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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρήση της 

τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις και πως αυτή 

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχει-

ρήσεων δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέ-

κτημα. 

Ο Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να 

προβληματισθεί για τις νέες τεχνολογίες και τη 

σημαντικότητά τους καθώς και για το ποιες ανα-

μένονται να είναι οι επιπτώσεις που θα υποστεί 

στο μέλλον εάν δεν προσαρμοστεί στα νέα δεδο-

μένα. 

Την υφιστάμενη κατάσταση, σχετικά με τη 

χρήση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, 

αποτυπώνει μελέτη που εκπονήθηκε από το 

ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ που δημοσιεύεται στο τρίτο τεύχος 

του ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Η μελέτη διερευνά τα εμπόδια 

ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με ιδιαί-

τερη έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

όπου παρατηρείται σημαντικό έλλειμμα στην 

Ελλάδα. 

Σ΄αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ενημερώ-

σουμε πως το ΕΠΙΧΕΙΡΩ θα δημοσιεύεται πλέον 

κάθε δίμηνο και θα φιλοξενεί άρθρα μη κερδο-

σκοπικών οργανώσεων που θέλουν να προβά-

λουν τον φορέα και το έργο τους, στο παρόν 

τεύχος φιλοξενείται το Κέντρο Έρευνας Και 

Ανάπτυξης ΘΕΣΙΣ. 

 

Γεωργία Χριστοδουλοπούλου 

Υπεύθυνη ενημερωτικού δελτίου 

Οι τεχνολογικές αλλαγές αποτελούν ένα 

από τους κύριους παράγοντες που καθορί-

ζουν τον ανταγωνισμό. Μπορούν από τη μία 

να εξαφανίσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτή-

ματα που διαθέτουν ισχυρές βιομηχανικές 

εταιρείες και από την άλλη μπορούν να εκτι-

νάξουν μπροστά μικρές μέχρι τότε εταιρείες. 

Στην Ευρώπη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

αντιπροσωπεύουν το 90% του συνόλου της 

Ευρωπαϊκής αγοράς.  

Μέχρι το 2002 o τυπικός Ευρωπαίος μι-

κρομεσαίος επιχειρηματίας βρίσκεται σε σχε-

τική σύγχυση όσον αφορά την εικόνα που έχει 

στο μυαλό του για όρους όπως ηλεκτρονικό 

εμπόριο και νέες τεχνολογίες. Παρόλα αυτά 

ορισμένοι έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν 

τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο ως το 

νέο μέσο για την προσέγγιση νέων αγορών 

και πελατών και τις νέες τεχνολογίες ως εργα-

λεία για μείωση κόστους και εξοικονόμησης 

πόρων.  

Η Ελλάδα σαν χώρα με κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ μικρότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης παρουσίαζε παραδοσιακά πολύ 

μικρό ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων και 

οι καινοτομίες ήταν κατά κανόνα σωρευτικές 

και χωρίς μεγάλες φιλοδοξίες επέκτασης στην 

ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.  

Παρόλα αυτά, την προηγούμενη δεκαετία 

η ελληνική οικονομία γνώρισε μια περίοδο 

έντονων μετασχηματισμών, που επηρέασαν 

θετικά και την καινοτομικότητα των επιχειρή-

σεων, τόσο της μεταποίησης όσο και των 

υπηρεσιών. 

Η αύξηση του ποσοστού των καινοτόμων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα την περίοδο 

1998-2000 ανέρχεται στο 27,3%.  
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 

Συγκεκριμένα η μελέτη διερευνά τα είδη τε-

χνολογίας που χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας, 

τη συχνότητα χρησιμοποίησης του διαδικτύου, 

το εάν αγοράζουν ή πωλούν μέσω διαδικτύου 

και εάν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλα-

γές με το δημόσιο ή με τις τράπεζες. Επίσης 

διερευνά τη συχνότητα χρησιμοποίησης του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν για τις συναλλαγές του 

επιχειρηματία, τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζει και τον βαθμό ικανοποίησής του. Τέλος ανα-

ζητά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχει-

ρηματίες και δεν υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες 

και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Το έργο υλοποιείται από την ερευνητική 

ομάδα του ΤΕΙ Λάρισας και χρηματοδοτείται 

από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ  ΙΙ. 

♦ Οι επιχειρήσεις δεν δραστηριο-

ποιούνται σε κάτι εξαιρετικά και-

νοτόμο ή πρωτοποριακό αλλά 

προσπαθούν να καλύψουν ένα 
ήδη υφιστάμενο τμήμα της 
αγοράς  

♦ Οι οικονομικές δυσχέρειες είναι 

το σημαντικότερο πρόβλημα για 

την πλειοψηφία των γυναικών. 

♦ Επιπλέον σημαντικό πρόβλημα 

είναι η έλλειψη γνώσεων μάρκε-
τινγκ και διοίκησης της επιχείρη-

σης αλλά και για ορισμένες γυναί-

κες η μη σωστά στοχευμένη επι-

χειρηματική ιδέα.  

Όσον αφορά τους λόγους 

έναρξης της επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας το 72% δήλωσε ότι 

αναζητούσε καλύτερο εισόδημα 

ενώ οι ωφελούμενες που ήθελαν 

να δημιουργήσουν δικό τους πε-

ριβάλλον και αναζητούσαν την 

Μία σημαντική έρευνα για τη γυναι-

κεία επιχειρηματικότητα εκπόνησε το 

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότη-

τας. Η έρευνα έγινε σε δείγμα 23 γυναι-

κών που έκαναν έναρξη επαγγελματικής 

δραστηριότητας στα πλαίσια του προ-

γράμματος "Ολοκληρωμένες Παρεμβά-

σεις Υπέρ Των Γυναικών Στην Περιφέ-

ρεια Θεσσαλίας» που υλοποιεί η ΝΕΛΕ 

Λάρισας.  

Τα παρακάτω στοιχεία καταγράφουν 

το βαθμό ανάπτυξης του επιχειρηματικού 

πνεύματος που επιδεικνύουν οι γυναίκες 

που συμμετείχαν σε προγράμματα συμ-

βουλευτικής διαδικασίας.  

♦ Το σύνολο των ωφελούμενων 

γυναικών ίδρυσε επιχειρήσεις 

που ανήκουν στον τριτογενή 
τομέα παραγωγής (υπηρεσίες) 

και η πλειοψηφία αυτών στον 

κλάδο της σίτισης, του ενδύματος 

και της εμπορίας προϊόντων.  

Μ ια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη 

για το έργο ‘Αρχιμήδης ΙΙ - 
Διερεύνηση των εμποδίων ανάπτυξης της 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο 
διαδίκτυο’ εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Ανά-

πτυξης Επιχειρηματικότητας. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από εκα-

τόν είκοσι πέντε (125) επιχειρήσεις από τους 

νομούς Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων και Καρδί-

τσας και σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση 

της σχέσης του Φύλου με την επιχειρηματικότη-

τα στο διαδίκτυο και ειδικότερα η διάγνωση των 

παραγόντων που εμποδίζουν ή και αποτρέ-

πουν τις γυναίκες από την επαγγελματική τους 

δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο και η διατύπω-

ση προτάσεων προς την Πολιτεία για τους τρό-

πους άρσης αυτών των περιορισμών.  
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

προσωπική τους ανεξαρτησία 
αποτελούν το 44% και το 39% 

αντίστοιχα και το ένα τρίτο δήλω-

σε ότι υπάρχει έλλειψη θέσεων 
εργασίας  

♦ Η πλειοψηφία των γυναικών ανέ-

φερε ότι γνώριζε τις διαδικασίες 
ίδρυσης της επιχείρησης πριν 

την έναρξή της, γεγονός που 

δείχνει το βαθμό ετοιμότητάς τους 

προς την επιχειρηματικότητα.  

♦ Επίσης οι περισσότερες από τις 

μισές επιχειρηματίες δήλωσαν 

ικανοποιημένες από την έως 
τώρα πορεία της επιχείρησής 
τους και αυτές είναι κυρίως γυ-

ναίκες οι οποίες είχαν προηγού-

μενη εμπειρία ενασχόλησης με το 

αντικείμενο που σήμερα δραστη-

ριοποιούνται επιχειρηματικά  
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Επέλεξε την Κατάλληλη Επιχειρηματική Ιδέα 

Αυτό το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθήσει να επιλέξεις το είδος της επιχείρησης που είναι κατάλληλο για σένα.  

Για να συμπληρώσεις τον πίνακα στην επόμενη σελίδα ακολούθησε τα παρακάτω τρία βήματα:  

 

1ο ΒΗΜΑ 

Στην αριστερή στήλη του πίνακα κατέγραψε σε μορφή λίστας τις επιχειρηματικές ιδέες που έχεις σκεφτεί ταξινομημένες σύμ-

φωνα με τα ενδιαφέροντά σου. Συγκεκριμένα, κάτω από το κελί που γράφει επιχειρηματική ιδέα Νο 1 γράψε την ιδέα που θεωρείς 

ότι σε ενδιαφέρει περισσότερο. Δίπλα γράψε την επόμενη ιδέα και συνέχισε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να καταγράψεις όλες τις 

πιθανές επιχειρηματικές σου ιδέες. 

 

 

 

1 Η γνώση σου στην επιχείρηση. 

Τι γνωρίζεις για τον συγκεκριμένο χώρο? Θα πρέπει να διαθέσεις επιπλέον χρόνο και χρήμα για να μάθεις την δουλειά για την 

συγκεκριμένη επιχείρηση? Θα υπάρξει η ανάγκη να έχεις κάποιον συνεργάτη επειδή εσύ δεν γνωρίζεις αρκετά καλά τον χώρο? 

Βαθμολογία: 0 – καθόλου γνώση του χώρου, 1 – κάποια έμμεση γνώση του χώρου, 2 – περιορισμένη γνώση, 3 – εμπειρική γνώση 

 

2. Η εμπειρία σου στον τομέα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχεις γνώσεις για τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό χώρο αλλά να μην διαθέτεις την απαι-

τούμενη εμπειρία? Ήσουν ποτέ ιδιοκτήτης/τρια ή είχες ποτέ εργαστεί σε παρόμοια επιχείρηση? Σε ποιο βαθμό είναι σημαντική η 

προσωπική εμπειρία για τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό χώρο? 

Βαθμολογία: 0 – καθόλου εμπειρία, 1 –έμμεση εμπειρία, 2 – περιορισμένη εμπειρία, 3 – εξοικειωμένος/η με το χώρο 

 

3. Οι δεξιότητές σου. 

Αγνόηση στην παρούσα φάση τις δεξιότητες που μπορεί να είναι κοινές για όλες τις ιδέες σου και προσπάθησε να συγκεντρω-

θείς στις δεξιότητες που είναι μοναδικές για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό χώρο. Σε ποιο βαθμό διαθέτεις τις δεξιότητες αυτές? 

Σε περίπτωση που δεν τις διαθέτεις πόσο δύσκολο είναι να τις αποκτήσεις ? 

Βαθμολογία: 0 – καθόλου, 1 – περιορισμένες δεξιότητες, 2 – κάποιες δεξιότητες, 3 – αυξημένες δεξιότητες 

 

4. Ευκολία εισόδου. 

Λάβε υπόψη σου τόσο το κόστος για την είσοδό σου στον συγκεκριμένο χώρο όσο και τα εμπόδια ανταγωνισμού που μπορεί 

να υπάρχουν. Για παράδειγμα, μια επιχειρηματική υπηρεσία που μπορείς να την ξεκινήσεις από το σπίτι σου μπορεί να είναι σχε-

τικά οικονομική αλλά εάν υπάρχουν αρκετοί που παρέχουν ήδη την συγκεκριμένη υπηρεσία τότε η είσοδος στο χώρο θα είναι 

δύσκολη. 

Βαθμολογία: 0 – πλήθος επιχειρήσεων στο χώρο, πολύ δύσκολη είσοδος, 1 – περιορισμένα περιθώρια εισόδου, 2 – μίγμα από κάποιους μικρούς και μεγάλους 

ανταγωνιστές, 3 – απεριόριστες δυνατότητες εισόδου για κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους. 

 

5. Μοναδικότητα. 

Η μοναδικότητα δεν σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν παρέχει το ίδιο προϊόν η την ίδια υπηρεσία αλλά σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν 

παρέχει αυτό το προϊόν η την υπηρεσία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εσύ έχεις την πρόθεση να το κανείς ή μπορεί να σημαίνει 

ότι κανείς άλλος δεν παρέχει αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία στην περιοχή σου. Δηλαδή πρέπει να επικεντρωθείς στον τρόπο με  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Παράγοντες που θα λάβετε υπόψη σας για τη βαθμολογία 
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τον οποίο θα διαφοροποιήσεις το προϊόν η την υπηρεσία σου από αυτά των άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη 

στο χώρο. 

Βαθμολογία: 0 – το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ευρέως διαθέσιμο, 1 – μερικοί μόνο προσφέρουν το ίδιο προϊόν ή την υπηρεσία, 2 – μόνο ένας ή δύο ακόμη, 3 – 

κανείς άλλος δεν παρέχει το αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία. 

 

2ο ΒΗΜΑ  

Τώρα ξεχωριστά για κάθε επιχειρηματική ιδέα που έχεις καταγράψει, βαθμολόγησε με την στην κλίμακα 0 – 3 σύμφωνα με τα 

κριτήρια που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα. Χρησιμοποίησε το εξής σύστημα βαθμολόγησης: 

0 – καθόλου 

1 – κάτω από το μέσο όρο 

2 – στον μέσο όρο   και  

3 – πάνω από το μέσο όρο 

 

 
 

 
         Προσέθεσε και άλλες στήλες εφόσον χρειάζεται 

 

 

3Ο ΒΗΜΑ 

Τώρα συγκέντρωσε τους συνολικούς βαθμούς για κάθε ιδέα. Εδώ αναφέρονται μερικές συμβουλές για να μπορέσεις να βγά-

λεις κάποια συμπεράσματα από τα νούμερα που θα προκύψουν και για να μπορέσεις να περιορίσεις τη λίστα με τις δυνατές επι-

χειρηματικές ιδέες:  

Απομάκρυνε όλες τις ιδέες που έχουν συγκεντρώσει λιγότερους από 10 βαθμούς. 

Απομάκρυνε όλες τις ιδέες που δεν τις έχεις βαθμολογήσει με τουλάχιστο 2 σε όλες τις κατηγορίες. 

Απομάκρυνε τις ιδέες που δεν τις έχεις βαθμολογήσει με 3 στην κατηγορία Μοναδικότητα. 

 

Πόσες ιδέες έχουν απομείνει? Εάν η απάντηση είναι ‘’καμία’’, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη λίστα για να προσδιορί-

σεις που πρέπει να βελτιωθείς και επίσης θα πρέπει να αναπτύξεις μια στρατηγική για να αυξήσεις τους βαθμούς του 1 σε 2 ή 3. 

Εάν η απάντηση είναι ‘’περισσότερες από μία’’, τότε έχεις ένα ευχάριστο δίλλημα: την επιλογή για το ποια επιχείρηση θα πρέπει 

να ξεκινήσεις. Εάν η απάντηση είναι ‘’μια’’, μπορεί να έχεις μόλις βρει την επιχείρηση που είναι ιδανική για σένα!! 

 

 

Αναστάσιος Βασιλειαδης 

  Επιχειρηματική 
Ιδέα Νο1 

Επιχειρηματική 
Ιδέα Νο2 

Επιχειρηματική 
Ιδέα Νο3 

Επιχειρηματική 
Ιδέα Νο… 

          

1. Η γνώση σου         

2. Η εμπειρία σου         

3. Οι δεξιότητές σου         

4. Ευκολία εισόδου         

5. Μοναδικότητα         

ΣΥΝΟΛΟ         
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ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ολοκληρώθηκε  σε ειδι-
κή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της Λάρισας, η υλοποίηση της δράσης 

«Δίκτυα – Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας» από το 

ΚΕΤΑ Θεσσα-

λίας. 

Κατά τη διάρ-

κεια της εκδή-

λωσης, απονε-

μήθηκαν τα 

πιστοποιητικά 

παρακολούθησης στους συμμετέχοντες – νέους επι-

χειρηματίες και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την αξιολόγηση όλων των δι-

κτύων - εργαστηρίων, δεδομένου ότι διεξήχθησαν 

συνολικά τέσσερα, ένα σε κάθε Νομό της Θεσσαλίας. 

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης επιδιώχθηκε η 

συγκροτημένη και μεθοδική αντιμετώπιση αναγκών 

των Νέων επιχειρήσεων όπως αυτές διαμορφώνο-

νται στην καθημερινή πρακτική τους και αφορούν 

κυρίως στη συγκρότηση και παρακολούθηση του  

επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

Η δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

εγκεκριμένου έργου που υλοποιεί το ΚΕΤΑ Θεσσαλί-

ας από το ΕΠ.ΑΝ και εντάσσεται σε μια σειρά δρα-

στηριοτήτων που στόχο έχουν να συμβάλουν στη 

δημιουργία κουλτούρας μάθησης αλλά και να ενθαρ-

ρύνουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ 

των Νέων Επιχειρήσεων. 

Τα τέσσερα δίκτυα πραγματοποιήθηκαν στις 

πρωτεύουσες των Νομών της Θεσσαλίας και τα πα-

ρακολούθησαν συνολικά εξήντα έξι (66) επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους της 

οικονομίας. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της μεθο-

δολογίας υλοποίησης των τεσσάρων εργαστηρίων 

στην εκδήλωση συμμετείχε ο κ. Παπαμιχαήλ Μιχάλη, 

Επιχειρηματικός Σύμβουλος του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας 

και ο υπεύθυνος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχει-

ρηματικότητας κ. Βασιλειάδη Αναστάσιο, συντονιστής 

του δικτύου στο Νομό Καρδίτσας. 

 

 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Σ τ η ν  ά ν ο δ ο  α υ τ ή 

συνε ισφέρουν  τ όσο  ο ι 

επιχειρήσεις της μεταποίησης 

όσο και αυτές των υπηρεσιών, 

με τις τελευταίες όμως να 

αναδεικνύονται ως ο πλέον 

κα ινοτόμος  τομέας  της 

ελληνικής οικονομίας.  

Η ανάπτυξη καινοτομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 

πραγματοποιείται και από τις 

εταιρείες τεχνοβλαστούς αλλά 

από τα κέντρα τεχνομεσιτείας 

Οι τεχνοβλαστοί είναι 

εταιρείες έντασης γνώσης, 

κύριο χαρακτηριστικό των 

οποίων είναι η αξιοποίηση και 

α νάπ τ υ ξ η  πρω το γ ε νών 

ερευνητικών δραστηριοτήτων, 

με  στόχο  τη  δ ιάθεση 

καινοτομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών στην εγχώρια και 

διεθνή αγορά.  

Τα εξειδικευμένα Κέντρα  

«Τεχνομεσιτείας» μπορούν να 

παρέχουν στις επιχειρήσεις 

υ π η ρ ε σ ί ε ς  μ ε τ α φ ο ρ ά ς 

Τεχνολογίας και καινοτομίας 

από τον διεθνή επιστημονικό 

και παραγωγικό χώρο.  
 

Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα 

 

 

Πηγή: ΚΕΤΑ Θεσσαλίας 

 

 

Οι τεχνολογικές 

αλλαγές 

μπορούν να 

εξαφανίσουν τα 

ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα 

των ισχυρών 

βιομηχανικών 

εταιρειών και να 

εκτινάξουν 

μπροστά μικρές 

εταιρείες.  
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Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ είναι ένας ιδιωτικός 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός με 
έδρα τη Λάρισα 

και κύριες δραστη-

ριότητες την εκπό-

νηση αναπτυξιακών μελετών, την 

έρευνα και βελτίωση της προσφερόμε-

νης κατάρτισης και την υλοποίηση εκ-

παιδευτικών και αναπτυξιακών προ-

γραμμάτων. 

Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ ιδρύθηκε το 1997 

και σκοπός της εταιρείας είναι η επι-

στημονική έρευνα, η μελέτη και 
πληροφόρηση ειδικότερα σε θέμα-

τα σύγχρονων κοινωνικών, θεσμι-

κών σχέσεων και οικονομικών προ-

βλημάτων σχετικά με την εξέλιξη και 

ανάπτυξη των σύγχρονων κοινω-

νιών. Τα παραπάνω θέματα μπορεί 

να σχετίζονται με τοπικά και περιφε-

ρειακά θέματα, αλλά μπορεί επίσης 

να έχουν εθνική και ευρωπαϊκή διά-

σταση. 

Το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ διαθέτει εμπειρία 

μεγαλύτερη από δέκα έτη στον σχε-

διασμό και τη υλοποίηση εθνικών 
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
ενώ συνεργάζεται με Ερευνητικά 

Κέντρα, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, 

Υπουργεία, Ενώσεις Εργαζομένων, 

Επιμελητήρια και άλλους φορείς του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κα-

θώς επίσης και με διεθνείς οργανι-

σμούς ή με μεμονωμένα πρόσωπά. 

 

Πηγή: www.thessis.gr 

Έρευνες - Μελέτες  

♦ Κοινωνικά Θέματα 

♦ Οικονομικά Θέματα 

♦ Θέματα Εκπαίδευσης 

♦ Έκδοση Έντυπου υλικού 

♦ Αναπτυξιακές Μελέτες 

 

Προγράμματα 

♦ Προγράμματα Έρευνας 

♦ Αναπτυξιακά Προγράμματα 

♦ Εθνικά Προγράμματα 

♦ Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 

Συνέδρια, συζητήσεις και ημερίδες σε 
τομείς όπως: 

♦ Οικονομία 

♦ Γεωργία 

♦ Εμπόριο 

♦ Κοινωνικός αποκλεισμός 

♦ Τουρισμός 

♦ Πληροφορική 

♦ ΜΜΕ 

♦ Περιβάλλον 

♦ Πολιτισμός 

♦ Υπηρεσίες  

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πανός 14  

Ηρ. Πολυτεχνείου 229 

Λάρισα 41222 

Τηλέφωνο: 2410-287061/62 

e-mail:  tedc@otenet.gr 

web site: www.thessis.gr 
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Βασικός στόχος αυτού 

του ενημερωτικού εντύ-

που αποτελεί η αμφίδρομη 

επικοινωνία, ο δίαυλος 

αυτός θα μας βοηθήσει να 

πλησιάσουμε περισσότερο 

το στόχο μας αφού θα 

κατανοήσουμε καλύτερα 

τις ανάγκες σας για ενη-

μέρωση.  

Ζητάμε τις προτάσεις 

σας για τα επόμενα τεύχη. 

Στο e-mail 

info@entre.gr μπορείτε 

να στέλνεται πληροφορίες, 

απορίες, προτάσεις, γενι-

κότερα σχόλια ή οτιδήπο-

τε θα μπορούσε να δημο-

σιευτεί.  

 

Είναι ιδιαίτερα σημα-

ντικό για εμάς!!! 

Η έννοια του μήνα  

Εταιρίες Τεχνοβλαστοί: (Spin off) εταιρείες 

έντασης γνώσης, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων 

είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη πρωτογενών ερευ-

νητικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη διάθεση και-

νοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια 

και διεθνή αγορά.  

Κέντρα Τεχνομεσιτείας: μπορούν να παρέχουν 

στις επιχειρήσεις υπηρεσίες μεταφοράς Τεχνολογί-

ας και καινοτομίας από τον διεθνή επιστημονικό και 

παραγωγικό χώρο. 

 

• www.go-online.gr 

Είναι ο ιστόχωρος του προγράμματος Δι-

κτυωθείτε. Θα βρείτε χρήσιμο υλικό για την 

επιχειρηματικότητα και το διαδίκτυο. Επί-

σης μπορείτε να διαβάσετε  χρήσιμο εκπαι-

δευτικό υλικό για θέματα που αφορούν 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.   

• www.eceurope.com 

Είναι ίσως το μεγαλύτερο marketplace 

στον κόσμο. Θα μπορέσετε να εντοπίσετε 

πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες από πολ-

λούς κλάδους.  

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

Συνεργαζόμενοι Φορείς - ΜΚΟ 

 

Τηλέφωνο: 2410-287061/62 

e-mail:  tedc@otenet.gr 

web site: www.thessis.gr 

Αν θέλετε και εσείς να προβάλετε το έργο του φορέα σας 

στείλτε μας το προφίλ, τις δραστηριότητες και το λογότυ-

πο και εμείς θα φροντίσουμε για τη δημοσίευσή του. 


