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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗ  

 
«Νεανική επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση» 

 
 

Η νεανική επιχειρηματικότητα ως έννοια εμπεριέχει δύο (2) βασικές και 
κατά τεκμήριο αντικρουόμενες έννοιες. Την έννοια της νιότης που βασικά 
σηματοδοτείται από την φρεσκάδα της σκέψης και τον δυναμισμό και 
αφ'ετέρου την επιχειρηματικότητα που απαιτεί γνώση, εμπειρία, 
εξειδίκευση και κεφάλαια. 

Στην τοπική κοινωνία μεσαίων δήμων της τάξεως των 70-150.000 
κατοίκων ως συγκερασμός των δύο (2) παραπάνω εννοιών που αξιοποιούν 
τη φρεσκάδα της σκέψης, την ηλεκτρονική κατά βάση λειτουργία 
συγκεράζοντάς την με την επιχειρηματικότητα, που απαιτεί μέθοδο, 
εμπειρία, κεφάλαια, κοινωνικότητα, εκφράζεται σε πολλές κατευθύνσεις 
επιχειρήσεων. 

Οι κύριοι άξονες επιχειρηματικής δραστηριότητας που κατά βάση 
προσφέρεται η ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στους δήμους 
μας, είναι τα γυμναστήρια και τα αθλητικά κέντρα, όπου εξειδικευμένοι και 
σπουδαγμένοι γυμναστές - προπονητές μπορούν να περάσουν την 
επιστημονική τους εκπαίδευση μέσα από την επιχειρηματικότητα. 

Κέντρα διασκέδασης, καφέ, κλάμπ, είναι ένας άλλος τομέας όπου οι νέοι 
μιας πόλης μπορούν αξιοποιώντας το επικοινωνιακό τους ταλέντο κατά 
βάση και την στήριξη των γονιών τους, να μετατρέψουν και να διευρύνουν 
την παρέα, ώστε αυτή να αποτελέσει τον αρχικό πυρήνα της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

Οι νέοι εθισμένοι εν πολλοίς στα ηλεκτρονικά μέσα, στην χρήση τους, 
στην επισκευή τους και στην αξιοποίησή τους, μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν εύκολα και στην κατεύθυνση της εμπορίας, επισκευής, 
παραγωγής προγραμμάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, κάνοντας έτσι το 
χόμπι τους επάγγελμα. Προφανώς υπάρχει και η δυνατότητα στους νέους 
των πόλεων μας να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στα χνάρια 
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της οικογενειακής τους επιχείρησης. Το εγχείρημα αυτό φαίνεται και είναι 
εν πολλοίς ευκολότερο, παρουσιάζει όμως το πρόβλημα ο νέος που θα μπει 
σ'αυτή τη διαδικασία, να οδηγηθεί στην πεπατημένη του χθες εφόσον ο 
ίδιος δεν έχει την ελευθερία του συγγενικού περιβάλλοντος και την 
πνευματική φρεσκάδα για να ανανεώσει και προωθήσει την πατρική 
επιχείρηση. 

Προφανώς πέραν των αξονικών δράσεων που σας παρουσιάστηκαν 
παραπάνω υπάρχουν και οι νέοι οι οποίοι απέκτησαν από μικροί κάποια 
μικρή εμπειρία ως υπάλληλοι σε κάποια καταστήματα και επιθυμούν να 
επενδύσουν την εμπειρία τους αυτή σε δική τους επιχείρηση όταν τους 
δοθεί η ευκαιρία και εξοικονομήσουν τα κατάλληλα κεφάλαια. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η εξουσία που βρίσκεται πιο κοντά από όλες τις 
άλλες στον πολίτη και το πρόβλημα, είναι αυτή που εν  προκειμένω μπορεί 
να στηρίζει όλους τους παραπάνω άξονες δραστηριοποίησης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας. 

Μερικοί τρόποι με τους οποίους η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να 
στηρίζει την νεανική επιχειρηματικότητα είναι: 

- Η φορολογική ελάφρυνση σε τοπικό επίπεδο και για ορισμένο χρόνο 
για νέους επιχειρηματίες μικρής ηλικίας. Αυτό θα πρέπει να μελετηθεί 
επιστάμενα ώστε να μη λειτουργήσει στην πόλη ως αθέμιτος 
ανταγωνισμός. 

- Προτάσεις σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων των νέων όπως γίνεται σήμερα, εφόσον υλοποιηθούν 
και λειτουργούν στην θετική κατεύθυνση. 

- Λειτουργία στο δήμο, γραφείου ενημέρωσης των νέων 
επιχειρηματιών όπως και γραφείο προώθησης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας επιχειρήσεων των δήμων (περίπτερα, κιλικεία 
κλπ). Μπορεί να θεσπιστεί η επιδότησή τους με μόρια ώστε να 
προωθηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα. 

- Ειδικό banner στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να διατεθεί για 
προώθηση και ενημέρωση της νεανικής επιχειρηματικότητας σε ένα 
δήμο. 

Η νεανική επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβάλει καταλυτικά και στην 
απορρόφηση της ανεργίας αφού μέσα από νέους επιχειρηματίες πολλοί 
νέοι μιας πόλης μπορούν να ξεφύγουν από την ανεργία και αυτό είναι κάτι 
που προφανώς και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να στηρίζει δίνοντας 
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"μπόνους" σε επιχειρήσεις νέων ανάλογα με τον αριθμό των νέων που 
απασχολούν. 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί μου κύριοι συνάδελφοι,  

 

η στρατηγική της προώθησης της νεανικής επιχείρησης στα πλαίσια του 
δήμου μπορεί να διαμορφωθεί μέσα από διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο, 
με δεδομένο ότι οι άξονες δράσεις που σας αναπτύχθηκαν δεν αφορούν 
όλους τους δήμους. Άλλοι είναι οι άξονες της νεανικής επιχειρηματικότητας 
σε ένα τουριστικό ορεινό ή παραθαλάσσιο δήμο και άλλοι είναι οι άξονες 
δράσης πόλεων δήμων αστικού και οικιστικού ιστού. 

  Τέλος η νεανική επιχειρηματικότητα από μόνη της μπορεί να εφεύρει 
άξονες δράσης ανάπτυξής της, πρωτοποριακές  αρκετές φορές, οι οποίες και 
θα πρέπει μέσω του ρόλου μας ως αυτοδιοίκηση και να βραβεύονται και να 
προβάλλονται. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 
 

    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ- ΚΑΨΑΛΗΣ  


