Κέντρο Υποστήριξης & Ανάπτυξης της
Επιχειρηματικότητας Δήμου Καλαμαριάς

Καταστατικό Λειτουργίας
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Με την υπ’ αριθμό 38402/2912.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 9/Β’/7.1.2009) το κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του
Δήμου Καλαμαριάς εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.), προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων του Δήμου.
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Άρθρο 1ο
Επωνυμία & Έδρα

Υπό την επωνυμία Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δ. Καλαμαριάς,
«Επιχειρείν», δημιουργήθηκε μια νέα δομή εντός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Καλαμαριάς (Κ.Ε.Δ.ΚΑ.) η οποία θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας
του Κέντρου για την επίτευξη των σκοπών του.
Έδρα του Κέντρου Στήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας ορίζεται ο Δ. Καλαμαριάς
χωρίς καμία δυνατότητα μεταφοράς της εκτός των ορίων του.

Άρθρο 2ο
Σκοπός & Στόχοι
Το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας, «Επιχειρείν», αποτελεί μηχανισμό
διαμόρφωσης και άσκησης της πολιτικής ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
του Δήμου Καλαμαριάς, και σκοπός του είναι:


Η δημιουργία και η ενίσχυση ενός περιβάλλοντος γόνιμου για την επιχειρηματικότητα και την
καινοτομία των ανθρώπων που κατοικούν ή και δρουν, εντός των ορίων του Δήμου, και



Η ενθάρρυνση και στήριξη μόνο των επιχειρηματικών και καινοτομικών πρωτοβουλιών που
διέπονται από τις ανθρωπιστικές αρχές της ηθικής, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής
προσφοράς.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Κέντρου Στήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας «Επιχειρείν»
είναι:


η ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας (κοινωνικής, οικονομικής
και πολιτιστικής) του τόπου,



η υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσα από τη στήριξη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών υψηλής προστιθέμενης αξίας,



η συνδρομή στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών, με τη διαρκή ενημέρωση
και επιμόρφωσή τους σε θέματα που σχετίζονται με το ρόλο του, και,



η ενίσχυση των μελλοντικών πόρων του Δήμου, με την ενθάρρυνση και διευκόλυνση
μετεγκατάστασης επιχειρήσεων νέων τεχνολογιών, μηδενικής ή χαμηλής όχλησης, στην
περιοχή του.

Αναλυτικότερα, οι επί μέρους στόχοι του Κέντρου είναι οι ακόλουθοι:
2.1 Η υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών δομών και η ενίσχυση της καινοτομικής δράσης των
κατοίκων του Δήμου Καλαμαριάς, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.
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2.2 Η συλλογή και διάχυση πληροφοριών αναγκαίων για την υποστήριξη και την ανάπτυξη της
υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας και η προβολή του ρόλου και της συνεισφορά
της επιχειρηματικής κοινότητας στην τοπική κοινωνία.
2.3 Η δημιουργία και διατήρηση κουλτούρας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στους
κατοίκους και ιδιαίτερα στους νέους του Δήμου, το μελλοντικό επιχειρηματικό (και όχι μόνο)
κεφάλαιό του.
2.4 Η προσέλκυση επιχειρήσεων στην περιοχή για την ενίσχυση της απασχόλησης των κατοίκων
και των δυνητικών πόρων του Δήμου Καλαμαριάς, με προτάσεις παροχής τόσο ποιοτικών
(υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό), όσο και ποσοτικών (παροχές σε είδος, απαλλαγές,
κλπ.) κινήτρων.

Άρθρο 3ο
Μέσα & Λειτουργίες Υλοποίησης του Σκοπού

Για την υλοποίηση του έργου και την επίτευξη του σκοπού του, το Κέντρο «Επιχειρείν» μπορεί να
χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο εντός των κανόνων λειτουργίας της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., του Δήμου και
των κειμένων νόμων της πολιτείας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του και για την επίτευξη των
στόχων του, το Κέντρο μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες όπως οι ακόλουθες:
3.1 Η παροχή, από τα στελέχη του Κέντρου, συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως:


Η αξιολόγηση και διάγνωση της επιχειρηματικής ιδέας, με την υποστήριξη ειδικών καθώς
και μελών της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, των επιμελητηρίων και του
εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Α.Π.Θ.. Διαδικασία που, παράλληλα, θα διασφαλίζει τα απορρέοντα
δικαιώματα του εφευρέτη και του καινοτόμου δυνητικού επιχειρηματία, μέσω ενός
συμφώνου μη ιδιοποίησης των ωφελειών από τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία.



Η καθοδήγηση –με εξατομικευμένη υποστήριξη- έναρξης και εγκαθίδρυσης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε επίδοξου επιχειρηματία, κατοίκου του Δήμου ή και
τρίτου που επιθυμεί να έχει έδρα στα όριά του.



Η δημιουργία ενός οδηγού επιχειρηματικότητας με εισαγωγικές πληροφορίες και
πρακτικές οδηγίες ίδρυσης και λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης από κάθε επίδοξο
επιχειρηματία, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.

3.2 Η διάχυση πληροφοριών μέσω:


Προσωπικής και δια ζώσης ενημέρωσης επί προγραμμάτων ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και των ευκαιριών ανάπτυξής της (χρηματοδοτήσεις/ επιδοτήσεις,
επιχειρηματικές ευκαιρίες, διαγωνισμοί, κλπ.), είτε κατ’ ιδίαν είτε με ομαδικές,
οργανωμένες επί τούτου, συναντήσεις.
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Διαδραστικής ιστοσελίδας για τη διατύπωση ερωτημάτων και τη λήψη άμεσων
απαντήσεων ή και μέσω παραπομπών με κατάλληλες συνδέσεις σε ιστοσελίδες φορέων
(Δ. Υπηρεσιών, Επιμελητηρίων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κλπ.).



Ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (newsletter) για τους μυημένους της τεχνολογίας, ή
και έντυπου για την ενημέρωση των αμύητων, αλλά και των χωρίς πρόσβαση στο
διαδίκτυο.

3.3 Η Εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικών επιλογών και πρακτικών υλοποίησης μιας
επιχειρηματικής ιδέας, ενός επιχειρηματικού σχεδίου, του e-επιχειρείν, κλπ., μέσω:


Της ιστοσελίδας του Κέντρου, με παρουσιάσεις επιτυχημένων πρακτικών, αναλύσεις
ειδικών, κλπ..



Έντυπου υλικού (οδηγός επιχειρηματικότητας, δελτία ενημέρωσης, κλπ.).



Επιμορφωτικών εργαστηρίων όπως για παράδειγμα, οι κύκλοι επιχειρηματικότητας
φροντιστηριακού και σεμιναριακού διαδραστικού χαρακτήρα, ανοικτών σε κάθε
προσερχόμενο, υλοποιήσιμων σε τακτό χρόνο και τόπο.



Της προώθησης της ιδέας της Δια Βίου Μάθησης των ανθρώπων των νέων ή
υφισταμένων επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και κατάλληλων προγραμμάτων που
καταρτίζονται και υλοποιούνται από εξειδικευμένους φορείς.



Της συνεργασίας του Κέντρου «Επιχειρείν» με τα σχολεία Μέσης και Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης για την εισαγωγή πιλοτικών προγραμμάτων άτυπης κατάρτισης σε θέματα
επιχειρηματικότητας

και

καινοτομίας.

Τη

συνδιοργάνωση

εκδηλώσεων

με

προσκεκλημένους ομιλητές επαγγελματίες και επιχειρηματίες στο πλαίσιο του
επαγγελματικού προσανατολισμού (πχ., ημέρες καριέρας), σχετικούς με τις ειδικότητες ή
τις ανάγκες των παραπάνω σχολείων.
Εκτός των παραπάνω θα επιδιωχθεί η δικτύωση μεταξύ του Κέντρου και :
3.4 Των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων, όπως ο Δήμος Καλαμαριάς, η Εφορία Καλαμαριάς, οι
Τράπεζες, η Ανατολική Αναπτυξιακή, ο Ο.Α.Ε.Δ., ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς
«ΕΡΜΗΣ», καθώς και όλων των πολιτιστικών-εξωραϊστικών συλλόγων της περιοχής, για τη
δημιουργία ενός Τοπικού Συστήματος Καινοτομίας και Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.
Η ενεργός συμμετοχή όλων των φορέων –είτε μέσω της δωρεάν παροχής επαγγελματικών
συμβουλών προς τους δυνητικούς επιχειρηματίες, είτε μέσω της αμοιβαίας ανάδειξης των
ρόλων τους- θεωρείται ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια συνδιαμόρφωσης της κρίσιμης
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μάζας επίδοξων επιχειρηματιών που θα ωθήσουν την επιχειρηματικότητα της περιοχής και θα
διαμορφώσουν την απαραίτητη επιχειρηματική κουλτούρα.
3.5 Των Δικτύων φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη σχέσεων
συνεργασίας, προώθησης της ιδέας του επιχειρείν και της διαρκούς αναζήτησης της
καινοτομίας, καθώς και την υλοποίηση στοχευμένων συνεργιών ανάδειξης κάθε
πρωτοβουλίας που συνάδει προς τα προηγούμενα.
3.6 Τη δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων που δρουν στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς,
προκειμένου να προσδιορισθεί:


Το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (τα προϊόντα και υπηρεσίες που
παρέχονται) ώστε να ενθαρρυνθεί, ή όχι, η ενίσχυση συγκεκριμένων κλάδων.



Η γεωγραφική τους συγκέντρωση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι νεοϊδρυόμενες
επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας τους,
αλλά και η Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένης πολιτικής
υποστήριξης της επιχειρηματικής δράσης.



Η ανάγκη βελτίωσης ή ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε υστερούσες περιοχές του
Δήμου.



Η δυνατότητα δημιουργίας ενός δικτύου επαγγελματιών για την pro bono (χωρίς αξίωση
αποζημίωσης) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους νέους επίδοξους
επιχειρηματίες που τολμούν το ταξίδι τους σε αχαρτογράφητα νερά. Το Μέντορινγκ μπορεί
να αποτελέσει μια διαδικασία μετατροπής των «λαθών» των πεπειραμένων
επιχειρηματιών και των στελεχών τους, σε χρήσιμη γνώση που μεταγγίζεται προς τους
νέους επιχειρηματίες χωρίς δίδακτρα.



Η δυνατότητα συνεργιών μεταξύ υφιστάμενων και νεόδμητων επιχειρήσεων και η
ενίσχυση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών με την ανάδειξη επιτυχημένων πρακτικών αλλά
και την αναζήτηση, επί τούτου, χρηματοδοτήσεων (πχ., Clusters).

Πυρήνα της ύπαρξης και λειτουργίας του Κέντρου «Επιχειρείν» αποτελούν καινοτόμες δράσεις
που ενισχύουν το ρόλο του και δίνουν υπόσταση σε όλα τα προηγούμενα, όπως:
3.7 Η διενέργεια και θεσμοθέτηση διαγωνισμών καινοτομίας και καινοτόμων επιχειρηματικών
ιδεών, καθώς και εκθέσεων καινοτομίας για την προβολή και προώθηση της καινοτομικής
δημιουργίας των κατοίκων του Δήμου.
3.8 Η επιδίωξη επαφής εφευρετών, καινοτόμων ευρεσιτεχνών και επίδοξων νέων επιχειρηματιών
με υφιστάμενες επιχειρήσεις, ή και με επενδυτές, κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα
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εκατέρωθεν συμφέροντα ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις καταστρατήγησής τους και
ιδιοποίησης των δυνητικών ωφελειών.
3.9 Η επίτευξη ζεύξεων συμφερόντων- πέραν αυτών

που περιγράφονται στην αμέσως

προηγούμενη παράγραφο- για την προώθηση της ιδέας της υπεργολαβίας μεταξύ επινοητικών
ατόμων και υφισταμένων επιχειρήσεων, προκειμένου οι πρώτοι να επινοήσουν για
λογαριασμό των δεύτερων τεχνολογικές βελτιώσεις των παραγόμενων προϊόντων τους, ή των
διαδικασιών παραγωγής και διάθεσής τους, καθώς και να αναλάβουν την υλοποίηση μέρους
ή του συνόλου του έργου, ως υπεργολάβοι.
3.10

Η κινητοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών και οργανισμών του Δήμου (γραφείο

κοινωνικής αρωγής, στέκια νεολαίας, κλπ.) και η ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής,
πολιτιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης των περιοχών του.
3.11

Η

ανάδειξη

των

επιχειρηματικών

ταλέντων

του

Δήμου

με

αναφορές/

βραβεύσεις/παρουσιάσεις επιτυχημένων επιχειρηματιών του τόπου, χρησιμοποιώντας τις
υπηρεσίες (Δημόσιες Σχέσεις) και τα όργανα προβολής και δημοσιότητας του Δήμου.
3.12

Η ανάδειξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με προβολές πρωτοβουλιών των τοπικών

επιχειρήσεων για παρεμβάσεις βελτίωσης των κοινωνικών μεγεθών του τόπου, είτε αυτές
αφορούν χορηγίες, κάθε είδους και μεγέθους, είτε αφορούν απλές συνδρομές, σε είδος και σε
χρήμα, προς δεινοπαθούντες δημότες.
3.13

Η διαμεσολάβηση μεταξύ των γραφείων διασύνδεσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για

την πρακτική άσκηση των φοιτητών και των τοπικών επιχειρήσεων, όπως και για τη ζήτηση
εργασίας (πχ. σε επαφή με τον ΟΑΕΔ θα μπορεί να αναρτά σε πίνακες ανακοινώσεων, ή
στην ιστοσελίδα του, τη ζήτηση εργασίας).
3.14

Η δημιουργία ενός κεφαλαίου μικρών εθελοντικών συνεισφορών (free cloud funding) από

δημότες με σκοπό τη χρηματοδοτική στήριξη άριστων ιδεών προκειμένου να εξελιχθούν σε
πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις.
3.15

Η αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας εθνικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης δράσεων σχετικών με

εκείνους του Κέντρου «Επιχειρείν», καθώς και των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των
φοιτητών για την υποστήριξη της λειτουργίας του.
3.16

Η δημοσιότητα, η οποία πρέπει να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο με στόχο όχι μόνο τη διαρκή

ενημέρωση σε θέματα και πεπραγμένα του «Επιχειρείν», αλλά και σε μέσο ανάδειξης και
καταξίωσης του ρόλου αλλά και της αποτελεσματικότητάς του.
Κατόπιν τούτου, κάθε δράση, μικρή ή μεγάλη και κάθε αποτέλεσμα πρέπει να δημοσιοποιείται
μέσω των μηχανισμών και εργαλείων που διαθέτει ο Δήμος Καλαμαριάς (περιοδικά,

8

ιστοσελίδες, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, κλπ.), καθώς και οι
λοιποί εταίροι του Τοπικού Συστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Μόνο μέσα από τη δημοσιότητα

της ουσιαστικής συνδρομής του «Επιχειρείν» στην

ενηλικίωση της νέας επιχείρησης, στην αλλαγή της αντίληψης για τον επιχειρηματία και την
επιχειρηματική δράση, καθώς και στην ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών των νέων και όχι
μόνο, επίδοξων καινοτόμων επιχειρηματιών, θα καταξιωθεί ο ρόλος που πρέπει να του
επιφυλάσσεται. Δηλαδή, του ρόλου του ως μηχανισμού άσκησης της πολιτικής ανάπτυξης και
ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και της δημιουργίας
της ανάλογης κουλτούρας.

Άρθρο 4ο
Εγκατάσταση & Λειτουργία
Το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας «Επιχειρείν» του Δήμου Καλαμαριάς,
βρίσκεται σε χώρο πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας
των επικοινωνιών και της πληροφορικής, που του παραχώρησε ο Δήμος.
Η εγκαταστάσεις του βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά του Φοίνικα και λειτουργούν σε καθημερινή
βάση -από νωρίς το πρωί ως και το απόγευμα επί πενθήμερο- και στελεχώνεται τόσο από
ανθρώπους της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., όσο και από φοιτητές των ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της
πρακτικής τους άσκησης.
Για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεών του συνεπικουρείται από διοικητικό, τεχνικό και λοιπό
βοηθητικό προσωπικό που θέτει στη διάθεσή της η Κ.Ε.Δ.ΚΑ.. Επίσης, τίθενται στη διάθεση του
Κέντρου «Επιχειρείν» και οι εκάστοτε αναγκαίοι χώροι υλοποίησης των εκδηλώσεών του στα όρια
του Δήμου.

Άρθρο 5ο
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας της δομής του «Επιχειρείν» ορίζεται ως αόριστη και σχετίζεται τόσο με τη
στρατηγική, όσο και με την ικανότητα του Δήμου, αλλά και του εποπτεύοντα φορέα, της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.,
να διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους λειτουργίας του.

Άρθρο 6ο
Διοίκηση
Το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας «Επιχειρείν», ως υφιστάμενη δομή της
Κ.Ε.Δ.ΚΑ., διοικείται από το Δ. Συμβούλιο του «μητρικού» φορέα το οποίο είναι αρμόδιο να
αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας, το
μάνατζμεντ και την εκπροσώπηση του Κέντρου.
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Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. λαμβάνει, επίσης, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις αποφάσεις για την
πραγματοποίηση του σκοπού του «Επιχειρείν», διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική
ανάπτυξης των δράσεών του, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείρισή του.
Επιπλέον, το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., με απόφασή του αναθέτει το μάνατζμεντ σε εξωτερικό σύμβουλο
που διαθέτει τα απαραίτητα προς τούτο προσόντα, με σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών συγκεκριμένης διάρκειας. Έχει δε τη δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης μετά το
πέρας της, υπό την αίρεση, βέβαια, της ικανοποιητικής του απόδοσης.
Με βάση τα προηγούμενα:
6.1 Ο Σύμβουλος έχει την ευθύνη και την εξουσία της καθημερινής διοίκησης του «Επιχειρείν»
και οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του, τα οποία αφορούν την επιτέλεση συγκεκριμένου
έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, σύμφωνα με τους σκοπούς του Κέντρου, όπως
αυτοί περιγράφονται στα Άρθρα 2 & 3 του παρόντος.
6.2 Κατά την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων του, ο Σύμβουλος θα έχει στη διάθεσή του
όλους

τους

εκάστοτε

απαραίτητους

πόρους

προκειμένου

να

διασφαλιστεί

η

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κέντρου και να επιτευχθούν οι καταστατικοί του στόχοι.
6.3 Συνεργάζεται στενά με τον Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. για το συντονισμό των ενεργειών ή των
εκδηλώσεων, καθώς και για την αρτιότερη παρακολούθηση των δαπανών του Κέντρου το
οποίο λογιστικά υποστηρίζεται από το λογιστήριο της επιχείρησης.
6.4 Κατά το μήνα Νοέμβριο και σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. καταρτίζει το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης, τόσο ως προς το είδος και το πλήθος των εκδηλώσεων, όσο και
ως προς τον προϋπολογισμό της συνολικής λειτουργίας του «Επιχειρείν», προκειμένου
αυτός να ενταχθεί σε εκείνον της Κ.Ε.Δ.ΚΑ..
6.5 Ο Σύμβουλος οφείλει να ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την (τον)

Πρόεδρο και το

Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.ΚΑ., αλλά και σε κάθε περίπτωση που θα του ζητηθεί,
προκειμένου αυτό να έχει συνεχή και σαφή εικόνα της πορείας του Κέντρου.
6.6 Στο τέλος κάθε χρήσης θα συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων της προηγούμενης περιόδου
προκειμένου να διαμορφώνεται και να τεκμηριώνεται η πλήρης εικόνα της δραστηριότητας
του «Επιχειρείν».

Άρθρο 7ο
Εκπροσώπηση & Συμμετοχή
Το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας «Επιχειρεί», εκπροσωπείται από τον
Σύμβουλο διοίκησής του, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, σε εκδηλώσεις και συνέδρια που έχουν
άμεση σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους του. Επίσης, μπορεί να εκπροσωπεί το
«Επιχειρείν» και να συμμετέχει σε κοινές δράσεις με άλλους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), οι
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οποίες συνάδουν προς και προάγουν το σκοπό του χωρίς να προκαλούν δυστοκία ή εμπόδια στη
λειτουργία του Κέντρου.
Σε κάθε, δε, ευκαιρία και με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, πρέπει να αξιοποιηθεί η διαπιστούμενη
τάση μεταστροφής της κοινωνίας μας προς μια θετικότερη στάση απέναντι στην
επιχειρηματικότητα, καθώς και της ανάγκης αναδιαμόρφωσης των συνθηκών και των εξελίξεων
που συμβαίνουν στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, με το «Επιχειρείν» να διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στα επιγενόμενα. Προς τούτο, η στέρεα πολιτική βούληση για τον ενεργότερο
ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
καθώς και στην εγκαθίδρυση της κατάλληλης προς τούτο κουλτούρας, αποτελεί συνθήκη εκ των
ων ουκ άνευ για την ύπαρξη και λειτουργία του Κέντρου.
Σε επίρρωση των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Καλαμαριάς, εγκρίνει και προσυπογράφει ως έχει το παρόν καταστατικό λειτουργίας του Κέντρου
Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας «Επιχειρείν» του Δήμου. Κάθε δε αλλαγή
του παρόντος καταστατικού θα υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΚΑ..
Καλαμαριά 10/12/2013

Το Δ. Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.ΚΑ.
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