρηματική ιδέα θα μετατραπεί σε επιχειρηματικό σχέδιο. Το εν
λόγω πρόγραμμα θα αφορά ανέργους οι οποίοι θα λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη
για να διαμορφώσουν το δικό τους business plan. Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα
παρακολουθήσουν σεμινάρια και στη συνέχεια θα υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες
σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των ιδεών και θα προκριθούν οι
πιο ώριμες προς υλοποίηση.
Τα Στάδια του προγράμματος είναι ειδικότερα τα εξής:


5000 άνεργοι θα επιλεγούν μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα
παρακολουθήσουν

ένα

πενθήμερο

σεμινάριο

Συμβουλευτικής

Ανάληψης

Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί από τους Εργασιακούς
Συμβούλους του ΟΑΕΔ., οι οποίοι θα εκπαιδεύουν τους άνεργους νέους στη χρήση της
ηλεκτρονικής εφαρμογής.2. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι 5.000 ωφελούμενοι θα
υποβάλλουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.


Οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν ως προς την ωριμότητά τους με βάση
διαμορφωμένα κριτήρια και θα επιλεγούν οι 3.000 πιο ώριμες ιδέες.



Οι 3.000 ωφελούμενοι θα καθοδηγηθούν και θα υποστηριχθούν από καθοδηγητές
(coaches) ώστε να ετοιμάσουν και να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα
τελικά επιχειρηματικά τους σχέδια.Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει
πρόγραμμα

επιχορήγησης

ανέργων

νέων

ηλικίας

18-29

ετών,

που

θα

χρηματοδοτηθούν για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.


Θα επιδοτηθούν συνολικά 2.500 άνεργοι νέοι ηλικίας 18-29 ετών, με ποσά μεταξύ
των 15.000 και 20.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι νέοι
στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι συμμετείχαν στο πιλοτικό
πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων.
Το πρόγραμμα έχει κόστος 1.263.000€
Με βαση τα ανωτέρω κρίσιμης σημασίας είναι η εύρεση και η κινητοποίηση μέσω του έργου
Neets on Boards στις περιοχές παρέμβασης του έργου προκειμένου να επωφεληθούν από το
εν λόγω πρόγραμμα.
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5.4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΧΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ
«ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020»

Στην Περιφέρεια Αττικής, η ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
εφαρμόζεται μέσω ΟΧΕπου χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΠ Αττικής 2014-2020 μεταξύ των
οποίων εντάσσεται και το σχετικό έργο του Δήμου Πειραιά.
Το εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) αφορά στην εφαρμογή, με
βάση ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, αναπτυξιακών στρατηγικών
που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες οι οποίες παρουσιάζουν είτε
προβλήματα τα οποία χρήζουν ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, είτε
σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες (υφιστάμενες ή δυνητικές) που πρέπει να
αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό
O Δήμος Πειραιά έχει μια σημαντική ευκαιρία να δώσει μεγάλη ώθηση στον τομέα
απασχόλησης της γαλάζιας ανάπτυξης αλλά και της κοινωνικής οικονομίας μέσω του έργου
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης που αναμένεται να υλοποίησει τα επόμενα χρόνια. Το
έργο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Πειραιά, ύψους 80 εκ ευρώ
που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΕΠ Αττικής 2014-2020 δημιουργεί προϋποθέσεις στο Δήμο
Πειραιά να υλοποιήσει δράσεις συμβατές με την γαλάζια ανάπτυξη και είναι προσαρμοσμένο
στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες
Στην ΟΧΕ προβλέπονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για τη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους δυναμικούς τομείς (όπως η
Γαλάζια Οικονομία), καθώς και στη δημιουργία μηχανισμών και δομών υποστήριξης της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα από υπηρεσίες εκκόλαψης
και ίδρυσης, πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις για καινοτομία, υποβοήθηση στην εκπόνηση
και υλοποίηση σχεδίων εξωστρέφειας κοκ. Ο στόχος είναι η ανάδυση νέων, ευέλικτων και
δυναμικών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της Γαλάζιας
Οικονομίας και της Δημιουργικής Οικονομίας όπου ο Πειραιάς εμφανίζει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, αλλά δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και δομές για την ανάπτυξη μιας
σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας και νοοτροπίας ώστε να αξιοποιήσει την
αναπτυξιακή του δυναμική. Επίσης, η ανάπτυξη των υποδομών κρουαζιέρας και η
προνομιακή σχέση του Πειραιά με τη θάλασσα αποτελούν πολύ σημαντικές δυνατότητες για
την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας και του τουρισμού.
Με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων / αναγκών και δυνατοτήτων της περιοχής, οι
επιμέρους στρατηγικές της ΟΧΕ για τη Γαλάζια Οικονομία είναι οι εξής:
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Δομές και μηχανισμοί ενίσχυσης της γαλάζιας επιχειρηματικότητας – συγκρότηση
και συστηματοποίηση του άτυπου ναυτιλιακού cluster – αναβάθμιση και
διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος.



Σχεδιασμός παρεμβάσεων στην πόλη (αστικές αναπλάσεις, τουρισμός,
επιχειρηματικότητα) που λειτουργούν συμπληρωματικά στην αναπτυξιακή δυναμική
του λιμανιού με στόχο τη διάχυσή της στην πόλη.



Βελτίωση της αστικής κινητικότητας (πύλη κρουαζιέρας) - Νέες χρήσεις γης με
κατεύθυνση μεταξύ άλλων την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών (περιοχή Αγ.
Διονυσίου).



Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, ενίσχυση κινητικότητας και επισκεψιμότητας
– διασύνδεση λιμανιού και κρουαζιέρας με το παραλιακό μέτωπο – ανάπτυξη
ψηφιακής πλατφόρμας και σχετικών υπηρεσιών για τους επισκέπτες.



Διασύνδεση σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία
κλπ) με την κρουαζιέρα – τουριστικές διαδρομές.



Διαμόρφωση πύλης εισόδου από την κρουαζιέρα στο εμπορικό κέντρο και τους
χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.



Αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου (δημοτική αγορά) - βελτίωση της πρόσβασης σε
πόλους συγκέντρωσης επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης και ανάδειξη της
διατροφής στο τουριστικό προϊόν – ενίσχυση του branding για την προσέλκυση
επισκεπτών με δράσεις συμπληρωματικές στο DestinationPiraeus.

Παράλληλα προβλέπεονται μια σειρά από συμπληρωματικές δράσεις για το ανθρώπινο
δυναμικό της πόλης του Πειραιά από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν οι NEETs. Στις
δράσεις αυτές ξεχωρίζουν οι κάτωθι:


Δημιουργία – Λειτουργία Δικτύου Πιλοτικών «Γραφείων Προώθησης στην Απασχόληση
και στην Επιχειρηματικότητα . Αναμένεται να δημιουργηθούν δύο νέες Δομές Γραφεία
Απασχόλησης, ενώ μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης των Στελεχών Διαμεσολάβησης
των Κέντρων Κοινότητας, θα παρέχονται υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης
στους ανέργους και τους νέους ΝΕΕΤs του Πειραιά.



Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Προώθησης στην Απασχόληση Ευπαθών Ομάδων με
εφαρμογή πλέγματος δράσεων προετοιμασίας συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης
(που οδηγεί σε πιστοποίηση), πρακτικής εξάσκησης, προώθησης στην απασχόληση και
στην επιχειρηματικότητα κ.λπ.» Οι άνεργοι θα προέλθουν κυρίως από τα
αποτελέσματα της εξατομικευμένης προσέγγισης των «Γραφείων Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα», οπότε θα τους χορηγείται VOUCHER
αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων ανάλογα με τις ανάγκες τους.



Στέκια Νεολαίας για την Κοινωνικοποίηση και Κοινωνική Ένταξη των Νέων.Η Δράση
αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Δομών με στόχο την Κοινωνικοποίηση και
Κοινωνική Ένταξη των Νέων (Στέκια Νεολαίας).Η Δράση θα υλοποιηθεί με
συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τη ΚΟΔΕΠ, Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ που
λειτουργούν Δομές, Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς κ.λπ.



Κοινωνικός Πολυχώρος Δομών και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης,
Προώθησης στην Απασχόληση και (Piraeus Social InclusionHub)
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Υπηρεσίες για την Αντιμετώπιση και Πρόληψη των Εξαρτήσεων στο Δίκτυο
Κοινωνικών Δομών του Δήμου Πειραιά



Πιλοτικό

Δίκτυο

Δια-Πολιτιστικής

Διαμεσολάβησης

σε

Κοινωνικές

Δομές,

Υγειονομικές Υπηρεσίες και Νοσοκομεία του Πειραιά


Λειτουργική Ενοποίηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά σε ένα Ενιαίο Δίκτυο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020»

5.5

Το ΕΠ «Πελοποννήσου 2014-2020»

αποσκοπεί στην

εξωστρεφή και αειφορική

ανασυγκρότηση της Περιφέρειας. Το Πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική με
επιμέρους παρεμβάσεις

σε πολλαπλά επίπεδα παρέμβασης ( οικονομία, τουρισμός,

πολιτισμός, ανθρώπινο δυναμικό) που θα καταστήσουν την περιφέρεια πόλο ανάπτυξης σε
εθνικό επίπεδο και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητας της στο εγχώριο και διεθνές
οικονομικό σύστημα.
Ο κατάλληλος Άξονας προτεραιότητας για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων στους τομείς
γαλάζιας ανάπτυξης και κοινωνικής οικονομίας είναι ο

ΑΠ2Α:

«Ανάπτυξη και

αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».
Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται δράσεις όπως περιλαμβάνονται κατωτέρω


Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση



Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών
κατάρτισης και εκπαίδευσης.



Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης



Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων



Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά
ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.



Δράσεις για την αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων.

67

Δράσεις

προσαρμογής

των

εργαζομένων,

των

επιχειρήσεων

και

των

επιχειρηματιών στις αλλαγές.


Επενδύσεις ενεργητικής ένταξης, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των
ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης



Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.



Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών.
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.



Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο
οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.



Δράσεις για στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών
κοινοτήτων

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνει 68.098.000€.
Στο πλαίσιο του ανωτέρω άξονα έχει προβλεφθεί η κατανομή πόρων στις παρακάτω
Επενδυτικές

Προτεραιότητες

οι

οποίες

μπορούν

να

αξιοποιηθούν

στο

πλαίσιο

καταπολέμησης της ανεργίας των NEETs.
Πίνακας
25: Επενδυτική
Προτεραιότητα
Επενδυτικές
Προτεραιότητες
και
Δράσεις
υπέρ
της
Ομάδας Στόχου
στο
ΕΠ
Πελοποννήσου
2014-2020»
Άξονας
Προτεραιότητας

Προυπολογισμός
Κοινοτικής
Συμμετοχής

Ενεργοποίηση
της Δράσης

Δυνατότητα
Αξιοποίησης
Δράσεων Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας
προς όφελος της
Ομάδος Στόχου

2Α
:
«Ανάπτυξη και
αξιοποίηση
ικανοτήτων
ανθρώπινου
δυναμικού
Ενεργός
κοινωνική
ενσωμάτωση»

8iii
«Αυτοαπασχόληση,
επιχειρηματικότητα
και δημιουργία νέων
επιχειρήσεων
και
ειδικά καινοτόμων
πολύ μικρών, μικρών
και
μεσαίων
επιχειρήσεων».

1.600.000

Oχι

Ναι

9v)
Προαγωγή.
κοινωνικής.
επιχειρηματικότητας
και επαγγελματικής.

5.000.000€

Όχι

Ναι
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ένταξης
σε
κοινωνικές.
επιχειρήσεις καθώς
και
προώθηση
κοινωνικής.
οικονομίας
της.
αλληλεγγύης για να
διευκολυνθεί
η
πρόσβαση
στην
απασχόληση.
9vι)
Στρατηγικές
Τοπικής Ανάπτυξης
με Πρωτοβουλία των
Τοπικών
Κοινοτήτων

5.000.000€

Ναι

Πηγή : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014-2020»

Στο Παράρτημα 2 προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις από τις οποίες μπορούν να
επωφεληθούν οι NEETs. και οι οποίες μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από
το ανωτέρω Άξονας προτεραιότητας του ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020
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5.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CLLD/LEADER ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σημαντική προοπτική για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τομείς
γαλάζιας ανάπτυξης αποτελεί το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 όπως έχουν
διαμορφωθεί από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. (ΟΤΔ Πάρνωνα), βάσει της τοπικής
στρατηγικής

με

τίτλο:

«Ανατολική

Πελοπόννησος.

Απόθεμα

Βιόσφαιρας

&

Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας». Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Μέτρο 19 «Στήριξη
για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4
«Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.
Οι Δήμοι Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασίας)
περιλαμβάνονται ως επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης εντός του ανωτέρω προγράμματος το
οποίο περιλαμβάνει και άλλους ΟΤΑ γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι Neets
στις ανωτέρω περιοχές μπορούν να υποστηριχθούν χρηματοδοτικά σε δράσεις
κρατικών ενισχύσεων για την στήριξη εγχειρημάτων τους στους τομείς κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και γαλάζιας ανάπτυξης
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται επιλεγμένες οι δράσεις και υποδράσεις ιδιωτικού
χαρακτήρα που δύναται να κινητοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς της γαλάζιας
ανάπτυξης μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
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Πίνακας 26 : Δράσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων του Προγράμματος Leader «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες
Καινοτομίας»

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Αντιστοιχία
Κωδικός
Υποδράσης

Άρθρο
Τίτλος Υποδράσης

Καν. (ΕΕ)
1305/2013

με σχετικό
Μέτρο ΠΑΑ
2014-20 &

Δικαιούχοι

Καν.

Μέγιστο ύψος

Αναμενόμενη

προϋπολογισμού

προκήρυξη

ανά επένδυση

Πρόσκλησης

100.000

Μάρτιος 2018

300.000

Μάρτιος 2018

300.000

Μάρτιος 2018

Γαλάζια
Ανάπτυξη

808/2014
Φορείς παροχής υπηρεσιών
19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

14

M 1.2

μεταφοράς γνώσεων και



ενημέρωσης

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας,
19.2.2.4

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με

παρέμβασης του τοπικού
19

Μ 6.2, 6.4

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα. Νέοι και μη
γεωργοί ή ομάδες γεωργών
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση
19.2.2.5

του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού,
πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

παρέμβασης του τοπικού
19

Μ 6.2, 6.4

προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα. Νέοι και μη
γεωργοί ή ομάδες γεωργών
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Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής
Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης
19.2.3.1

γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό

παρέμβασης του τοπικού
17

Μ 4.2.1

την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

προγράμματος που δύνανται να

600.000

Μάρτιος 2018

600.000

Μάρτιος 2018



600.000

Μάρτιος 2018



100.000

Μάρτιος 2018

ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα. Νέοι και μη
γεωργοί ή ομάδες γεωργών
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του
19.2.3.3

τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής

παρέμβασης του τοπικού
19

Μ 6.2, 6.4

στρατηγικής.

προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα. Νέοι και μη
γεωργοί ή ομάδες γεωργών
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κάτοικοι ή μη της περιοχής

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της
19.2.3.4

βιοτεχνίας,

χειροτεχνίας,

παραγωγής

ειδών μετά

την

1η

μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των

παρέμβασης του τοπικού
19

Μ 6.2, 6.4

προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική

στόχων της τοπικής στρατηγικής.

δραστηριότητα. Νέοι και μη
γεωργοί ή ομάδες γεωργών
Φορείς εντός της ΕΕ, του
γεωργικού και του δασικού
τομέα, της αλυσίδας τροφίμων

19.2.7.2

Ανάπτυξη

νέων

προϊόντων,

πρακτικών,

διεργασιών

τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

και

και άλλων, ενώσεις παραγωγών,
35

Μ 16.2

συνεταιρισμών και
διεπαγγελματικών οργανώσεων,
νεοσυσταθέντα συμπλέγματα
φορέων (clusters) και δίκτυα
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Κωδικός

Τίτλος Δράσης

Δράσης

Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013

Δικαιούχοι

Μέγιστο ύψος

Αναμενόμενη

προϋπολογισμού

προκήρυξη

ανά επένδυση

Πρόσκλησης

Γαλάζια
Ανάπτυξη

Αλιείς ή ομάδες αλιέων (Φυσικά ή
Ίδρυση
4.2.1

και

επιχειρήσεων

εκσυγχρονισμός
από

αλιείς,

με

πολύ

μικρών

σκοπό

τη

και

μικρών

διαφοροποίηση

δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων

30

τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια,κλπ)

νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη

Κατόπιν

της περιοχής παρέμβασης του

ολοκλήρωσης

τοπικού προγράμματος που

150.000

δύνανται να ασκήσουν

της



αναμόρφωσης

επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αλιείς ή ομάδες αλιέων (Φυσικά ή
Επενδύσεις
4.2.2

που

συμβάλλουν

στην

διαφοροποίηση

του

εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών
αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό

63.1.β

επαναπροσανατολισμό.

νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη

Κατόπιν

της περιοχής παρέμβασης του

ολοκλήρωσης

τοπικού προγράμματος που

600.000

δύνανται να ασκήσουν

της



αναμόρφωσης

επιχειρηματική δραστηριότητα.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
Ίδρυση
4.2.3

και

εκσυγχρονισμός

πολύ

μικρών

και

επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια,
μεταποίηση)

κάτοικοι ή μη της περιοχής

μικρών

Κατόπιν

παρέμβασης του τοπικού
63.2

προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.

600.000

ολοκλήρωσης
της



αναμόρφωσης

Αλιείς ή ομάδες αλιέων

Πηγή : Σχέδιο Δράσης Προγράμματος Leader «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Πάρνωνα
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Η πλέον κατάλληλη δράση για την ίδρυση ατομικών αλλά και κοινωνικών επιχειρήσεων σε
τομείς γαλάζιας ανάπτυξης και ιδιαίτερα σε τομείς που σχετίζονται με τον παράκτιο
τουρισμό στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς.

Παρακάτω αναλύονται ως προς το περιεχόμενο τους και τα συστατικά τους οι ανωτέρω
δράσεις
Τίτλος Υποδράσης

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον
τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων
της τοπικής στρατηγικής»

Τοπικό Επιχειρησιακό Leader

«Ανατολική

Πελοπόννησος.

Πρόγραμμα

Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας»

Εκτιμώμενη Έναρξη

2018

Επιλέξιμες Ενέργειες



ίδρυση

και

υποδομών

Απόθεμα

εκσυγχρονισμό
της

περιοχής

Βιόσφαιρας

ποιοτικών

παρέμβασης

&

τουριστικών
(καταλύματα,

υποδομές εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης, τουριστικά
γραφεία & υπηρεσίες)
H υποδράση αφορά στην και περιλαμβάνει:


Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων φιλοξενίας στην
περιοχή παρέμβασης. Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία
πρότυπων και φιλικών προς το περιβάλλον μονάδων, με
σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
φιλοξενίας, τη συγκράτηση των επισκεπτών στην περιοχή
παρέμβασης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.



Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό κέντρων εστίασης και
αναψυχής. Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η ανάδειξη
της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας, η αξιοποίηση των
τοπικών προϊόντων διατροφής και η βελτίωση / ενίσχυση
των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με απώτερο
στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και την τόνωση της
τοπικής οικονομίας.



Την ίδρυση και εκσυγχρονισμό τουριστικών γραφείων,
υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού και λοιπών υπηρεσιών

Περιοχή Εφαρμογής

Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και
Μονεμβασιάς και οι λοιπές περιοχές εφαρμογής του προγράμματος
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Δικαιούχοι



Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός



Έως 600.000,00€ Δημόσια Δαπάνη ως μέγιστο ποσό
ενίσχυσης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών
ετών

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται
στο 55% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις και σε 45% των επιλέξιμων δαπανών, για μεσαίες
επιχειρήσεις.

5.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ CLLD/LEADER ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Η περιοχή του ΑργοΣαρωνικού παρουσιάζει με την σειρά της σαφείς ευκαιρίες για την
προώθηση της γαλάζιας οικονομίας μέσα από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος
CLLD/LEADER 2014-2020 2014-2020 με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω» για
το οποίο υπεύθυνη είναι η η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την
επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Το Δίκτυο με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» συγκροτήθηκε
στις 15-07-2016 ως μια μορφή τοπικής εταιρικής σχέσης των Νησιών της Αττικής, με σκοπό
τη συνεργασία των Φορέων που συμμετέχουν σε αυτό για την προετοιμασία και την
κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και την υλοποίηση
Η περιοχή παρέμβασης του έργου αποτελείται από τους Δήμους : Ύδρας, Αίγινας, Σπετσών,
Κυθήρων, Τροιζήνας-Μεθάνων, Αγκιστρίου
Στόχος μέσα από την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020 «Πολιτισμός &
Περιβάλλον “Εν πλω”» είναι να προωθηθούν, να ενισχυθούν και να αναδειχθούν, οι
ιδιαιτερότητες και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε νήσου, οργανώνοντας τη βάση για τη
δημιουργία διαφοροποιημένων και στοχευμένων θεματικών πακέτων τουρισμού, που θα
λειτουργούν διακριτά, αλλά και συμπληρωματικά.
του ανωτέρω προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει και άλλους ΟΤΑ γεγονός το οποίο
σημαίνει ότι οι ωφελούμενοι Neets στις ανωτέρω περιοχές μπορούν να υποστηριχθούν με
την σειρά τους

χρηματοδοτικά σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων για την στήριξη

εγχειρημάτων τους στους τομείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γαλάζιας ανάπτυξης
Στοχευμένη δράση του προγράμματος η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την ίδρυση
κοινωνικών επιχειρήσεων σε τομείς γαλάζιας ανάπτυξης και ιδιαίτερα σε τομείς που
σχετίζονται με τον παράκτιο τουρισμό στους είναι δυο Υποδράσεις:
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19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.



19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

Παρακάτω αναλύονται ως προς το περιεχόμενο τους και τα συστατικά τους οι ανωτέρω
δράσεις
Τίτλος Δράσης

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους
τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Τίτλος Υποδράσης

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής
στρατηγικής.

Τοπικό Επιχειρησιακό «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω”»
Πρόγραμμα
Εκτιμώμενη Έναρξη
Επιλέξιμες Ενέργειες

2018


Ίδρυση/

δημιουργία

&

εκσυγχρονισμό/

αναβάθμιση

υποδομών διανυκτέρευσης και εναλλακτικών μορφών
τουρισμού και


Ίδρυση/

δημιουργία

&

εκσυγχρονισμό/

αναβάθμιση

κέντρων εστίασης και αναψυχής
Περιοχή Εφαρμογής
Δικαιούχοι

Δήμοι Κυθήρων, Τροιζήνας-Μεθάνων, Αγκιστρίου


Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός



Έως 200.000,00€ Δημόσια Δαπάνη ως μέγιστο ποσό
ενίσχυσης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών
ετών

Ποσοστό ενίσχυσης



60% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού
κανονισμού de minimis
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Κατάλληλη για την αξιοποίηση από την ομάδα στόχο είναι και η κατωτέρω δράσεις

Τίτλος Δράσης

19.2.3

Οριζόντια

ενίσχυση

επιχειρηματικότητας

και

στην

ανάπτυξη/βελτίωση

ανταγωνιστικότητας

της

της

περιοχής

εφαρμογής
Τίτλος Υποδράσης

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα
του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής
στρατηγικής»

Τοπικό Επιχειρησιακό «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω”»
Πρόγραμμα
Εκτιμώμενη Έναρξη
Τι επιδοτείται

2018


Ίδρυση, εκσυγχρονισμό/ αναβάθμιση υποδομών εστίασης,
διανυκτέρευσης και υποδομών εναλλακτικών μορφών
τουρισμού



Ίδρυση/

δημιουργία

&

εκσυγχρονισμό/

αναβάθμιση

τουριστικών γραφείων και υπηρεσιών με στόχο την
στήριξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Περιοχή Εφαρμογής

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης πλην των περιοχών που
ορίζονται στη δράση 19.2.2.3. (Δήμοι Κυθήρων, ΤροιζήναςΜεθάνων, Αγκιστρίου)

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός

Ανώτατος Προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο: 600.000€
(240.000€ Δ.Δ. ή 180.000€ Δ.Δ.)

Ποσοστό ενίσχυσης

Ενίσχυσης: 40% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 30% των επιλέξιμων δαπανών
για μεσαίες επιχειρήσεις

Τίτλος Υποδράσης

4.2.3: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του
αλιευτικού

τομέα

της

περιοχής

μεταποίηση)
Τοπικό Επιχειρησιακό «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω”»
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(αλιεία,

υδατοκαλλιέργεια,

Πρόγραμμα
Εκτιμώμενη Έναρξη

2018

Τι επιδοτείται

Η δράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις στην ίδρυση ή
εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι
επενδύσεις

θα

πρέπει

να

στοχεύουν

στην

αύξηση

της

προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία,
υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που
προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.
Ενδεικτικά, οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες που αφορούν την
καινοτομία, συμπράξεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, μείωση
των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και
προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών, παραγωγικές
επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, αλιεία εσωτερικών υδάτων και
υδρόβια

πανίδα

και

χλωρίδα

εσωτερικών

υδάτων,

υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, μέτρα
εμπορίας

και

μεταποίησης

προϊόντων

αλιείας

και

υδατοκαλλιέργειας κ.ά.
Περιοχή Εφαρμογής

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να
ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. To κανονιστικό πλαίσιο
της Δράσης αφορά το Άρθρο 30 καν. (ΕΕ) 508/2014

Προϋπολογισμός

Ανώτατος Προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο: 600.000€

Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 60% των επιλέξιμων
δαπανών

για

μικρές

και

πολύ

μικρές

επιχειρήσεις,

που

δραστηριοποιούνται στις αλιευτικές περιοχές της περιοχής
παρέμβασης.
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ –ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ –ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε
για την ανάλυση των αναγκών –δυνατοτήτων –ευκαιριών για την δραστηριοποίηση της
ομάδας

στόχου

στον

τομέα

της

γαλάζιας

ανάπτυξης

και

της

κοινωνικής

επιχειρηματικότητας.
Στο επόμενο σχήμα η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στηρίχθηκε σε μια συνθετικη
προσέγγιση

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πλεονεκτήματα
της τοπικής αγοράς εργασίας σε Τοπικό Επίπεδο
ως προς την γαλάζια ανάπτυξη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
i. Ευρωπαϊκές πολιτικές για
την
Προώθηση
της
Γαλάζιας Ανάπτυξης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (Ανθρώπινο Δυναμικό- Neets
)
Ανάγκες και δυνατότητες

ii. θεσμικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό πλαίσιο για
την
Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα

Ευκαιρίες

Δράσεις Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
για την ενίσχυση της κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας ,
i. «ΕΠ Εκπαίδευση- Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2014-2020 »
ii. «ΕΠ ΑΝΕΚ 2014-200 »
iii. «ΠΕΠ Αττικής 2014-2020»
iv. «ΠΕΠ Πελοποννήσου»
v. «ΤΠ Leader »
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Κατά την ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης ως παράμετροι του εσωτερικού
περιβάλλοντος αναλύονται τα

χαρακτηριστικά ανθρώπινων πόρων σε περιφερειακό

επίπεδο, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Η ανάλυση της κατάστασης
της αγοράς εργασίας γίνεται σε συνδυασμό με την εκτίμηση των συνθηκών, των τάσεων και
των πιθανών εξελίξεων του εξωτερικού περιβάλλοντος, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν
θετικά ή αρνητικά την κατάστασή τους. Ειδικότερα γίνεται αξιολόγησης των αναπτυξιακών
προοπτικών κάθε επιμέρους περιοχής παρέμβασης

αλλά και ομαδοποιημένη ανάλυση

προκειμένου να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες τους και να αποτυπωθεί το περιβάλλον στο
οποίο καλείται να επενεργήσει θετικά το
Πέραν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των ανωτέρω παραμέτρων,
προσεγγίζεται το συνολικό θεσμικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο γα την ενίσχυση
της γαλάζιας ανάπτυξης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα με βάση τις
κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.α

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ-ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

6.2

Η αξιολόγηση της κατάστασης εντοπίζει :


Μειονεκτήματα ή Ασθενή σημεία : χαρακτηριστικά της Ομάδας –Στόχου σε τοπικό
επίπεδο και της αγοράς εργασίας που αξιολογούνται ως αρνητικά σημεία (π,χ υψηλή
ανεργία νέων)

διότι αποτελούν εμπόδια στην εκπλήρωση των στόχων του

προγράμματος


Πλεονεκτήματα ή Ισχυρά σημεία : χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας, που
αξιολογούνται ως θετικά σημεία, διότι αν αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την καλύτερη
εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος

Αντίστοιχα η αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος εντοπίζει :


Μειονεκτήματα ή Ασθενή σημεία : χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου , της αγοράς
εργασίας, που αξιολογούνται ως αρνητικά σημεία, διότι αποτελούν εμπόδια στην
εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος



Πλεονεκτήματα ή Ισχυρά σημεία : χαρακτηριστικά που αξιολογούνται ως θετικά
σημεία, διότι αν αξιοποιηθούν θα επιτρέψουν την καλύτερη εκπλήρωση των στόχων
του έργου
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Η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων, καθώς και των ευκαιριών και των απειλών
καλείται να ανταποκριθεί

συνιστούν την ανάλυση SWOT (Strengths – Weaknesses –

Opportunities – Threats), η οποία αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ – ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ – ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ (SWOT)
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
 Διασφαλισμένοι Οικονομικοί

 •Χαμηλός βαθμός σύνδεσης των
Πόροι μέσω του ΕΣΠΑ για την
συστημάτων εκπαίδευσης και
ανάπτυξη των κοινωνικών
κατάρτισης με την αγορά
επιχειρήσεων
εργασίας στον τομέα της
γαλάζιας οικονομίας και τις
 Σταθεροποίηση του οικονομικού
αντίστοιχες ανάγκες της σε
περιβάλλοντος και ανακοπή της
δεξιότητες
συνεχιζόμενης ύφεσης με
εκτίμηση ανάπτυξης ύψους 2%  Χαμηλός βαθμός πιστοποίησης
το έτος 2018
δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού των ομάδων στόχων
 Εδραιωμένες ιδιωτικές και
δημόσιες δομές εκπαίδευσης και  Ανάγκη δημιουργίας σχέσεων και
επιμόρφωσης εργαζόμενου
μεταφοράς γνώσης από την
ανθρώπινου δυναμικού ( Κέντρα
αγορά (επιχειρήσεις) στον τομέα
Δια Βιού Μάθησης) από τις
της γαλάζιας οικονονίας στα
οποίες μπορούν να επωφεληθούν
συστήματα εκπαίδευσης σε
εκπαιδευτικά οι Νeets
σταθερή και οργανωμένη βάση
 Ισχυρή και σταθερή συμμετοχή  Ανάγκη για συμβολή στην
επιχειρήσεων στον Τομέα
επίτευξη των εθνικών στόχων για
Γαλάζιας Ανάπτυξης στο
το 2020, σύμφωνα με τη
ακαθάριστο εθνικό προϊόν (
Στρατηγική και τους στόχους
Α.Ε.Π) σε περιοχές παρέμβασης
«Ευρώπη 2020» για αύξηση του
του έργου ( Πειραιάς)
ποσοστού απασχόλησης (ηλικίες
20-64) από 55,3% το 2012 στο

70% το 2020

 Μεγάλης κλίμακας









 Συνέχιση της ανεργίας των νέων
χρηματοδοτικά προγράμματα για
με ένα από τα υψηλότερα
την στήριξη της κοινωνικής
ποσοστά στην ΕΕ άνω του 40%)
επιχειρηματικότητας μέσω του
 Συνέχιση της οικονομικής κρίσης
ΕΠΑΝΕΚ
με επιπτώσεις στην ρευστότητα
Χρηματοδότηση Κέντρου
ως εμπόδιο για την δημιουργία
Επιχειρηματικής Καινοτομίας για
κοινωνικών επιχειρήσεων στον
τη Γαλάζια Ανάπτυξη» στον Δήμο
τομέα της γαλάζιας οικονομίας
Πειραιά
 Συνέχιση του φαινομένου της
Συγκρότηση Ειδικής Γραμματείας
διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου
για την Κοινωνική και
υψηλού επιπέδου (“braindrain”)
Αλληλέγγυα Οικονομία και
με συνέπεια στην ανάπτυξη της
διαμόρφωση εθνικής πολιτικής
επιχειρηματικότητας με αιχμή την
καινοτομία
Βελτίωση του Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος με το «Νέο
 η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της
Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά
της οικονομικής
πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας
δραστηριότητας» που αποτελεί
ή
κοινωνικού
αποκλεισμού
ορθολογική αναδιάρθρωση και
(35,7% του πληθυσμού ή 3,8
μεταρρύθμιση του συστήματος
εκατ., έναντι 28,1%).
αδειοδότησης επιχειρήσεων.
Αναμενομένη Έξοδος από το
Πρόγραμμα Στήριξης της
Οικονομίας με σαφείς ευκαιρίες
αύξησης της χρηματοδότησης της
οικονομίας από το τραπεζικό
σύστημα

ΝΗΣΟΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ


ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ


ΑΠΕΙΛΕΣ


ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

 Οργανωμένα λιμάνια με τακτική  Έλλειμμα της περιοχής σε νέους
















ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Λιμάνι
του Πειραιά
Εγγύτητα με τον Πειραιά και το
Αστικό Κέντρο της Αθήνας
Υποδομές υποδοχής σκαφών που
παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες
τροφοδοσίας και ασφαλή
ελλιμενισμό
Πολυμορφία τοπίων με φυσικά
λιμάνια, σημαντικό αριθμό
παραλιών και ακρογιαλιών
Σημαντικές υποδομές
πολιτιστικής κληρονομιάς (
εκκλησίες, κάστρα κτλπ)
Ύπαρξη αξιόλογων και
επισκέψιμων σπηλαίων και
φαραγγιών
Εύκρατο κλίμα (ήπιοι χειμώνες –
θερμά καλοκαίρια), καλή
ποιότητα θαλάσσιων υδάτων
Δυνατότητες του πρωτογενούς
τομέα για παραγωγή υψηλής
ποιότητας παραδοσιακών
αγροτικών προϊόντων
Ύπαρξη επωνύμων Π.Ο.Π.
προϊόντων (Φυστίκι Αιγίνης,
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
και φέτα Τροιζηνίας-Μεθάνων).
Σημαντική παρουσία στον τομέα
της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, με
ανεπτυγμένη την εξαγωγική
δραστηριότητα
Υψηλός εσωτερικός τουρισμός
Υψηλός αριθμός τουριστικών
μονάδων και ικανοποιητικός
αριθμός μονάδων εστίασης και
αναψυχής






παρά το φαινόμενο της
επιστροφής μερίδας αυτών από
τα αστικά κέντρα
Μειωμένες ευκαιρίες Ατελές
παροχής επαγγελματικής
κατάρτισης για neets, που
βασίζεται σε παραδοσιακές
μεθόδους μεταφοράς γνώσης,
χωρίς αποτελεσματικότητα στις
ιδιαιτερότητες του γεωργικού
τομέα
Συνεχή Πτώση του αριθμού των
απασχολούμενων
στον
Πρωτογενή Τομέα
Πολυτεμαχισμός
και
μικρό
μέγεθος
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων
Υψηλό
κόστος
μεταφοράς
προϊόντων με αποτέλεσμα τον
περιορισμό
της
ανταγωνιστικότητάς τους

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ

 Δημιουργία διαδρομών

 Μείωση του οικονομικά ενεργού
μονοπατιών με επιστημονικό και
πληθυσμού
οικολογικό ενδιαφέρον
 Έντονη τουριστική ανάπτυξη σε
(πεζοπορία, birdwatching) για
περιοχές οικολογικά ευαίσθητες
την ανάδειξη και αξιοποίησή τους
 Αύξηση του βαθμού οικονομικής
 Αύξηση των απασχολούμενων
εξάρτησης της περιοχής από τον
στον Τριτογενή Τομέα (ιδιαίτερα
τουρισμό
στον κλάδο του τουρισμού)
 Ενίσχυση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού (οικοτουρισμόςαγροτουρισμός, παράκτιοςθαλάσσιος, καταδυτικός,
προσκυνηματικός θρησκευτικός, αλιευτικόςγαστρονομικός)

 Διαφαινόμενη τάση επιστροφής

στην ύπαιθρο για την αναζήτηση
επαγγελματικής διεξόδου, λόγω
των χαμηλότερων ποσοστών
ανεργίας (ιδιαίτερα νεανικής),
που παρουσιάζουν οι αγροτικές
περιοχές σε σχέση με τις αστικές

 Δυσμενής Ηλικιακός Δείκτης και  Ανάπτυξη του πρωτογενούς
τομέα και της μεταποίησης
μη επαρκής κατάρτιση στους
αλιείς που εμφανίζουν αδυναμίες  Ανάπτυξη της αλιείας και των
προσαρμογής
στις
νέες
συναφών δραστηριοτήτων
δραστηριότητες της αλιείας




Ο επόμενος πίνακας απεικονίζει και ιεραρχεί τα βασικά προβλήματα και ανάγκες της ομάδας
στόχου και παράλληλα θέτει το γενικό περίγραμμα των λύσεων ανά πρόβλημα σύμφωνα με
τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 2014-2020 προκειμένου να ωφεληθούν
Neets του Δήμου Πειραιά των Νησιών του Αργοσαρωνικού και της Ανατολικής
Πελοποννήσου.
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Πίνακας 27 :

Προβλήματα-Ανάγκες και Προοπτικές των Ομάδων –Στόχων στην Περιοχή
Παρέμβασης του έργου Neets On Boards και Προτεινόμενες λύσεις μέσω του
ΕΣΠΑ 2014 -2020

Προβλήματα – Ανάγκες

Βαρύτητα

Λύσεις

Πηγή Χρηματοδότησης



ΕΠ Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση -Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-

Έμφαση σε Δράσεις υπέρ των νέων (ενεργητικές

Ανεργία Νέων Νeets

2020

πολιτικές απασχόλησης)


Πρόγραμμα «Εγγύηση για
την Νεολαία»


Χαμηλό

επίπεδο

ενημέρωσης

–

εκπαίδευσης σε θέματα κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

ΕΠ Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση -Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-

Συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιμορφωτικές

2020

δράσεις


Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα

Χαμηλή Εξειδίκευση , ιδίως σε θέματα
ΤΠΕ

ΕΠ

Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα

και

Καινοτομία 2014-2020

Μειωμένος δυναμισμός σε δημιουργία
κοινωνικών

επιχειρήσεων

αξιοποιώντας την τοπική παραγωγική
δυναμική στην Ανατολική Πελοπόννησο
και τον ΑργοΣαρωνικό

Χαμηλό


Έμφαση σε Δράσεις κατάρτισης υπέρ των νέων

επίπεδο

Απόκτηση δεξιοτήτων –προώθηση της κοινωνικής



επιχειρηματικότητας
Προώθηση της εξειδίκευσης της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στον τουρισμό και στις
υπηρεσίες-προώθηση των εναλλακτικών μορφών

ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΠ ΑΝΑΔ



Πρόγραμμα LEADER CCLD



ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

τουρισμού
Ωριμότητας

συνεταιριστικών πρωτοβουλιών στην
Περιφέρεια Αττικής και Πελοπόννησο

Έμφαση σε δράσεις επιδότησης ενίσχυσης της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας

για θέματα γαλάζιας αναπτυξης

ΠΕΠ Πελοποννήσου 20142020

Έμφαση σε δράσεις ενημέρωσης ομάδας στόχου
Μη επαρκής ενημέρωση ομάδας στοχου



σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης




ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
ΠΕΠ Πελοποννήσου 20142020

Υψηλή Βαρύτητα
Σημαντική Βαρύτητα
Χαμηλή Βαρύτητα
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται εγκεκριμένες Δράσεις/Υποδράσεις
 στο

πλαίσιο

του

Eπιχειρησιακού

Προγράμματος

Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠ.ΑΝ.Ε.Κ.).
 στο πλαίσιο του Eπιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
 στο πλαίσιο του Eπιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ « Αττικής 2014-2020»
 στο πλαίσιο του Eπιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ « Πελοποννήσου 2014-2020»
 Στο πλαίσιο του Προγράμματος

CLLD/LEADER 2014-2020

της Αναπτυξιακή

Πάρνωνα Α.Ε. (ΟΤΔ Πάρνωνα), με τίτλο: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα
Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας».
 Στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 2014-2020 με τίτλο:
«Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν πλω» που αφορά την περιοχή του ΑργοΣαρωνικού
που μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Ομάδας Στόχου στις περιοχές παρέμβασης
του έργου για την Στήριξη της Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων
.Οι δράσεις αυτές αποτελούν

μια έμπρακτη ευκαιρία για την τόνωση της γαλάζιας

οικονομίας και ανάπτυξης στις περιοχές παρέμβασης του έργου σε συνδυασμό με την
κοινωνική επιχειρηματικότητα
Στον ίδιο πίνακα πραγματοποιείται σχετική Ταξινόμηση ανά
Υποστήριξης και ΕΠ
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Είδος Παρεχόμενης

Πίνακας 28 : Εγκεκριμένες Δράσεις για την Στήριξη της Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων – Ταξινόμηση ανά Είδος Παρεχόμενης Υποστήριξης
και ΕΠ
Είδος Παρεχόμενης Υποστήριξης
Συμβουλευτική
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα /
Τοπικό Πρόγραμμα

Κατηγορία Δράσεων

1

Υποστήριξη

για την Σύσταση Κοινωνικών
Επιχειρήσεων

Επαγγελματική

Επιδότηση για την

Ολοκληρωμένες

Κατάρτιση

δημιουργία

Παρεμβάσεις για την

Κοινωνικών

δημιουργία Κοινωνικής

Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικότητας

Λειτουργία Κέντρων Στήριξης Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας

2

Πιλοτικό

Εκπαίδευση και Διά

πρόγραμμα

υποστήριξης

επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων 1829 ετών
3

Δράσεις

Βίου

Μάθηση

Ανάπτυξη

–
του

Χ
Χ

Χ

Ανθρώπινου
Δυναμικού 2014-2020

Ολοκληρωμένης

Παρέμβασης

–

X

Σχέδιο Εγγύηση για την Νεολαία
4

«Ανάπτυξη

της

Υφιστάμενων

Επιχειρηματικότητας «Ανταγωνιστικότητα
και

Χ

Νεοιδρυόμενων Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικών Επιχειρήσεων»

και Καινοτομία 20142020»

5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων Πρόγραμμα

Leader

στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την «Ανατολική
εξυπηρέτηση
στρατηγικής.

των

στόχων

της

τοπικής Πελοπόννησος.
Απόθεμα Βιόσφαιρας
&
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Επιχειρηματικές

Χ

Ζώνες Καινοτομίας»
«Πολιτισμός

&

Περιβάλλον “Εν πλω
6

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα

Χ

του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
7

19.2.3

Οριζόντια

στην

ανάπτυξη/βελτίωση

της

επιχειρηματικότητας

και

ανταγωνιστικότητας
εφαρμογής
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ενίσχυση

της

περιοχής

Χ

Α. Αναπτυξιακές Δυνατότητες -Εισαγωγικά
Οι περιοχές παρέμβασης του έργου παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ως προς την
γαλάζια ανάπτυξη ανάλογα με τα γεωγραφικά και ειδικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της
κάθε περιοχής


Οι

περιοχές

ΑργοΣαρωνικού

και

Ανατολικής

Πελοποννήσου

παρουσιάζουν

σημαντικές προοπτικές αύξησης του παράκτιου τουρισμού όπως φυσικά και ο Δήμος
Πειραιά

ο

οποίος

με

βάση

τις

δρομολογούμενες

επενδύσεις

και

τα

συγχρηματοδοτούμενα έργα (Ο.Χ.Ε) που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια θα
αυξήσει σημαντικά την τουριστική του ελκυστικότητα πέραν του διεθνούς κεντρικού
του χαρακτήρα ως θαλάσσιος κόμβος. Υπενθυμίζεται ότι , ο παράκτιος τουρισμός
είναι μακράν η μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα, καθώς αποτελεί σχεδόν το
40% της συνολικής προστιθέμενης αξίας των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας και
απασχολεί περισσότερα από 3 εκατ. άτομα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 55% της
απασχόλησης.


Ο Δήμος Πειραιά με βάση συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, διακριτό σχέδιο που έχει
αναπτύξει για την γαλάζια ανάπτυξη, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την
λειτουργία κέντρου υποστήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα γαλάζιας οικονομίας
έχει αναπτύξει ένα στοχευόμενο δυναμισμό που εκτιμάται ότι θα αποδώσει υπέρ της
αύξησης της απασχόλησης των νέων στον συγκεκριμένο τομέα.



Οι περιοχές Ανατολικής Πελοποννήσου κυρίως αλλά και οι περιοχές ΑργοΣαρωνικού
παρουσιάζουν σημαντικό παραγωγικό κεφάλαιο και προοπτικές ως προς την
αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα τα οποία έχουν διακριτή
ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα με εμπορικές προοπτικές. Παράλληλα έχουν
συνεχώς αυξητικές τάσεις στην τουριστική δραστηριότητα και την απασχόληση στον
αντίστοιχο τομέα χωρίς να υποτιμάται η αρνητική επίδραση της εποχικής
απασχόλησης.



Στην περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων
αγροτικών προϊόντων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή. Με την
κατάλληλη διαδικασία μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας, η οποία δημιουργεί
σημαντικές προοπτικές βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας των αγροτικών
δραστηριοτήτων και τη διασύνδεση των τομέων κλάδων στο σύνολο της
παραγωγικής / οικονομικής δραστηριότητας, δύναται να αυξηθεί η προστιθέμενη
αξία όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Όλοι οι Δήμοι διαθέτουν εύφορες
περιοχές και αγροτική δραστηριότητα που διατηρεί τη δυναμική της μέσω της
παραγωγής υψηλής ποιότητας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων ( πχ επώνυμων
ΠΟΠ) ανεπτυγμένη δραστηριότητα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών ενώ
παράλληλα η πληθώρα
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των πολιτιστικών πόρων με

πολλαπλές επιλογές

διαφορετικού τύπου τουριστικών προορισμών με επίκεντρο την θάλασσα δίνουν
την κατεύθυνση για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας.


Ως αναπτυξιακές Δυνατότητες η περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου διαθέτει μια
σειρά πλεονεκτημάτων ως προς την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος. Οι
αξιόλογοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, η μη υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας
των τουριστικών περιοχών, οι πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού με αναφορά την πρόσβαση στην θάλασσα αποτελούν μερικά
από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής αναφορικά και με
την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας με έμφαση στην αξιοποίηση της παράκτιας
γεωμορφολογίας

Η στρατηγική για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να εστιάσει


στην σύνδεσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των neets με τον πρωτογενή
τομέα στις περιοχές για την παραγωγή ανταγωνιστικών και ποιοτικών προϊόντων
που θα προωθηθούν σε τουριστικές επιχειρήσεις της παράκτιας ζώνης



στην σύνδεσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των neets με τον τριτογενή
τομέα για την ανάπτυξη των υπηρεσιών σχετικών

με τον πολιτισμό και τον

τουρισµό που αποτελούν δυναμικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης.
Στην περιοχή παρέμβασης του έργου που αφορά στους Νήσους ΑργοΣαρωνικού και
Ανατολικής Πελοποννήσου

(Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα και

Μονεμβασίας) η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και η

δημιουργία κοινωνικών

επιχειρήσεων μπορεί να εντοπιστεί στους εξής τομείς:


στους τομείς παραγωγής και τυποποίησης επώνυμων αγρο-διατροφικών προϊόντων
που δύνανται να αποτελέσουν μια σημαντική διέξοδο απασχόλησης. Σημειώνεται ότι
τα τελευταία χρόνια η προβολή των ελληνικών προϊόντων (ιδιαίτερα και ξεχωριστά
πχ της Πελοποννήσου στο εξωτερικό έχει δημιουργήσει ένα αναγνωρισμένο σήμα
(brand) που οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την ποιότητα των μεταποιημένων
προϊόντων που προέρχονται από την περιοχή αυτή. Η

αυξανόμενη τουριστική

δραστηριότητα στις παράκτιες τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης
είναι σε θέση να εξασφαλίσει μια σταθερή αγορά και να συμβάλλει στην βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων οι οποίες ουσιαστικά θα συνδεθούν με την γαλάζια οικονομία.


Σε τομείς ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού - ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, που θα προσελκύουν επισκέπτες, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην
περιοχή παρέμβασης υπάρχουν πολλά μέρη όπου μπορεί να προωθηθεί ο θαλάσσιος
τουρισμός, καθώς η περιοχή παρέμβασης διαθέτει παράλια ζώνη ικανή για τέτοιες
δραστηριότητες. ( πχ Τυρός Νότιας Κυνουρίας)

88

Β. Αναπτυξιακές Δυνατότητες και Προτάσεις στον Δήμο Πειραιά
Συγκριτικά Πλεονεκτήματα

Προτεινόμενα Πεδία Δραστηριοποίησης
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Ισχυρή

ναυπηγοεπισκευαστική Ναυπηγική και επισκευή μικρών σκαφών

επιχειρηματική

βάση

στο

ναυτιλιακό -

σύμπλεγμα με Άξονα τον Πειραιά

Δραστηριότητες

σχετικές

ναυπηγοεπισκευαστική
(επιχειρήσεις

λειτουργία

επισκευών,

αυτοματισμών,

με

ναυτικών

τροφοδοσίας

πλοίων,

βελτιώσεων

και

ναυπηγικών

τροποποιήσεων, ναυπηγικών μετρήσεων
κ.λπ.).
Αναμενόμενη

αύξηση

επιβατών

από



παραγωγή

προϊόντων

κρουαζιερόπλοια με βάση τις επενδύσεις στον

συσχετιζόμενη με την

ΟΛΠ

οικονομία (γιότ – κρουαζιέρα)


γαλάζια

Παροχή υπηρεσιών συσχετιζόμενη
με την γαλάζια οικονομία (γιότ –
κρουαζιέρα)

Ανάπτυξη

της

ήδη

ισχυρής

τουριστικής Επιχειρήσεις

παροχής

τουριστικών

δραστηριότητας της Αττικής και ενίσχυση του υπηρεσιών ( εστίαση, ψυχαγωγία κτλπ)
θαλάσσιου τουρισμού και του τουρισμού
εμπειρίας μέσω της αύξησης της κρουαζιέρας

Γ. Αναπτυξιακές Δυνατότητες στους Δήμους του ΑργοΣαρωνικού
Συγκριτικά Πλεονεκτήματα

Προτεινόμενα

Πεδία

Δραστηριοποίησης

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αγροτικών παραγωγής και τυποποίησης και εμπορία
προϊόντων

(εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αγρο-διατροφικών

προϊόντων

Π.Ο.Π «Τροιζηνία», φέτα Π.Ο.Π Τροιζηνίας- brandname τον ΑργοΣαρωνικό
Μεθάνων, Π.Ο.Π «Φιστίκι Αιγίνης» , σπάνιες
ποικιλίες σταφυλιού, εσπεριδοειδή, λεμόνια
,γαλακτοκομικά και κτηνοτροφικά προϊόντα
και τέλος προϊόντα ετήσιων καλλιεργειών
όπως

νωπά

λαχανικά,

υπαίθρια λαχανικά)
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σιτάρι,

πατάτα,

με

Υψηλής ποιότητας φυσικό και θαλάσσιο Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα Θαλάσσιου
περιβάλλον

Εναλλακτικού Τουρισμού

Σημαντικός θαλάσσιος χώρος για αξιοποίηση Παραγωγή

αλιευμάτων

μέσω

και ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και την υδατοκαλλιέργειας
αλιεία

Δ. Αναπτυξιακές Δυνατότητες στους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας,
Ευρώτα και Μονεμβασίας

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα

Προτεινόμενα

Πεδία

Δραστηριοποίησης

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
υψηλής

ποιότητας

παραδοσιακών παραγωγής και τυποποίησης

και εμπορία

αγροτικών προϊόντων και δυναμισμός του αγρο-διατροφικών προϊόντων με brandname
αγροτικού τομέα

την Πελοπόννησο

Υψηλής Ποιότητας Γαστρονομικό Προϊόν

Παροχής υπηρεσιών εστίασης με έμφαση
στην γαστρονομία της περιοχής

Υψηλής ποιότητας φυσικό και θαλάσσιο Παροχή Υπηρεσιών σε θέματα Εναλλακτικού
περιβάλλον

Τουρισμού

Σημαντικός θαλάσσιος χώρος για αξιοποίηση Παραγωγή

αλιευμάτων

μέσω

και ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και υδατοκαλλιέργειας
την αλιεία

Στο Παράρτημα 2 της μελέτης προτείνονται συγκεκριμένες νέες δράσεις που μπορούν να
ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020από τις οποίες μπορούν να
επωφεληθούν οι NEETs

της περιοχής παρέμβασης στην προσπάθεια τους να βρούν

απασχόληση στον τομέα γαλάζιας
κοινωνικής οικονομίας.
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ανάπτυξης

ή να δραστηριοποιηθούν στον τομέα

7. ΠΗΓΕΣ –ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Νομοθεσία- Ε.Π – Στρατηγικά Κείμενα
I. Νόμος 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις»
II. Ν.4019 (ΦΕΚ 216/2011)
III. ΦΕΚ 221/2012 - ΥΑ για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής
Οικονομίας και ΦΕΚ 1360/2012 – Τροποποίηση της ΥΑ
IV. Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βιου Μάθηση Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, 2014-2020
V. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020
VI. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής 2014-2020
VII. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020
•
Β. Φορείς
VIII. Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
IX. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση
Ι-Κοινωνική Οικονομία (ΕΥ ΕπΑπΚΟ) www.keko.gr –
X. SOCIAL ECONOMY EUROPE (http://www.socialeconomy.eu.org) είναι ο οργανισμός
που αντιπροσωπεύει την Κοινωνική Οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργήθηκε
το Νοέμβριο του 2000 με την ονομασία CEP-CMAF. Για την έννοια της Κοινωνικής
Οικονομίας σε διάφορες χώρες χρησιμοποιούνται επίσης ονομασίες όπως αλληλέγγυα
οικονομία (solidarity-based economy, economy solidaire), ο τρίτος τομέας (the third
sector) κ.α.
Γ. Μελέτες
XI. Στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά 2018-2024, Δήμος Πειραιά, 2017
XII. Χαρτογράφηση Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων στην Περιοχή του Πειραιά, Μια πρώτη
Αποτίμηση , ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, 2016
XIII. Διαβούλευση αναπτυξιακού προγράμματος και
(master plan) ΟΛΠ 2018

μελέτης διαχείρισης λιμένα Πειραιά”

XIV. Ετήσια Έκθεση έτους 2017 και Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του Οικοσυστήματος
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας,
XV. Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δεκέμβριος
2015
XVI. Μελέτη Σχεδιασμού Ενεργειών για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και την
Εμβάθυνση της Κοινωνικής Συνοχής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Απρίλιος 2014
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XVII. Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Δραστηριότητες στον Τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας», Οδηγός Ίδρυσης και Λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Σεπτέμβριος
2005.
XVIII. Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Δραστηριότητες στον Τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας», Προτάσεις Πολιτικής, Σεπτέμβριος 2005.
XIX. ΚΠ Equal Β κύκλος : Μελέτη Προτυποποίησης Δομής Συμβουλευτικής Στήριξης για την
κοινωνική επιχειρηματικότητα, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία,
Ομάδα εργασίας ΙΙ «Εργαλεία και πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
XX. Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία,
Συνθετική παρουσίαση των μεθόδων χρηματοδότησης των φορέων της κοινωνική
οικονομίας, Ομάδα Εργασίας ΙΙΙ «Εργαλεία και μέθοδοι μόχλευσης οικονομικών πόρων»,
Equal, Αύγουστος 2008.
XXI. Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία,
Προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική και τη χρηματοδοτική στήριξη του τομέα της
Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Παρουσίαση νεοσύστατων Κοινωνικών
Επιχειρήσεων, Equal.
XXII. Φεφές Μιχάλης, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας: Ι. Ο Ευρωπαϊκός
Συνεταιρισμός, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2007.
XXIII. Μελέτη για την εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού
πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της
ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013,ανάδοχος ΟΜΑΣ 2007-2013
XXIV. ΚΠ Equal Β κύκλος , «Εγχειρίδιο Ανάπτυξης και διατύπωση των καλών πρακτικών σε
μεθόδους και εργαλεία καθώς και πετυχημένες προσπάθειες της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας» Εθνικό Θεματικό Δίκτυο, Ομάδα εργασίας ΙΙ «Εργαλεία και
πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
Δ. Ιστοσελίδες
XXV. https://foreis-kalo.gr/ -Πλατφόρμα Δικτύωσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων
XXVI. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο http://www.esfhellas.gr/
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