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Ό 
λοι μας θυμόμαστε την 

‘οικονομική κρίση’ που 
ξέσπασε πριν μερικούς 

μήνες. Πολλοί ειδικοί εί-
παν ότι θα καθυστερήσουν να φανούν 

τα αποτελέσματά της και ίσως είχαν 

δίκιο. 

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα 
αυξήθηκε στο 9,4% φέτος τον Απρίλιο 

από 7,7% του ίδιου μήνα πέρυσι (Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος). Πρόκει-

ται για την μεγαλύτερη αύξηση σε ε-

τήσια βάση στα χρονικά του μηνιαίου 
δείκτη.  

Το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη 

διαμορφώθηκε στο 9,3% τον Απρίλιο, 
σύμφωνα με την Eurostat, και αυξήθη-

κε στο 9,5% τον Μάιο. 

"Ο κυριότερος λόγος αύξησης της α-

νεργίας είναι ότι πολλά ξενοδοχεία δεν 
άνοιξαν την 1η Απριλίου, άνοιξαν αργό-

τερα, ενώ ο δεύτερος λόγος είναι η 
πτώση της οικοδομικής δραστηριότη-

τας", επεσήμανε στο Reuters ο επικε-

φαλής της ΕΣΥΕ Mανώλης Κοντοπυ-

ράκης.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ) έχει ανακοινώσει ότι περίπου 
19.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν στον 

τουριστικό κλάδο το πρώτο εξάμηνο 

φέτος μετά από μείωση κατά 9,6% 
στις τουριστικές αφίξεις.  

Από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, η 

Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των 
ΗΠΑ (FED) εκτιμά ότι η ανεργία στη 

χώρα θα φτάσει για πρώτη φορά μετά 

από σειρά ετών σε διψήφιο αριθμό το 
2009. 

Η εκτίμηση - πρόβλεψη μιλά για ποσο-

στό ανεργίας 10% το 2009, ενώ οι α-
μέσως προηγούμενες εκτιμήσεις σημεί-

ωναν ανεργία στο 9,6%. Τον Ιούνιο, η 

ανεργία στις ΗΠΑ είχε φτάσει το ρε-
κόρ του 9,5%. 

 

πηγή: www.protothema.gr 
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Το τρένο της Το τρένο της 
Επιστήμης! Επιστήμης!  
 
‘Το τρένο της Επιστήμης’ τα-

ξιδεύει από πόλη σε πόλη 

στην Γερμανία, ενώ παράλ-

ληλα καθ’όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού αυτού παρουσιάζο-

νται εφευρέσεις και ανακαλύ-

ψεις. 

Η Γερμανία αποτελεί μία χώ-

ρα πρωτοπόρο στην έρευνα 

και την καινοτομία, για πολ-

λά χρόνια. Με βάση λοιπόν 

αυτό αποφάσισε να δημιουρ-

γήσει αυτό το παράξενο, αλ-

λά ενδιαφέρον τρένο, στο 

οποίο οι επιβάτες μπορούν 

να περιηγηθούν σε εφευρέ-

σεις, εξαρτήματα και όλες τις 

τελευταίες εξελίξεις της γερ-

μανικής τεχνολογίας.  

Σκοπός του παράξενου αυ-

τού τρένου είναι να κεντρίσει 

το ενδιαφέρον του κοινού για 

την επιστήμη, τη ζωή, το σύ-

μπαν και το μέλλον. 

Πρόκειται για ένα συρμό με 

δώδεκα βαγόνια που παρου-

σιάζουν όλα αυτά τα επιστη-

μονικά ευρήματα, συμπερι-

λαμβανομένου των εύκα-

μπτων ηλιακών συλλεκτήρων 

που μπορούν να ραφτούν 

στο σακάκι, ή τη μηχανή α-

ναγνώρισης των διαθέσεων 

του ανθρώπου που όταν κοι-

τάς την οθόνη, μπορεί να 

καταλάβει εάν είσαι χαρού-

μενος, ξαφνιασμένος ή θυμω-

μένος. 

 

πηγή: www.otherside.g 
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ξωτερικές οικονομίες κλίμα-
κας. Δημιουργία εξειδικευμέ-
νου εργατικού δυναμικού και 
υπηρεσιών, αξιοποίηση τε-
χνολογιών και άλλων εισ-
ροών. Ακόμη ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η δη-
μιουργία της Silicon Valley 
στα τέλη της δεκαετίας του 
80. Σε μία περιορισμένη γεω-
γραφική έκταση είχαμε συ-
γκέντρωση του 20% της πα-
γκόσμιας βιομηχανικής τε-
χνολογίας. Ο μέσος μισθός 
στην περιοχή αντιστοιχούσε 
σε 1,5 μισθό του μέσου ερ-
γαζομένου στις Η.Π.Α. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται 
μεγάλη προσπάθεια και από 
την πλευρά της Ελληνικής 
πολιτείας να δημιουργηθούν 
συνεργατικοί σχηματισμοί 
στον Ελληνικό χώρο. Ήδη 
έχουμε τον πρώτο τεχνολο-
γικό συνεργατικό σχηματι-
σμό Μικροηλεκτρονικής και 
των Ενσωματωμένων Συστη-
μάτων που δημιουργήθηκε με 
τη βοήθεια του υπουργείου 
Ανάπτυξης και τη χρηματο-
δότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (μέσα από την Πρω-
τοβουλία Corallia).Τα επόμε-
να χρόνια αναμένονται και 
άλλες τέτοιες προσπάθειες 
από το Ελληνικό κράτος κυ-
ρίως μέσα από το επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα Ανταγωνι-
στικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)  

αποτελεί και σημαντικό φο-
ρέα ενίσχυσης της καινο-
τομίας που αποτελεί και 
βασικό ζητούμενο της νέας 
οικονομίας. Βασικές προϋ-
ποθέσεις για τη δημιουργία 
συνεργατικών σχηματισμών 
είναι ο κοινός τόπος, η συν-
δεσιμότητα και η δυνατότη-
τα συνεργασίας για τη δη-
μιουργία ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων. Για τη 
δημιουργία ενός cluster 
απαιτείται ένας ικανοποιητι-
κός αριθμός επιχειρήσεων 
ενώ πολύ σημαντικό είναι 
το υπάρχον πλαίσιο του 
ανταγωνισμού και η παρου-
σία συνδεόμενων υποστηρι-
κτικών βιομηχανιών. Βασικοί 
παράγοντες για την επιτυχί-
α των συνεργατικών σχη-
ματισμών είναι τα λειτουρ-
γικά δίκτυα, οι σχέσεις συ-
νεργασίας, η ισχυρή επιχει-
ρηματική συνείδηση και η 
δυνατότητα πρόσβασης σε 
πηγές χρηματοδότησης και 
καινοτομίας. 

Παρά το γεγονός πως τα 
clusters είναι μία καινούργια 
σχετικά δομή, στο παρελ-
θόν υπάρχουν πετυχημένα 
παραδείγματα δικτύωσης 
επιχειρήσεων έστω και σε 
διαφορετική μορφή. Τον 
προηγούμενο αιώνα είχαμε 
μικρές επιχειρήσεις από τον 
ίδιο κλάδο με γεωγραφική 
γειτνίαση να υλοποιούν ε-

Μ έχρι πριν λίγα χρόνια η 
έννοια των cluster 

ήταν συνδεδεμένη αποκλει-
στικά με εφαρμογές πληρο-
φορικής (συστοιχίες Η/Υ 
κτλ). Τα τελευταία χρόνια 
όμως η λέξη cluster απέκτη-
σε μία νέα εννοιολογική 
πλατφόρμα που σχετίζεται 
άμεσα με όρους όπως ανά-
πτυξη, συνεργασία, καινοτο-
μία. Ο όρος cluster ή συνερ-
γατικός σχηματισμός όπως 
μεταφράζεται στην ελληνι-
κή γλώσσα, χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει ένα σύνο-
λο επιχειρήσεων με γεωγρα-
φική συγκέντρωση και κοινά 
χαρακτηριστικά. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι 
συνεργατικοί σχηματισμοί 
αποτελούν νέα δυναμικά 
εργαλεία οικονομικής ανά-
πτυξης καθώς έχουν τη δυ-
νατότητα να προσαρμο-
στούνε γρήγορα και εύκολα 
στις συνεχώς μεταβαλλόμε-
νες συνθήκες ανταγωνισμού 
που επικρατούν στην αγορά. 
Διαμορφώνουν ένα επιχειρη-
ματικό περιβάλλον ανταγω-
νιστικό με πολλές ευκαιρίες 
ανάπτυξης ειδικά για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Το επιχειρηματικό μοντέλο 
των clusters ευνοεί τη συ-
νεργασία με προμηθευτές 
και πελάτες που δραστηριο-
ποιούνται στον ίδιο γεωγρα-
φικό χώρο και ταυτόχρονα 

του Λευτέρη Μπαρμπάτσαλου, οικονομολόγου 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ   

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ   

CLUSTERSCLUSTERS
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Ενημέρωση  στο Ενημέρωση  στο 
ΒΕΠ για τα νέα ΒΕΠ για τα νέα 
προγράμματα του προγράμματα του 
ΕΣΠΑΕΣΠΑ  
 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Πειραιά σε συνεργασία με 

την Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης διοργανώνουν   

Ενημερωτική Εσπερίδα  την 

Δευτέρα  20 Ιουλίου 2009  

και ώρες 6.00 μ.μ. – 8.00 μ.μ. 

στην Αίθουσα  Συνεδριάσε-

ων ΒΕΠ (Καραίσκου 111, 

Πειραιάς – γ΄ όροφος)  με 

θέμα: Τα νέα Προγράμματα 

του ΕΣΠΑ. 

Κύριοι εισηγητές στην 

εκδήλωση θα είναι οι Γεν. 

Διευθυντές του ΥΠ.ΑΝ. : 

κ.Α. Καρτσακλή (Γεν. Δ/

ντρια της Γ. Δ/νσης Στήριξης 

Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ.),   

που θα ενημερώσει για τα  

προγράμματα 

• ΄΄Πράσινη Επιχείρηση΄΄ 

• ΄΄Πράσινες Υποδομές΄΄ 

• ΄΄Μετεγκατάσταση 2009΄΄ 

• ΄΄Στηρίζω΄΄ 

 

κ.Ι. Πατήρης Γεν. Δ/ντής της 

Γ. Δ/νσης Βιομηχανικής 

Πολιτικής του ΥΠ.ΑΝ., που  

θα ενημερώσει για τα 

προγράμματα 

• ΄΄Σύγχρονη Επιχείρηση΄΄ 

• ΄΄Διαπιστευθείτε΄΄ 

 

Πληροφορίες και δηλώσεις 

σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς :  Τ μ ή μ α 

Βιοτεχνικών Θεμάτων ΒΕΠ, 

τηλ.: 210-4174765, φαξ: 210-

4174152. 

πηγή: ΒΕΠ  

Τ α στοιχεία προκύ-
πτουν από την πρω-
τογενή έρευνα που 

υλοποίησε το Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικό-
τητας σε 145 επιχειρήσεις 
του νομού Λάρισας. 
 

Επιχειρηματικότητα Ευκαι-
ρίας και Ανάγκης 

Από την επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων καταγρά-
φεται μία σαφής άποψη ότι 

οι επιχειρήσεις που εκκινούν 

στο Νομό Λάρισας βασίζο-
νται στην αναγνώριση επι-
χειρηματικών ευκαιριών που 

ανέκυψαν από το εξωγενές 
περιβάλλον, αλλά παρόλα 
αυτά θα πρέπει να κατα-
γραφεί ότι σχεδόν οι μισοί/
ες επιχειρηματίες δήλωσαν 
άλλους λόγους για την 
ίδρυση της επιχείρησης, 
γεγονός το οποίο θα πρέπει 
να προβληματίσει αναφορι-
κά με τη βιωσιμότητα αυ-
τών των επιχειρήσεων. Υψη-
λότερα ποσοστά επιχειρη-
ματικής ευκαιρίας διακρί-
νουμε στους κλάδους ξε-
νοδοχεία και εστιατόρια και 
παροχή υπηρεσιών.  
 

Ικανοποίηση από την πο-
ρεία της Επιχείρησης 

Όσον αφορά στην ικανο-
ποίηση από την έως τώρα 
πορεία της επιχείρησης φαί-
νεται ότι σε συνολικό επίπε-
δο στο Νομό Λάρισας οι 
επιχειρηματίες είναι αρκετά 
ή μέτρια ικανοποιημένοι με 
υψηλότερα ποσοστά τον 
κλάδο της παροχής υπηρε-
σιών (40% πάρα πολύ ικα-
νοποιημένοι), των μεταποιη-
τικών (52,9% αρκετά ικανο-
ποιημένοι) και των Μεταφο-
ρών (57% αρκετά ικανοποι-
ημένοι). Αντίθετα το μικρό-
τερο βαθμό ικανοποίησης 
δηλώνουν οι επιχειρηματίες 
των κλάδων ακίνητης περι-
ουσίας και κατασκευών.  
 

Βαθμός δυσκολίας επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος 
εκκίνησης  

Όσον αφορά στο οικονομι-

κό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιούνται οι επι-

χειρήσεις, φαίνεται ότι δεν 
είναι καθόλου ευνοϊκό κα-

θώς περίπου 8 στους 10 
συμφωνούν με αυτή την 
άποψη. Ειδικότερα, σημαντι-
κά προβλήματα παρατη-

ρούνται στην επιχειρηματι-
κή εκκίνηση λόγω έλλειψης 
οικονομικής στήριξης (το 

76% των επιχειρηματιών 

συμφωνούν απόλυτα) αλλά 
και λόγω μη ευνοϊκού τρέ-
χοντος οικονομικού κλίμα-
τος (το 78,5% των επιχειρη-
ματιών συμφωνούν απόλυ-
τα).   
 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Σημαντικότερα προβλήματα 
ως προς το ανθρώπινο δυ-

ναμικό παρουσιάζει ο κλά-
δος των κατασκευών (40% 

μείωση) και ακολουθούν ο 
κλάδος των Ξενοδοχείων 
Εστιατορίων (27% μείωση) 
και της μεταποίησης (20% 

μείωση). Αντίστοιχα απο-
θαρρυντικά είναι τα στοι-
χεία που αφορούν στην 

πρόβλεψη της απασχόλη-
σης τους επόμενους μήνες 
καθώς μόνο το 5,7% των 
επιχειρήσεων δηλώνουν ότι 
θα προβούν σε προσλήψεις, 
σε σχέση με το 21,7% που 
δήλωσαν ότι θα απολύσουν 
προσωπικό το επόμενο 
έτος. 
 

Κύκλος Εργασιών ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ 

Τη μεγαλύτερη μείωση του 
κύκλου εργασιών παρουσιά-

ζουν οι επιχειρήσεις των 
κλάδων της ακίνητης περι-

Οι επιχειρήσεις της Οι επιχειρήσεις της 
Λάρισας απέναντι Λάρισας απέναντι 
στην κρίση στην κρίση   

Μείωσαν προσωπικό το Μείωσαν προσωπικό το 21% 21% των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο πε-των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο πε-
ρίπου επτά στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις ερ-ρίπου επτά στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις ερ-
γασίας την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσε-γασίας την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσε-
ων, πέντε στις δέκα επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση σε σχέση με πέρυσι και μό-ων, πέντε στις δέκα επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση σε σχέση με πέρυσι και μό-
νο το οι δύο στις δέκα εμφάνισαν αύξηση. νο το οι δύο στις δέκα εμφάνισαν αύξηση.   



UNICEF CRC UNICEF CRC 
Video ContestVideo Contest--
20th Anniversary20th Anniversary  

Forum ‘Forum ‘Πυρκαγιές’Πυρκαγιές’  
 

Πραγματοποιήθηκαν τα δύο 

πρώτα forum στις 18 Μαΐου 

και 19 Ιουνίου με θέματα 

‘Ευρωπαϊκές Εκλογές’ και 

‘Απ ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ ω ν 

Ευρωπαϊκών  Εκλογών ’ 

αντίστοιχα. Η συμμετοχή 

των νέων ήταν αρκετά 

ικανοποιητική σε εθνικό 

αλλά και σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο καθώς εξέφρασαν 

τις απόψεις τους.  

Ακολουθεί το επόμενο forum 

στις 20 Ιουλίου με θέμα τις 

‘Πυρκαγιές’ καθώς καλείστε 

όλοι να συμμετέχετε και να 

εκφράσετε τις απόψεις σας. 

Κάθε forum θα παραμένει 

ανοιχτό για περίπου 20 

μέρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι που 

επιθυμούν να συμμετέχουν 

θα πρέπει να επισκεφθούν το 

site www.forum.e-clau.net 

και να κάνουν register. Για 

περισσότερες πληροφορίες 

του προγράμματος μπορείτε 

να επισκεφτείτε τη σελίδα 

τ ο υ  Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ 

www.entre.gr/?page_id=1346  

ή το site του έργου www.e-

clau.net.   

Η δράση πραγματοποιείται 

για το πρόγραμμα ‘eCLAU’ 

όπου υλοποιείται  στα 

πλαίσια της δράσης 4.5: 

Information activities for 

young people and those 

active in youth work and 

youth organisations του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος 

Youth in Action όπου 

προωθεί την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας των 

νέων.  
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ουσίας (69%) και των κατα-
σκευών (69%), ενώ αντίθε-

τα αύξηση παρουσιάζει ο 
κύκλος εργασιών στις επι-
χειρήσεις του κλάδου ξενο-
δοχεία – εστιατόρια (47%). 

Μάλιστα, απαισιόδοξες 
είναι και οι προβλέψεις για 

τον κύκλο εργασιών του 
επόμενου έτους  με το 40% 

των επιχειρηματιών να δη-
λώνει ότι αυτός θα μειωθεί 
σημαντικά. Μεγαλύτερη 
μείωση του κύκλου εργα-
σιών προβλέπουν οι επιχει-
ρήσεις του κλάδου της Ακί-
νητης Περιουσίας (82%). 
 

Κύκλος Εργασιών ΚΛΑΔΟΥ 

Όταν διερευνήθηκε η συνο-
λική πορεία της επιχειρημα-
τικότητας που αφορά στο 
σύνολο των κλάδων της 
οικονομίας, έξι στις δέκα 

επιχειρήσεις δήλωσαν ότι 
παρουσιάσθηκε μείωση και 
μόνο μία στις δέκα αύξηση.  

Ουσιαστικά οι επιχειρηματί-
ες δήλωσαν την άποψή 
τους για τον κύκλο εργα-
σιών του κλάδου στον ο-
ποίο δραστηριοποιούνται. 
Σε αυτό το σημείο να ανα-

φερθεί ότι γενικά οι επιχει-

ρηματίες είναι πιο απαισιό-
δοξοι όσον αφορά στην 

εξέλιξη του κύκλου εργα-
σιών του Κλάδου που δρα-

στηριοποιούνται σε σχέση 
με των Επιχειρήσεων τους. 

Συνολικά μπορούμε να υπο-
στηρίξουμε ότι η υφιστάμε-
νη κατάσταση όσον αφορά 
στην επιχειρηματικότητα 
στη Θεσσαλία και ειδικότε-
ρα στο Νομό Λάρισας σύμ-
φωνα με τις απόψεις των 
επιχειρηματιών δεν είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντική, 
τόσο όσον αφορά την υφι-
στάμενη κατάσταση, αλλά 
κυρίως όσον αφορά τις 
μελλοντικές προοπτικές 
αυτής.  

Βέβαια θα πρέπει να επιση-
μάνουμε ότι η παρούσα 
έρευνα εκπονήθηκε κατά τη 
διάρκεια της εξέλιξης της 
παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης και αυτό το γεγονός 
επηρεάζει τις απόψεις, τις 
αποφάσεις και τις προβλέ-
ψεις των ατόμων και ιδιαί-
τερα των επιχειρηματιών. Οι 
επόμενες προσπάθειες θα 
πρέπει να καταγράψουν το 
βαθμό στον οποίο οι από-
ψεις αυτές εξακολουθούν 
να ισχύουν ή θα μεταβλη-
θούν με την πάροδο του 
χρόνου.  

Επιμέλεια: Γεωργία  
Χριστοδουλοπούλου 

Π άρε μέρος στον δια-
γωνισμό  και κάνε ένα 

βίντεο που δείχνει τι σημαί-

νουν για σένα τα δικαιώμα-

τα του παιδιού, είτε σε ολό-

κληρο τον κόσμο, είτε στην 
χώρα σου.  

Ίσως υπάρχει ένα παρά-
δειγμα όπου τα δικαιώματα 

των παιδιών δεν έχουν εκ-
πληρωθεί. Ίσως θέλεις να 
δείξεις μια κατάσταση όπου 
τα παιδιά λαμβάνουν τα 
δικαιώματα που τους αξί-
ζουν. Πες τις σκέψεις σου… 

Το νικητήριο βίντεο θα χρη-

σιμοποιηθεί στην 20η επέ-
τειο για την Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού 
(CRC) και θα διατίθεται για 
μετάδοση σε όλο τον κό-
σμο από το 2010. 

Η προθεσμία λήγει την 1η 

Αυγούστου 2009, μάθε πε-

ρισσότερα στο http://
www.unicef.org/voy. 

Το 1989, οι ηγέτες του κό-
σμου αποφάσισαν ότι τα 
παιδιά χρειάζονται μια ειδική 
σύμβαση, γιατί οι άνθρωποι 
κάτω των 18 ετών συχνά 
παραμελούνται από τις συ-

ζητήσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.  

Έπρεπε να διασφαλιστεί ότι 
όλοι θα αναγνωρίσουν ότι 
και τα παιδιά έχουν ανθρώ-
πινα δικαιώματα, έτσι προέ-
κυψε η Σύμβαση για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού 
(CRC).  

Είναι η πιο ευρέως επικυρω-
μένη συνθήκη για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και κα-
θορίζει τα βασικά ανθρώπι-
να δικαιώματα που έχουν 
τα παιδιά. 
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ένα σύστημα που θα αξιο-
λογεί τις δεξιότητες των 
εργαζομένων στην ΕΕ, όχι 
πλέον με βάση το ποιος εξέ-
δωσε τα διπλώματα και εκ-
παιδευτικά πιστοποιητικά 
τους, αλλά με βάση το τι 
γνωρίζουν πραγματικά, τι 
καταλαβαίνουν και τι είναι 
ικανοί να πετύχουν επαγγελ-
ματικά.  

Τα κράτη-μέλη καλούνται να 
συνδέσουν τα εθνικά συ-
στήματα προσόντων με το 
EQF έως το 2010 και να θε-
σπίσουν μέτρα ώστε, έως 
το 2012, όλα τα νέα πιστο-
ποιητικά επαγγελματικών 
προσόντων, διπλώματα και 
έγγραφα που εκδίδονται, να 
περιέχουν σαφή παραπομπή 
στο αντίστοιχο επίπεδο του 
EQF. 

 

Η συμμετοχή στην διαδικα-
σία πιστοποίησης είναι δω-
ρεάν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνούν με το 
ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ προκειμένου να δη-
λώσουν συμμετοχή (2410-
626943, info@entre.gr). Για 
περισσότερες πληροφορίες 
του  προγράμματος  
www.socialconsultant.eu  

Σ τις 22-23 Ιουνίου πραγ-

ματοποιήθηκε η δεύτε-

ρη διακρατική συνάντηση 

του ευρωπαϊκού έργου με 

τίτλο EC-ASE: Ευρωπαϊκό 

Πιστοποιητικό για τους 
Συμβούλους / Εκπαιδευτές 

Κοινωνικής Οικονομίας που 

υλοποιείται με επικεφαλής 
εταίρο το Ινστιτούτο Ανά-
πτυξης Επιχειρηματικότη-
τας. 

Η δεύτερη συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στην 

Κρακοβία της Πολωνίας με 

την φιλοξενία του Πανεπι-

στήμιου της Κρακοβίας 

(εταίρου στου έργου), το 
οποίο αποτελεί ένα από τα 
παλαιότερα και σημαντικό-
τερα πανεπιστήμια στην 
Ευρώπη.  

Κατά την διάρκεια της συ-
νάντησης η συζήτηση επι-

κεντρώθηκε στην πιλοτική 

διαδικασία πιστοποίησης 
των άτυπων προσόντων 

τ ω ν  σ υ μ β ο ύ λ ω ν /
εκπαιδευτών κοινωνικής 

οικονομίας.  

Όσον αφορά στην διαδικα-
σία πιστοποίησης αποφασί-
σθηκε να πραγματοποιηθεί 

κοντά στον Ιανουάριο του 

2010, σε όλες τις χώρες 

που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα (Ελλάδα, Πολωνία & 
Ιταλία). Η διαδικασία πιστο-
ποίησης θα περιλαμβάνει 

τρία στάδια: Αξιολόγηση 

του βιογραφικού σημειώμα-
τος, On-line τέστ 100 ερω-
τήσεων πολλαπλής επιλο-
γής και παρουσίαση μίας 
μελέτη περίπτωσης (case 
study) ενώπιον της επιτρο-
πής πιστοποίησης. 

Επιπλέον, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση πρό-
σβαση των συμμετεχόντων, 
αποφασίστηκε η διαδικασία 
να πραγματοποιηθεί στην 

εθνική γλώσσα κάθε συμμε-

τέχουσας χώρας (Ελληνική, 
Πολωνική, Ιταλική, Αγγλική). 

Αξίζει να επισημανθεί η αξι-
οπιστία και η ευρωπαϊκή 
αναγνωρισιμότητα που 
προσδίδεται στο πιστοποιη-

τ ικό  «Σύμβουλος/

Εκπαιδευτής Κοινωνικής 
Οικονομίας» μέσω της α-

ντιστοίχισης με τα επίπεδα 

του EQF.  

Το EQF (European Qualifica-
tions Framework) αποτελεί 
το πρώτο διεθνές πλαίσιο 
αναφοράς για τα επαγγελ-
ματικά προσόντα, αποτελεί 

Παραγωγή οικολο-Παραγωγή οικολο-
γικού ρεύματοςγικού ρεύματος  
 

Η βρετανική εταιρία Marine 

Current Turbines πρωτοπό-

ρος  στην  παραγωγή 

οικολογικού ρεύματος με τη 

βοήθεια των κυμάτων ή των 

υποθαλάσσιων ρευμάτων 

έχει εγκαταστήσει νότια του 

Μπέλφαστ στο Στράν-

γ κφο ρ ν τ  Λόου  δ ύο 

υποθαλάσσιες τουρμπίνες, οι 

οποίες καλύπτουν τις 

ανάγκες σε ρεύμα 1.000 

νοικοκυριών. 

«Το SeaGen είναι το πρώτο 
εμπορικό πρόγραμμα στο 
είδος του που παράγει 1,2 
μεγαβάτ ενέργειας με τη 
βοήθεια  υποθαλάσσιων 
ρευμάτων», λέει ο διευθύνων 

σύμβουλος της βρετανικής 

εταιρίας Μάρτιν Ράιτ. «Κατά 
την άποψή μας ότι παράγει 
περισσότερο από 1 μεγαβάτ 
δικαιολογεί το κόστος μιας 
τέτοιας εγκατάστασης στον 
ωκεανό. Το νερό εκεί έχει 
βάθος 23 μέτρα. Στη 
παλίρροια μάλιστα το νερό 
περνά με ταχύτητα 10 μιλίων 
από τις τουρμπίνες».  

Απειλεί το SeaGen το 

οικοσύστημα;  

Υπάρχει  ωστόσο  και 

αντίλογος. Περιβαλλοντικές 

οργανώσεις υποστηρίζουν 

ότι οι τουρμπίνες στο 

Στράνγκφορντ Λόου είναι 

εγκαταστημένες σε διεθνώς 

αναγνωρισμένο  εθνικό 

π ά ρ κ ο  κ α ι  θ έ τ ο υ ν 

καθημερινά σε κίνδυνο το 

οικοσύστημα της περιοχής.  

 
πηγή: www.skai.gr 

  
  
  

Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό   
Πιστοποιητικό Πιστοποιητικό   

Σ ύ μ β ο υ λ ο ι / Ε κ π α ι δ ε υ τ έ ς  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι / Ε κ π α ι δ ε υ τ έ ς    
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  Ο ι κ ο ν ο μ ί α ςΚ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς    



Αεροπλάνο  μ ε Αεροπλάνο  μ ε 
ηλιακή ενέργειαηλιακή ενέργεια    
 

Οι πτήσεις των αεροπλάνων 

δεν είναι μόνο δαπανηρές, 

αλλά και ενεργοβόρες. Μια 

φιλική προς το περιβάλλον 

λύση θα ήταν τα αεροπλάνα 

που κινούνται με ηλιακή 

ενέργεια. Δύο  Ελβετοί 

επιστήμονες κάνουν την ιδέα 

πραγματικότητα.  

Για τον Μπερτραντ Πικάρ 

ε ί ν α ι  η  μ ε γαλύ τ ε ρη 

περιπέτεια του 21ου αιώνα: 

το πρώτο ηλιακό αεροπλά-

νο, το οποίο μέρα νύχτα 

μπορεί να πετάει χωρίς 

κηροζίνη, αλλά μόνο με 

ηλιακή ενέργεια. Ο Μπερναρ 

Πικάρ μαζί με τον μηχανικό 

Αντρ ε  Μπόρσμπ ερ γκ 

ξεκίνησε να βάλει μπροστά 

το μεγαλεπήβολο αυτό 

σχέδιο το 2003.  

Tο αεροσκάφος έχει βάρος 

1,5 τόνους καθώς είναι η 

πρώτη φορά που κατα-

σκευάζεται ένα τόσο μεγάλο 

και ελαφρύ αεροπλάνο, με 

μια πολύ στενή άτρακτο και 

τεράστια φτερά. Το μέγεθος 

του αεροπλάνου οφείλεται 

στην ανάγκη αποθήκευσης 

των  12 .000  ηλ ιακών 

κυψελών. Οι κυψέλες αυτές 

από τη μια συλλέγουν την 

ηλιακή ενέργεια και από την 

άλλη την αποθηκεύουν για 

τις νυχτερινές πτήσεις. Οι 

μπαταρίες αυτές όμως 

ακόμα και υπό ιδανικές 

συνθήκες δεν μπορούν να 

αποθηκεύσουν  αρκετή 

ενέργεια για τις νυχτερινές 

πτήσεις.  

 
πηγή:  www.greenbusiness.gr  
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Τ 
ο Ινστιτούτο Ανάπτυ-
ξης Επιχειρηματικότη-
τας συμμετείχε για 

δεύτερη συνεχή χρονιά στο 
Φεστιβάλ Πηνειού όπου διε-
ξήχθη στη Λάρισα από 13 
έως 20 Ιουνίου. 

Την φετινή μας συμμετοχή 
την αφιερώσαμε στην ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Στόχος 
ήταν η προώθηση της φιλο-
σοφίας και των αρχών της 
επιχειρηματικότητας, Η υπο-
στήριξη καινοτόμων επιχει-
ρηματικών ιδεών και η ολο-
κληρωμένη υποστήριξη ατό-
μων για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας. 

Οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν είναι οι 
ακόλουθες: 

Τομέας Κοινωνικής Οικονο-

μίας, Σύμβουλοι Κοινωνικής 
Οικονομίας και Πιστοποίηση 

άτυπων Προσόντων  

Αρκετοί ήταν οι σύμβουλοι 
όπου ενημερώθηκαν για τον 
τομέα της κοινωνικής οικο-
νομίας και του εκπαιδευτι-
κού υπόβαθρου των στελε-
χών του τομέα της κοινωνι-
κής οικονομίας.  

Διατήρηση Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς - Ανάδειξη των 

παραδοσιακών επαγγελμά-
των της Θεσσαλίας  

Πολλοί από τους παρευρι-
σκόμενους είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν 
σχετικά βιντεάκια με τα πα-
ραδοσιακά επαγγέλματα 
καθώς ενημερώθηκαν από 
την άτυπη ομάδα νέων με 
τίτλο «Ομάδα Διάσωσης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
για τον τρόπο όπου εργάζο-
νταν τα παλιότερα χρόνια.  

Το απόγευμα της Επιχειρη-
ματικότητας  

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον 
των παρευρισκομένων για τη 
διαδικασία έναρξης μιας 
επιχείρησης και των πρώτων 
βημάτων που πρέπει να ακο-
λουθήσουν, καθώς τους 
ενημέρωσαν σύμβουλοι επι-

χειρηματικότητας με τις 

συμβουλές τους.  

Γίνε επιχειρηματίας στη θέ-
ση του επιχειρηματία και 

ανακάλυψε τον ..κρυμμένο 
θησαυρό  

Η άτυπη ομάδα νέων με τίτ-

λο «Εξερευνητές», παρότρυ-

ναν τους νέους να παίξουν 

ένα παιχνίδι προσομοίωσης 

της επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας με μεγάλη επι-

τυχία.  

Οι νέοι συμμετέχουν στην 

δημοκρατική ζωή  

Η συμμετοχή των νέων στο 
ηλεκτρονικό forum με θέμα 
‘Οι νέοι και η συμμετοχή 
τους στα κοινά’ στα πλαίσια 
του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος e-CLAU ήταν μεγάλη, 
καθώς οι νέοι εξέφρασαν 
την άποψή τους και είχαν τη 
δυνατότητα να επικοινωνή-
σουν και με άλλους νέους 
ευρωπαϊκών χωρών.  

Ενέργεια - Νερό – Ανακύ-

κλωση  

Ευαισθητοποίηση σε θέματα 

περιβάλλοντος – Μάθε τι 
μπορείς να κάνεις 

Ενημερωνόμαστε, Συμμετέ-
χουμε, Ανακυκλώνουμε το 
περιβάλλον ΣΕ χρειάζεται. 
Με αυτό το σύνθημα συνε-
χίστηκε για δεύτερη χρονιά 
η εκστρατεία περιβαλλοντι-
κής ενημέρωσης. Παρατηρή-
θηκε ότι οι παρευρισκόμενοι 
ήταν ενημερωμένοι και είχαν 
τη διάθεση να προχωρήσουν 
σε πιο δραστικές αλλαγές 
στην καθημερινή τους ζωή 
πιο φιλική προς το περιβάλ-
λον.  

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ   
ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 2009 2009   
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Έργο ηλιακήςΈργο ηλιακής  
ενέργειαςενέργειας  
 

Μνημόνιο συμφωνίας για 

την ανάπτυξη μονάδων 

ηλιακής ενέργειας στη 

Σαχάρα υπέγραψαν 12 

ευρωπαϊκοί κολοσσοί από 

τον χρηματοοικονομικό 

κλάδο και τους κλάδους 

ενέργειας και τεχνολογίας, 

με ορίζοντα τριών ετών. 

Ε φ ό σ ο ν  τ ο  σ χ έ δ ι ο 

δρομολογηθεί, η ομάδα των 

εταιρειών θα κατασκευάσει 

τον πρώτο ηλιακó σταθμó 

ηλεκτροπαραγωγής έως το 

2015, σύμφωνα με το μέλος 

του ΔΣ της Munich Re, 

Torsten Jeworrek, ο οποίος 

συντονίζει την πρωτοβουλία. 

Στόχος του έργου είναι να 

καλυφθεί το 15% των 

αναγκών της Ευρώπης σε 

ενέργεια έως το 2050, καθώς 

και η κάλυψη αναγκών στη 

Β. Αφρική και τη Μέση 

Ανατολή. 

Σύμφωνα με τον κ. Jeworrek, 

οι εταιρείες που συμμετέχουν 

θα συνεισφέρουν με 1,8 

εκατ. ευρώ για το πρώτο 

έτος.  

Παρ’ όλα αυτά, το φιλόδοξο 

έργο ενδέχεται να έρθει 

αντιμέτωπο με πολιτικά, 

οικονομικά και τεχνολογικά 

εμπόδια, καθώς υπολογίζε-

ται ότι για την κατασκευή 

εγκαταστάσεων ικανών για 

την κάλυψη του στόχου θα 

χρειαστούν περίπου 400 δισ. 

ευρώ.  
 

πηγή: www.skai.gr 

• στον Δήμο Λαυρίου 
«Γέφυρες Πολιτισμού: 

Μια πολυπολιτισμική πό-
λη από το 1886» 

Από το 2008 δημιούργησε 

ένα νέο τμήμα για το περι-
βάλλον, με συμμετοχή εθε-
λοντών, με τίτλο 
«Πολιτισμός και Περιβάλ-
λον» στοχεύοντας στην 

Προστασία και Διαφύλαξη, 
μέσα από την Ανάδειξη και 
την Προβολή, χώρων όπου 
η Φύση συνυπάρχει αρμονι-
κά με Ιστορικά και πολιτι-
στικά Μνημεία που κινδυ-
νεύουν… 

• Σούριζα εθελοντική ερ-

γασία καθαρισμού του 
χώρου «Ασκληπιακόν» 

• προστασία υδροβιότοπων 

Συμμετέχει σε  φόρουμ:  

• Ευρωπαίος Πολίτης στο 

Ζάππειο 

• Κόσμος χωρίς πολέμους  

και βία στο Πολυτεχνείο 

Συμμετέχει σε ημερίδες:  

• ημέρα Ελευθερίας του 

Τύπου 

• ημέρα  Περιβάλλοντος 

• πολυπολιτισμικότητα 

• Η τέχνη ως μέσον θερα-

πευτικής αγωγής 

Τ ο Ελληνικό Κέντρο 
Τέχνης και Πολιτι-

σμού  είναι μια  Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση και 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
η οποία ιδρύθηκε τον Απρί-
λιο του 2000 και από τότε 
μέχρι σήμερα συμμετέχει 
ενεργά στα πολιτιστικά 
δρώμενα της ευρύτερης 
περιοχής των Μεσογείων 
και της Λαυρεωτικής με: 

• Έρευνα και καταγραφή 
της πολιτιστικής μας κλη-

ρονομιάς 

• Προβολή έργων Ζωγραφι-

κής, γλυπτικής, μουσικής, 
ποίησης, θεάτρου, φωτο-

γραφίας 

• Έκδοση βιβλίων, εντύπων 
και cd (με θέμα την πολι-

τισμική κληρονομιά των 
Μεσογείων) 

Στα πλαίσια αυτά συνεργά-
ζεται με:  

α) Καλλιτέχνες  

β) επιστήμονες  

γ) δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς 

Στον χώρο του ΕΚΤ&Π λει-

τουργούν δυο μόνιμες εκ-

θέσεις: 

• Η ζωή των Μεσογειτών  
άλλοτε  

• Στους δρόμους του α-
μπελιού άλλοτε και τώρα 

Επίσης στον χώρο του 

ΕΚΤ&Π λειτουργεί:  

• Διαπολιτισμική βιβλιοθή-

κη 

• Μουσική Δισκοθήκη με 

μουσικές από όλο τον 
κόσμο 

• Βιβλιοθήκη με εκδόσεις 

της περιοχής των Μεσο-
γείων 

Έχουν οργανωθεί εκδηλώ-
σεις με κέντρο τον 

Άνθρωπο:  

• Παγκόσμια Ημέρα για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού 

• Παγκόσμια Ημέρα Προ-

σφύγων 

Από το  2007 το ΕΚΤ&Π  
υλοποίησε σχέδια δράσης 

επιδοτούμενα από το Υ-
πουργείο Απασχόλησης και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

• στον Δήμο Καλυβίων 

«Παιχνιδοτράγουδα στα 
Μεσόγεια» 

• στον Δήμο Παιανίας «Η 
παραδοσιακή αρχιτεκτο-

νική των Μεσογείων»  

• σ τ ο  Κ ο ρ ω π ί 
«Οίνος ..γέφυρα πολιτι-

σμού και παράδοσης» 

• στον Δήμο Σπάτων «Τα 

παραδοσιακά εδέσματα 
των Μεσογείων» 

• στον Δήμο Κερατέας «Οι 
παραδοσιακοί χοροί των 

Μεσογείων» 

Η παράδοση αποτελεί το θεμέλιο λίθο όπου θα στηριχθούν οι τέχνες για να 
δημιουργηθεί ο σύγχρονος πολιτισμός... 



Μ εγάλη επιτυχία είχε το 
εργαστήριο Επιχειρη-

ματικής Εκκ ίνησης, 
«Business Start Up», που  

υλοποίησε το Ινστιτούτο 
Ανάπτυξης Επιχειρηματικό-

τητας στο πλαίσιο των δρά-

σεών του, για την ενίσχυση 
της απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας. Το 
πρώτο εργαστήριο με τίτλο 

Business Start Up υλοποιή-

θηκε τη Δευτέρα, 11 Μάιου 

στην Λάρισα σε συνεργασία 

με το ΚΕΑ ΘΕΣΙΣ και σκοπός 

του είναι η προώθηση της 
φιλοσοφίας και των αρχών 
της επιχειρηματικότητας, η 
καλλιέργεια του επιχειρημα-
τικού πνεύματος στους νέ-
ους και η υποστήριξη των 

νέων που επιθυμούν να ει-
σέλθουν στο πεδίο της επι-
χειρηματικότητας.  

Στόχος της πρωτοβουλίας 

ήταν να υποστηρίξει νέους 
και υφιστάμενους επιχειρη-
ματίες τόσο κατά την διαδι-
κασία ανάληψης επιχειρημα-
τικής δράσης όσο και στην 
καλύτερη κατανόηση ορι-
σμένων βασικών και θεμελι-
ωδών αρχών που συνδέο-
νται με την επιχειρηματική 
ιδέα και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα η θεματολογία 

του εργαστηρίου «Business 
Start Up», αναπτύχθηκε από 
τους εκπαιδευτές Βασιλειά-
δη Αναστάσιο, Καγιάννη 
Χρήστο, Ντούφα Χριστίνα, 

Παντάζο Κωνσταντίνο, Χρι-
στοδουλοπούλου Γεωργία και 
περιλάμβανε: 

• Βασικές αρχές επιχειρημα-
τικότητας  

• Επιχειρηματική Ιδέα   

• Επιχειρηματικό Σχέδιο  

• Πηγές Χρηματοδότησης 

Οι ενδιαφερόμενοι, δυνητικοί 
και νέοι επιχειρηματίες, αντα-
ποκρίθηκαν ιδιαίτερα ικανο-
ποιητικά στην πρώτη αυτή 
συνάντηση. Τα θετικά αποτε-
λέσματα του πρώτου εργα-
στηρίου έδωσαν την υπόσχε-
ση για περαιτέρω συνέχιση 
ανάλογων συναντήσεων, με  
περισσότερα θέματα σχετικά 
με την επιχειρηματικότητα. 

 

Το ενημερωτικό δελτίο Ε-

ΠΙΧΕΙΡΩ δημοσιεύεται 

από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ και απο-

τελεί εθελοντική προσπά-

θεια των μελών του, οι α-

πόψεις και τα σχόλια των 

οποίων δεν εκφράζουν α-

παραίτητα το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.  

Βασικό στόχο του ενημε-

ρωτικού δελτίου αποτελεί η 

αμφίδρομη επικοινωνία. Ο 

δίαυλος αυτός θα μας βοη-

θήσει να πλησιάσουμε πε-

ρισσότερο το στόχο μας 

αφού θα κατανοήσουμε 

καλύτερα τις ανάγκες σας 

για ενημέρωση.  

Ζητάμε τις προτάσεις σας 

για τα επόμενα τεύχη, στο 

e-mail newsletter@entre.gr 

μπορείτε να στέλνετε πλη-

ροφορίες, απορίες, προτά-

σεις, γενικότερα σχόλια ή 

οτιδήποτε θα μπορούσε να 

δημοσιευτεί. Όποιος δεν 

επιθυμεί να λαμβάνει το 

ενημερωτικό μπορεί να επι-

κοινωνήσει μαζί μας. 

 

Έκδοση: ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ 
Υπεύθυνη Ενημερωτικού 
Δελτίου: Αλεξάνδρα Χαρι-
τωνίδου 
Συντελεστές παρόντος δελ-
τίου:  
Λευτέρης Μπαρμπάτσαλος 
Γεωργία Χριστοδουλοπού-
λου 
Ιωάννης Αναγνωστόπου-
λος 
 

Το ηλεκτρονικό ενημερωτι-

κό δελτίο αποστέλλεται 

δωρεάν 

         Συνεργαζόμενοι Φορείς - ΜΚΟ     

Αν θέλετε και 

εσείς να προβάλε-

τε το έργο του 

φορέα σας στείλτε 

μας το προφίλ, 

τις δραστηριότη-

τες και το λογό-

τυπο και εμείς θα 

αναλάβουμε τη 

δημοσίευσή του 

δωρεάν. 
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Εργαστήριο Εργαστήριο 
«Bus iness Start  Up»«Bus iness Start  Up»   


