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Η τοπική αυτοδιοίκηοη ως πυλώνας επιχειρηματικότητας
Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

υποδομές και δράσει για
την ανάπτυξη ms καινοτόμου
επιχειρηματικότηταβ
μπορεί και πρέπει να είναι μέ
pos ras στρατηγικήβ ras τοπι

Οι

κήβ αυτοδιοίκησηβ Η στρατηγική
αφορά τη δημιουργία evös
σύγχρονου οικοσυστήματοβ επι
χειρηματικότηταβ που υποστηρίζει
ψηφιακά την υπάρχουσα

τοπική επιχειρηματικότητα και
ευκολύνει την ανάπτυξη νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων Στό
xos είναι η ανάπτυξη νέων
προηγμένων

προϊόντων/υπηρεσιών

η ταχεία δημιουργία νέων αγορών
και υψηλού επιπέδου θέσεων
εργασίαβ και η προσέλκυση
βιώσιμων επενδύσεων με
αποτύπωμα Ειδικά πε
pioxés όπου λειτουργούν ποιοτικά
πανεπιστημιακά τμήματα
σε τεχνολογικούβ κλάδουβ αιχ
μήε μπορούν να εξελιχθούν σε
σύγχρονα οικοσυστήματα
επιχειρηματικότηταβ
Τέσσεριε είναι οι πιο σημανπκέβ
εξαγωγικό

καινοτόμου

πρωτοβουλίε5

Προσέλκυση διεθνών

επιχειρήσεων

για λειτουργία R&D

κέντρων Κάποιεε περιοχέβ ras
περιφέρειαβ με ποιοτικά

πανεπιστημιακά

τμήματα και

ακαδημαϊκό

προσωπικό διεθνώβ

αναγνωρισμένο μπορούν να
προσελκύσουν διεθνείε επιχειρήσει
για να στήσουν τοπικά τα
κέντρα έρευναβ και ανάπτυξήβ
tous Τα κέντρα αυτά συνεργάζονται
με τα τοπικά πανεπιστήμια
και συνήθωε απορροφούν
το ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό
π.χ προγραμματιστέβ ανα
λυτέε μεγάλων δεδομένων σε
καλά αμειβόμενεβ θέσειε ερ
γασίαε ενώ συνεργάζονται με
us ερευνητικέε ομάδεε σε κοινά
προγράμματα Με βάση τον
ακαδημαϊκό χάρτη ras χώραε
υπάρχουν πλέον αρκετέε περιο
xés που μπορούν να εξελιχθούν
σε κάποιεβ έγιναν ήδη τα πρώτα
βήματα με θετικά αποτελέσματα
σε περιφερειακά κέντρα έρευ
vas και ανάπτυξηε μεγάλων
επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Πάτρα Ηράκλειο Χανιά
Λάρισα Βόλοε Ιωάννινα Κέρκυρα
διεθνών

Σάμοε Xios Λέσβοε Ξάνθη
Καβάλα Κοζάνη Καστοριά

Υποστήριξη ras καινοτόμου
véas επιχειρηματικότηταβ Η
τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να
προσφέρει ένα περιβάλλον συ
νεργασίαβ των επιχειρήσεων
οργανισμών με τα πανεπιστήμια

και ερευνητικά κέντρα ras πε
ριοχήε για την αξιοποίηση των

I

ΔΟΥΚΙΔΗ

ηση των ανοικτών δεδομένων
ras περιοχήε για ανάπτυξη νέων
υπηρεσιών njc τουρισμόβ
αστική κινητικότητα μέσω
avoueras καινοτο
μία5 hackathons διαγωνισμοί
και υποστήριξη των επιστημόνων
που xis δημιουργούν
Ψηφιακή και οργανωσιακή
που να υποστηρίζει xis καινοτό
αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων
μεβ νεοφυείε επιχειρήσει στη
Υλοποίηση προγραμμάτων
λειτουργία χωροταξικά
ψηφιακήβ αναβάθμισηε
και την ανάπτυξή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
tous δικτύωση χρηματοδότηση
ras περιοχήε ôivovras
και τη διασύνδεσή tous με
στα διοικητικά συστήματα
πιθανούβ πελάτεε στο εσωτερικό
στην ψηφιακή επικοινωνία
και το εξωτερικό
και στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Δημιουργία νέων υπηρεσιών/προϊόντων σε συνεργασία με τα τοπικά
Ανάπτυξη
επιμελητήρια και επιχειρημα
ψηφιακών υπηρεσιών tikoüs συλλόγου Enians
orous Kôpious τομείε ras τοπι
ψηφιακών ηλεκτρονικών
κήε οικονομία με τη συνεργασία
αγορών προώθησηβ και
δημόσιων οργανισμών και συναλλαγών μικρών εταιρειών
κλαδικών φορέων π.χ τουρι ras περιοχήε που ανήκουν σε
σμόβ πολιτισμόε Οι δράσειε συγκεκριμένοι επιχειρηματι
περιλαμβάνουν ψηφιοποίηση koüs κλάδουε π.χ τοπικά προϊόντα
είδη τουρισμού ένδυση
αρχείων πολιτιστικήβ κληρο
νομιάε στοχευμένεβ ψηφιακέε και υπόδηση μικρά καταλύματα
εκστρατείεβ ενημέρωσηε και κ.λπ και αφορούν πελάτε5 από
επικοινωνίαε ψηφιακή ανάλυση την Ελλάδα και το εξωτερικό
και διαχείριση τουριστικών
Ο κ Γεώργιος I Δουκίδης
ροών διαχείριση τουριστικού
είναι καθηγητής στο Οικονομικό
προορισμού εικονικέε περιηγή
oe\s κ.λπ Enians την αξιοποί¬ Πανεπιστήμιο Αθηνών

ερευνητικών αποτελεσμάτων
tous στον χώρο των νέων
τη συνδεσή tous με
την επιχειρηματική κοινότητα
και την οργανωμένη πρόσβαση
των αποφοίτων στην αγορά ερ
Yaaias Η τοπική αυτοδιοίκηση
μπορεί να οργανώσει ένα
κέντρο καινοτομίαε
τεχνολογιών

προγραμμάτων

περιφερειακό

συμβουλευτικά

έμφαση

καινοτόμων

δημιουργία

