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 H επηρεηξεκαηηθόηεηα απνηειεί θξίζηκν παξά-

γνληα αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηώλ όισλ ησλ 

ρσξώλ ηνπ θόζκνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

πξνσζώληαο ηελ ηδέα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

ζηα θξάηε κέιε ηεο, εληζρύεη πνιιέο πξνζπά-

ζεηεο κέζα από ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξσ-

ηνβνπιίεο πνπ δεκνζηεύεη. Παξ΄ όιεο όκσο ηηο 

πξνζπάζεηεο ην επηρεηξεκαηηθό πλεύκα είλαη 

αζηαζέο ζε όιε ηελ Δπξώπε εκθαλίδνληαο 

έιιεηκκα επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνύξαο θαη λνν-

ηξνπίαο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρόιεζε. Πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ επηρεηξεκα-

ηηθνύ πλεύκαηνο θαη ηελ αλάπηπμεο ηεο 

έξεπλαο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θηλείηαη θαη 

ην Ηλζηηηνύην Αλάπηπμεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθό-

ηεηαο. Σν Ηλζηηηνύην είλαη Αζηηθή Κε Θεξδν-

ζθνπηθή θαη κε Θπβεξλεηηθή Οξγάλσζε, ηδξύ-

ζεθε ην 2005, θαη ε έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Ιάξηζα . 

 
Το Όραμα μας  
Όπαμά μαρ είναι να ζςμβάλλοςμε ζηη δημιοςπγία ενόρ 

πεπιβάλλονηορ πος θα πποωθεί ηην επισειπημαηικόηηηα, 

ηην έπεςνα και ηην εξωζηπέθεια ηων επισειπήζεων δημι-

οςπγώνηαρ μακποσπόνιερ ζσέζειρ με αςηέρ, ηην κοινωνία 

και ηην ακαδημαϊκή κοινόηηηα. Το όπαμά μαρ είναι ανθπω-

ποκενηπικό και βαζικό μέλημά μαρ είναι η παποσή βοήθει-

αρ και ςποζηήπιξηρ κςπίωρ ζε άηομα εςπαθών ομάδων 

πποκειμένος να βεληιώζοςν ηην θέζη ηοςρ ζηην κοινωνία 

και να ενζωμαηωθούν εςκολόηεπα ζε αςηή. Επιπλέον 

βαζικό μέλημά μαρ είναι ο ζεβαζμόρ και η πποζηαζία 

ηος πεπιβάλλονηορ καθώρ και η ςποβοήθηζη ζηην δη-

μιοςπγία πεπιβαλλονηικήρ κοςληούπαρ.  



 

 

 Κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Alda (Association of the Local De-

mocracy Agencies) 

 Κέινο ηνπ Κεηξώνπ Φνξέσλ Θνηλσληθήο Φξνληίδαο Ηδησηηθνύ Κε 

Θεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

 Κέινο ηνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ Γηθηύνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Anna Lindh 

 Κέινο ηνπ παγθόζκηνπ Γηθηύνπ Πιεξνθόξεζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα 

ηνπ Παηδηνύ (CRIN - Child Rights Information Network) 

 Κέινο ηνπ δηθηύνπ ησλ ΚΘΟ "Δζεινληηθό Σακείν Εσήο", πνπ έρεη 

ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ αλάγθε ηεο εζε-

ινληηθήο αηκνδνζίαο 

Π ξσηνβνπι ίεο  
 Πόιεηο γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ Γεκνθξαηία 

ζηελ Δπξώπε. Έξγν Σνπηθή Βηώζηκε Αλά-

πηπμε – Πξνσζώληαο ηε θσλή ησλ λέσλ 

 Θαηαγξαθή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Θεζζαιία - Δηήζηα 

έθζεζε 

 Έθδνζε ειιεληθνύ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ 

(Newsletter) κε ηίηιν ΔΠΗΥΔΗΡΩ 

 Έθδνζε αγγιηθνύ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ 

(Newsletter) κε ηίηιν Info Exchange  

ΓίθηπαΓίθηπα   



 

 

ηόρν η  Θν ηλσλ ηθήο  Α λάπηπμεο  

 παξνρή αλαπηπμηαθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο θπξίσο 

ζε δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνη-

λσληθή αλάπηπμε,  

 ελδπλάκσζε θνηλσληθήο επζύλεο θαη αιιειεγγύεο θαη 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη ε θαηαζηνιή ησλ δηα-

θξίζεσλ, 

 πξνώζεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο θαη ηεο θνηλσ-

ληθήο αιιειεγγύεο 

 πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνόδνπ ησλ κεηνλεθηνύλησλ 

ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνύ. 

ηόρν η  Ο ηθνλνκ ηθήο  Αλάπηπμεο  

Ο κάδα ηόρνο  
 Γπλαίθεο 

 Άλεξγνη  

 Δπηρεηξεκαηίεο - Απηναπαζρνινύκελνη 

 Δππαζείο νκάδεο 

 Γεκόζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο,  

 Πεξηθέξεηεο, ΟΣΑ  

 Δζληθνί θαη Δπξσπατθνί θνξείο,  

 Δπξύ θνηλό 

 ε πξνώζεζε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ αξρώλ ηεο επηρεηξε-

καηηθόηεηαο, 

 ε ππνζηήξημε θαηλνηόκσλ επηρεηξεκαηηθώλ ηδεώλ, 

 ππνβνήζεζε ηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο ηεο επηρεη-

ξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, 

 ππνβνήζεζε ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο θαη πνζνηηθήο 

αύμεζεο ηεο αληαπνθξηζηκόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εζληθέο, επξσπατ-

θέο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ ηηο αθνξνύλ, 

 αλάπηπμε δξάζεσλ ζε όινπο ηνπ ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεη-

ξήζεσλ, θαζώο θαη ζην δηαδίθηπν, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ αλά-

πηπμε θαη πξνώζεζε θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ.  

 πκβνπιεπηηθή, 

 Κειέηεο – Έξεπλεο, 

 Δζληθά θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα, 

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ/ζπλεδξίσλ, 

 πιινγή, δεκηνπξγία θαη δηαλνκή έληππνπ 

ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ, 

 Αλαδήηεζε θαη δηάρπζε πιεξνθνξηώλ κέ-

ζσ δηαδηθηύνπ, 

 Αλαθνηλώζεηο θαη δεκνζηεύζεηο ζηνλ ηνπη-

θό ηύπν θαη ζηα ΚΚΔ, 

 πκκεηνρή ζε εζληθά θαη δηεζλή δίθηπα. 

Κ έζα Τ ινπν ίεζεο  



 

 

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα  

 Leonardo Da Vinci: Enjoy Language 

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο λένπο πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ θαη έρνπλ πξνβιή-

καηα ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.  

 

 Leonardo Da Vinci: Certification of disadvantaged women in remote areas 

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη επηθύξσζε ηεο κε-

ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ γπλαηθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο επη-

ρεηξεκαηηθόηεηαο (γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ).  

 

 Youth in Action: Λεαληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα: κηα επθαηξία γηα ηελ λεαληθή αλεξγία  

Σν έξγν αθνξά ζην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηόζν ηε ρώξα καο όζν θαη άιιεο επξσπατθέο ρώ-

ξεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ απμεηηθή ηάζε ηεο αλεξγίαο πνπ πιήηηεη ηνπο λένπο.  

 

 Youth in Action: Immigration and Integration: training course on intercultural dialogue and social inclu-

sion between young people in Europe 

Σν έξγν αθνξά ζηελ πξνώζεζε ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο αλεθηηθόηεηαο, ζηελ πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο 

ζηελ Δπξώπε θαη ηέινο ηελ ελδπλάκσζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο κεηαμύ ησλ λέσλ.  

 

 Leonardo Da Vinci: “Discovering Competencies, tools for your future.“   

ηόρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε αλάπηπμε επθαηξηώλ επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ 

εππαζώλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ ζε όιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν έξγν ζηνρεύεη επίζεο ζηελ επηινγή κεζόδσλ 

θαη δηαδηθαζηώλ θαη ζηελ κεηαθνξά ηνπο από Γαλία, νπεδία θαη Γεξκαλία ζηελ Διιάδα ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δπ-

ξσπατθήο Έλσζεο.  



 

 

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα  

 Leonardo Da Vinci: Training in International Financial Reporting Standards for SMEs  

θνπόο είλαη ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ινγηζηώλ, επηρεηξεκαηηώλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζην γλσζηηθό πεδίν ησλ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ κε έκθαζε ζηα πξόηππα γηα ηηο ΚΚΔ πνπ πξόζθαηα ζρε-

δηάζηεθαλ θαη ζην άκεζν κέιινλ πξόθεηηαη λα πηνζεηεζνύλ από ηηο ΚΚΔ ησλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο. . 

 

 Leonardo Da Vinci: Certification of Executives and Volunteers of NGO  

θνπόο είλαη ε αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πηζηνπνηεί ηηο ηθαλόηεηεο, ηδίσο απηώλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ Κε Θπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ (ΚΘΟ) ηεο Δπξώπεο.  

 

 Grundtvig –Workshops: Women Crossing the Borders of Entrepreneurship – Developing Their Skills  

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ελόο εξγαζηεξίνπ κε θύξην ζέκα ηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθό-

ηεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ελζσκάησζεο ησλ γπλαηθώλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο.  

 

 Youth In Action : Youth Ambassadors for tomorrow’s Europe 

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα ελζαξξύλεη ηνπο λένπο θπξίσο ηνπ ιπθείνπ θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ώζηε λα γίλνπλ πην 

ελεξγνί πνιίηεο.  

 

 Youth In Action : Public Policies Made by Citizens 

ηόρνο είλαη ε παξόηξπλζε ησλ λέσλ ζηε ζπκκεηνρή εύξεζεο βηώζηκσλ θαη εθηθηώλ ιύζεσλ ζε θνηλσληθά πξνβιή-

καηα.  

 

 



 

 

Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα  

 Leonardo Da Vinci: EC-ASE. Δπξσπατθό Πηζηνπνηεηηθό γηα ηνπο πκβνύινπο / Δθπαηδεπηέο Θνηλσληθήο 

Οηθνλνκίαο. Πηζηνπνίεζε ησλ άηππσλ πξνζόλησλ . 

Πηζηνπνίεζε ησλ άηππσλ δεμηνηήησλ θαηάξηηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ησλ αηόκσλ (ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθώλ) πνπ 

απαζρνινύληαη ζε δνκέο ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαηάξηηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο  

 

 Leonardo Da Vinci: EMC_pro. Δπξσπατθή Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία Κάξθεηηλγθ: Πηζηνπνίεζε ησλ 

άηππσλ πξνζόλησλ ζην πεδίν ηνπ Κάξθεηηλγθ 

Ζ αλάπηπμε ελόο πηζηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ Κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα αμηνιν-

γείηαη θαη λα επηθπξώλεηαη ε άηππε κάζεζε πνπ απνθηηέηαη από ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία. 

 

 INTERACT: Financial Management of Interreg Project (FIMIP)  

Σερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο FIMIP. ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ην 

ΗΛ.ΑΛ.ΔΠ δηελεξγεί ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

 Παξαθνινύζεζε –αμηνιόγεζε –ηερληθέο ζπκβνπιέο ζην project management έξγνπ 

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 Σεθκεξίσζε κεζνδνινγίαο δεηγκαηνιεςίαο ηελ νπνία ζα δηεμάγεη ε ΑΚΘ σο εηαίξνο 

 πκβνιή ζηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ 

 ηαηηζηηθή αλάιπζε, αμηνιόγεζε θαη ζπγγξαθή ηεο αλαθνξάο κε βάζε ηα εξσηεκαηνιόγηα ηεο ΑΚΘ  

 πκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ Toolkit θαη ηνπ νδεγνύ θαιώλ πξαθηηθώλ 

 πκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή ηνπ ηειηθνύ παξαδνηένπ 

 πκκεηνρή θαη παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ ζπκβνπιώλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ έξγνπ 



 

 

Δζληθά Πξνγξάκκαηα  

 Γηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ εληόο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο - OTEGLOBE  

Σν έξγν αθνξά ζηελ ελίζρπζε γηα ηελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηαξζξσηηθήο πξνζαξ-

κνγήο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ζηόρν ηελ αληαπόθξηζε ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, πνπ δηακνξθώ-

λεη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαζώο θαη ε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

 

 ΘΔΚΗΓΑ: Γίθηπν πξνώζεζεο ηζόηεηαο κέζα από ηε ζηήξημε ηεο γπλαηθείαο απαζρόιεζεο θαη επηρεηξε-

καηηθόηεηαο ζην Γήκν Θαιιηζέαο Ρόδνπ 

Απνζθνπεί ζηελ πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ζηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα δύν Φύια 

ζην Γήκν Θαιιηζέαο. Πξνβιέπεη ηελ δεκηνπξγία δνκήο ζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ γπλαη-

θώλ θαη ηε ζύζηαζε ππξήλσλ εζεινληώλ εκςπρσηώλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ηζόηεηαο. 

 

 ΛΔΟΗ θαη ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ: πκκαρία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο 

ηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Σν 

πξώην κέξνο ζηνρεύεη ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε καζεηώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα πε-

ξηβαιινληηθά ζέκαηα. ην δεύηεξν κέξνο κηα νκάδα εζεινληώλ – καζεηώλ ζα πινπνηήζεη δξάζεηο ελεκέξσζεο 

πνπ ζα απεπζύλνληαη ζε επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηηο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

ζην πεξηβάιινλ. Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Λέα Γεληά ζε Γξάζε». 

 

 ΗΟ-ΘΟΗΛΩΛΗΑ: Γίθηπν ηήξημεο Γπλαηθώλ. Αλάπηπμε ηεο Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Δλεξ-

γνπνίεζε Δζεινληώλ  

Πξόθεηηαη γηα ηελ πινπνίεζε πέληε ζρεδίσλ δξάζεο ζηνπο δήκνπο Ιάξηζαο, Αληηραζίσλ, Κειηβνίαο, Γόλλσλ θαη 

Κ. Παλαγηάο (Υαιθηδηθή). Σα ζρέδηα δξάζεο απνζθνπνύλ ζηελ πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ζηελ άκβιπλζε 

ησλ δηαθνξώλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα δύν Φύια. Πεξηιακβάλνπλ ηελ δεκηνπξγία δνκήο ζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο επη-

ρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ γπλαηθώλ θαη ηε ζπκβνιή γηα ηε ζύζηαζε ππξήλσλ εζεινληώλ εκςπρσηώλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ηεο ηζόηεηαο. 



 

 

Δζληθά Πξνγξάκκαηα (ζπλέ ρε ηα )  

 Αμηνιόγεζε ησλ Δλεξγεηώλ Γηθηύσζεο ηνπ ρεδίνπ ΗΣΟ - Σνπηθέο Πξσηνβνπιίεο Απαζρόιεζεο γηα 

Αλέξγνπο θαη Δηδηθέο Θνηλσληθέο Οκάδεο 

Αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ έληαμε ησλ σθεινπκέλσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δηδηθόηεξα νη ζηόρνη ηεο αμηνιόγεζεο είλαη: 

 Ζ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηθηύσζεο πνπ πινπνηήζεθε από ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέ-

ρνπλ ζην έξγν 

 Ζ δηεξεύλεζε ησλ ιόγσλ κε έληαμεο ησλ σθεινπκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα από ηελ θαηαγξαθή 

ησλ αηηηώλ πνπ αλαθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απεπζύλζεθαλ.  

 Ζ δηεξεύλεζε ηνπ ειιείκκαηνο δεμηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη σθεινύκελνη σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

 ύκβνπινο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ θξίζηκσλ έξγσλ ηνπ ΠΔΠ Αλαηνιηθήο 

Καθεδνλίαο – Θξάθεο 2000-2006 

Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε εληαγκέλσλ (ή πξνο έληαμε) 

έξγσλ ηόζν ζε όηη αθνξά ηε δηάζηαζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο όζν θαη ηε δηάζηαζε πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ. 

 

 Γηεξεύλεζε ησλ εκπνδίσλ αλάπηπμεο ηεο Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζην δηαδίθηπν 

Γηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ Φύινπ κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην δηαδίθηπν θαη εηδηθόηεξα ε δηάγλσζε ησλ παξα-

γόλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ή θαη απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε ζην δηαδί-

θηπν θαη ε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ πξνο ηελ Πνιηηεία γηα ηνπο ηξόπνπο άξζεο απηώλ ησλ πεξηνξηζκώλ. 

 



 

 

Δζληθά Πξνγξάκκαηα (ζπλέ ρε ηα )  

 Δλέξγεηεο δηθηύσζεο – ζπλεξγαζίαο ηνπ Θέληξνπ Αλάπηπμεο Πνιηηηζκνύ Πξνζαξκνζκέλνπ Αζιεηη-

ζκνύ (ΘΑΠΠΑ) 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ην ΗΛ.ΑΛ.ΔΠ δηελεξγεί ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

 Ζιεθηξνληθή δηθηύσζε κε αληίζηνηρνπο θνξείο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ. 

 Ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνύ forum ζπδήηεζεο 

 Έθδνζε δίκελεο ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο 

 Γηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο 

 πληνληζκόο Δζληθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «ΣΤΡΣΑΗΟ 

 

 Γίθηπα – Δξγαζηήξηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηηώλ  

Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, παξνρή ππνζηήξημεο ησλ (business mentoring) ζπκκεηερόλησλ ζην εξγαζηήξην – δί-

θηπν. ηόρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ λέσλ ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηηώλ ζηελ «Αλάπηπμε θαη Παξαθν-

ινύζεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ ηνπο ρεδίνπ».  



 

 

Κειέηεο  

 ΓΤΛΑΗΘΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΟΣΖΣΑ-Διερεύνηζη ηων εμποδίων ποσ ανηιμεηωπίζοσν οι γσναίκες επι-

ρεηξεκαηίεο θαη ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε 

Σν έξγν πινπνηήζεθε από ην ΘΔΤΠ Ιάξηζαο, ην ΓΡΑΔΠ Αγηάο, Πιαηπθάκπνπ, πθνπξίνπ θαη ην Ηλζηηηνύην 

Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π.Δ.Α.Δ.Θ θαη ησλ ελεξγεηώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΘΔ-

ΤΠ – ΓΡΑΔΠ θαη ίδξπζε λέσλ. Σν ΗΛ.ΑΛ.ΔΠ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ εθπόλεζε: 

 κειέηε βαζηζκέλε ζε εξσηεκαηνιόγηα γηα ηελ «Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθόηεηα» θαη 

 έξεπλα κε ζέκα «Σα Δκπόδηα ηεο Γπλαηθείαο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο» 

 

 Θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ κε ην αζηηθό ΘΣΔΙ Σξηθάισλ 

θαη δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο 

Ζ έξεπλα αλαιύεηαη ζε ηξία ηκήκαηα. Σν πξώην αθνξά ηελ έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ζηνπο νδεγνύο ησλ αζηηθώλ 

ιεσθνξείσλ, ην δεύηεξν ηκήκα αθνξά ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ην επηβαηηθό θνηλό θαη ηέινο ην ηξίην 

ηκήκα ηεο κειέηεο πεξηγξάθεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο από ηα άηνκα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ ην αζηηθό ιε-

σθνξείν. 

 

 Θαηαγξαθή ησλ Πξνβιεκάησλ θαη ησλ Αλαγθώλ Θαηάξηηζεο ησλ Δπαγγεικαηνβηνηερλώλ ηνπ Λνκνύ 

Ιάξηζαο 

Ζ έξεπλα αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαγθώλ θαηάξηηζεο ησλ επαγγεικαηνβηνηερλώλ 

ηνπ λνκνύ Ιάξηζαο. 

 

 «Γηεξεύλεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Πνξείαο ησλ Γπλαηθώλ πνπ σθειήζεθαλ από ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθα-

ζία» Δλδηάκεζε αμηνιόγεζε γηα ηνλ λνκό Ιάξηζαο,  

Ζ δηάγλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο ησλ γπλαηθώλ, ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαζηώλ πνπ έρνπλ αιιάμεη έσο ζήκε-



 

 

Κειέηεο (ζπλέρε ηα )  

ξα, ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο, νη ηξόπνη θαη ην αληηθείκελν αλαδήηεζεο εξγαζίαο, ηα βαζηθά θξηηήξηα εύξεζεο εξ-

γαζίαο, ν ηξόπνο επηινγήο ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθώλ ζηε ζέζε πνπ ζήκεξα απαζρνινύληαη όπσο θαη ην αληη-

θείκελν εξγαζίαο ηνπο, ηε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο κε ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ηνπο ηξόπνπο πιεξνθό-

ξεζεο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο. Κέηξν 5.3: «Οινθιεξσκέλεο Παξαβάζεηο ππέξ ησλ Γπλαηθώλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Απαζρόιεζε θαη Δπαγγειηηθή Θαηάξηηζε» 

 

 «Γηάγλσζε επηρεηξεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ γπλαηθώλ πνπ σθειήζεθαλ από ηε ζπκβνπιεπηηθή δηα-

δηθαζία» Δλδηάκεζε αμηνιόγεζε γηα ηνλ λνκό Ιάξηζαο,  

Ζ δηάγλσζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πλεύκαηνο ησλ σθεινπκέλσλ, ηα εκπόδηα πνπ ζπλάληεζαλ ζηελ 

έλαξμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δηαδξνκήο, ηελ επηζπκεηή επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο εάλ ε επηρεηξε-

καηηθή ηνπο θίλεζε ήηαλ απόξξνηα κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο πνπ εληόπηζαλ ή νδεγήζεθαλ εθεί από αλά-

γθε. Κέηξν 5.3: «Οινθιεξσκέλεο Παξαβάζεηο ππέξ ησλ Γπλαηθώλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Απαζρόιεζε θαη Δπαγγειηηθή Θαηάξηηζε» 

 

 «Γηεξεύλεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Πνξείαο θαη ησλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Πξνβιεκάησλ ησλ Γπλαηθώλ πνπ 

σθειήζεθαλ από ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία» Σειηθή αμηνιόγεζε γηα ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο,  

Κέηξν 5.3: «Οινθιεξσκέλεο Παξαβάζεηο ππέξ ησλ Γπλαηθώλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Απαζρόιεζε 

θαη Δπαγγειηηθή Θαηάξηηζε» 
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