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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2006 η δεύτερη Ημερίδα
για την επιχειρηματικότητα που διοργάνωσαν το Γραφείο Διασύνδεσης – Επιχειρηματικότητας & Πρακτικής Άσκησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το Συμβουλευτικό
Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πειραιά, στο πλαίσιο υλοποίησης των
Έργων της Κατηγορίας Πράξεων 3.1.2.γ «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα από τις Δομές της Ανώτατης Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο και κατά
25% από εθνικούς πόρους, με θέμα: «Επιχειρείτε Νεανικά», υπό την αιγίδα του
Δήμου Αιγάλεω, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αιγάλεω.
Η Ημερίδα, στην οποία η προσέλευση σπουδαστών, αποφοίτων και προσκεκλημένων
και από τα δύο Ιδρύματα που τη διοργάνωναν ήταν εντυπωσιακή, παρά το ότι πραγματοποιήθηκε εν μέσω καταλήψεων των Ιδρυμάτων, διήρκεσε από τις 10:00 το πρωί
έως τις 17:30 το απόγευμα, και περιστράφηκε γύρω από τις προοπτικές ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από νέους και σε διάφορες παραμέτρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Την Ημερίδα χαιρέτισαν μεταξύ άλλων οι κ. Δ. Μηλιώνη-Πακτίτη, Αντιδήμαρχος Δήμου Αιγάλεω, Ι. Κουράκος, Βουλευτής της Ν.Δ. Β΄ Πειραιά και Δ. Κοντός, Γ.Γ. του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Σημειώνεται ότι τα Έργα «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα από τις Δομές της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» και «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα από τις Δομές του ΤΕΙ
Πειραιά», που υλοποιούν το Γραφείο Διασύνδεσης – Επιχειρηματικότητας & Πρακτικής
Άσκησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ
Πειραιά αντίστοιχα στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξεων 3.1.2.γ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, τα
οποία συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο έχουν ως
στόχους:
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την ενθάρρυνση και υποστήριξη των σπουδαστών και αποφοίτων των Ιδρυμάτων
για την ίδρυση νέων υγιών επιχειρήσεων,
την καλλιέργεια κλίματος επιχειρηματικής κουλτούρας στους ακαδημαϊκούς κύκλους των Ιδρυμάτων,
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις απαραίτητες ενέργειες,
τον εφοδιασμό τους με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
τη μέριμνα για την αποτελεσματική τους δικτύωση με τον επιχειρηματικό κόσμο,
την ανάπτυξη υπηρεσιών παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης, καθοδήγησης
και συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας, και
την κατά περίπτωση συνεργασία με τα αντίστοιχα Έργα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
«Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων
επιλογής φοιτητών και σπουδαστών».
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης
των Έργων είναι σε γενικές γραμμές οι παρακάτω:
η πληροφόρηση – ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
η πληροφόρηση – ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται για ίδρυση νέων επιχειρήσεων,
η πληροφόρηση – ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις,
η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων στη σύνταξη απλών επιχειρηματικών – επιχειρησιακών σχεδίων,
η ενημέρωση επιχειρήσεων, δομών, οργανισμών και φορέων για τη λειτουργία
των Έργων και η συνεργασία μαζί τους,
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η δημιουργία και ο εμπλουτισμός Βάσεων Δεδομένων, αρχείων ενημερωτικών δελτίων και βιβλιογραφίας σχετικών με την επιχειρηματικότητα,
η σύνταξη και έκδοση ενημερωτικού υλικού,
η ανάθεση μελετών για θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα,
η διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, και
η προβολή των Έργων και η διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίησή
τους.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των Έργων είναι σε γενικές
γράμμες η ευαισθητοποίηση των αποφοίτων σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η παρώθησή τους για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και η δημιουργία
νέων επιχειρήσεων, η αύξηση της απασχολησιμότητας μέσω της αυτοαπασχόλησης,
η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στους κόλπους των Ανώτατων Ιδρυμάτων.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση του Έργου: «Υποστήριξη Επιχειρηματικών
Ιδεών μέσα από τις Δομές του ΤΕΙ Πειραιά» από τον κ. Ι. Ρουσιά, Καθηγητή του
ΤΕΙ Πειραιά, μέλος της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου,
το οποίο υλοποιεί το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πειραιά. Ο
κ. Ρουσιάς, αφού παρουσίασε το διαδικτυακό ιστότοπο του Κέντρου, παρουσίασε αναλυτικά ενδεικτικούς ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες της προόδου της υλοποίησης του Έργου (αριθμός και χαρακτηριστικά επωφελούμενων, αντιλήψεις τους για τη
φύση του επιχειρείν, αριθμός και χαρακτηριστικά συμμετεχόντων στην 1η Ημερίδα
της 1ης Νοεμβρίου 2005), συνοψίζοντας αποτελεσματικά διάφορες παραμέτρους και
αποτελέσματα της υλοποίησης του Έργου για το έτος 2005.
Στη συνέχεια, ο κ. Π. Κούτσικος, Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ανέπτυξε το θέμα: «Επιχειρηματικότητα – Ξεκίνημα μιας
Νέας Επιχείρησης: Εμπειρίες – Προοπτικές», αφού περιέγραψε συνοπτικά το έργο
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του ΕΒΕΑ, ανέλυσε καίριες παραμέτρους της ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας με αναφορές σε απτά στοιχεία και παραδείγματα από την εμπειρία του.
Ο κ. Α. Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αθηνών – Πειραιά, παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Προβλήματα – Δυνατότητες Εγκατάστασης Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Επιχείρησης στο Νομό Αττικής», στην οποία
περιέγραψε βασικά προβλήματα και διάφορες δυνατότητες εγκατάστασης επιχειρήσεων στην Αττική.
Ο κ. Α. Τσόβολος, Αντιπρόεδρος της ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ, εταιρείας που εκτός δραστηριοτήτων όπως η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσης, η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με ακίνητη
περιουσία, αναλαμβάνει και τη συμβουλευτική υποστήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Χαρακτηριστικά του Νέου Επιχειρηματία», σκιαγραφώντας το προφίλ του επίδοξου επιχειρηματία, αναλύοντας με παραστατικό τρόπο τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θέλει και μπορεί να αναλάβει επιχειρηματική δράση.
Στη συνέχεια, η κ. Χ. Καΐρη, Σύμβουλος της 1ης Θυρίδας Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΤΕΕ της Σιβιτανιδείου, παρουσίασε το έργο των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων. Οι Θυρίδες Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας, έργο της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς, είναι ένα
δίκτυο δοµών πληροφόρησης, παροχής συµβουλών και υποστήριξης µε στόχο την
καλλιέργεια του επιχειρηµατικού πνεύµατος στους νέους και την ενθάρρυνση όσων
θέλουν να στραφούν προς την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηµατικότητα. Οι Θυρίδες µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τρεις οµάδες: σε σπουδαστές
Τ.Ε.Ε. και φοιτητές Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων, σε οποιονδήποτε νέο και νέα θέλει να
ανοίξει δική του επιχείρηση και σε υφιστάµενες επιχειρήσεις. Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι:
πληροφόρηση (για προγράµµατα κατάρτισης, προγράµµατα χρηµατοδότησης,
άλλους φορείς, κ.ά.),συµβουλευτική – τεχνική βοήθεια για τη διαδικασία έναρξης
µιας επιχείρησης,υποστήριξη στην αξιολόγηση της επιχειρηµατικής τους ιδέας,
ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδίου και πλάνου Marketing,δικτύωση,
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καλλιέργεια επιχειρηµατικού πνεύµατος µε εκδηλώσεις, κ.ά., και
εμψύχωση στις πρώτες δυσκολίες.

Οι Θυρίδες είναι λοιπόν ένα είδος one stop shop (πληροφόρηση και υποστήριξη
συγκεντρωµένη σε ένα µέρος), που βοηθά τον ενδιαφερόµενο στην υλοποίηση της
επιχειρηµατικής ιδέας του µε µειωµένο όσο είναι δυνατόν το επιχειρηµατικό ρίσκο.
Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε με την παρουσίαση στοιχείων από την πρόοδο της υλοποίησης του Έργου: «Επιχειρείν στα ΤΕΙ Πειραιά και Καλαμάτας» της Κατηγορίας Πράξεων 3.1.2.β «Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικών ∆ράσεων, Καινοτοµικών
Εφαρµογών & Μαθηµάτων Επιλογής Φοιτητών & Σπουδαστών» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από
τον Α. Ρούτουλα, Καθηγητή του ΤΕΙ Πειραιά και Επιστημονικού Υπεύθυνου του
Έργου. Ο κ. Ρούτουλας αφού παρουσίασε παραμέτρους της ανάληψης επιχειρηματικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (δείκτες που αφορούν τις διαδικασίες και τα προβλήματα στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρώπης), καταδεικνύοντας τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
ο έλληνας επιχειρηματίας, σύμφωνα με έρευνα του Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, σημείωσε πως, παράλληλα με την ανάγκη άμεσης και ριζικής αλλαγής του θεσμικού πλαισίου επιχειρηματικότητας στη
χώρα μας, η υλοποίηση Έργων όπως αυτά των Κατηγοριών Πράξεων 3.1.2.β και γ
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, τα οποία στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των νέων σε ζητήματα
επιχειρηματικότητας, συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας ως προς την αγορά εργασίας και την οικονομία του πλέον δυναμικού τμήματος του πληθυσμού, εκείνου των
σπουδαστών και αποφοίτων Ανώτατων Ιδρυμάτων, οι οποίοι ενημερώνονται και κατατοπίζονται σε πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποκτώντας διευρυμένες εργασιακές δεξιότητες και δυναμική επαγγελματική ταυτότητα. Κατόπιν, περιέγραψε τον τρόπο οργάνωσης του Έργου του οποίου είναι επιστημονικός υπεύθυνος,
το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο σπουδών
των Σχολών και των Τμημάτων των ΤΕΙ Πειραιά και Καλαμάτας, και προέβη σε σχολιασμό των στατιστικών στοιχείων των συμμετεχόντων στα μαθήματα επιλογής και
την αξιολόγηση των προσφερόμενων μαθημάτων, καταλήγοντας στη σημασία τους
τόσο σε επίπεδο κατάρτισης των σπουδαστών όσο και στη θετική συνολική
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αποτίμηση του Έργου σε επίπεδο προώθησης της ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων και καλλιέργειας επιχειρηματικής κουλτούρας.
Μετά το σύντομο διάλειμμα, το Β΄ μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με την εισήγηση
του κ. Ν. Μαρσέλλου, μέλους της ΔΕ της ADOLAB ΑΕ, η οποία είναι μέλος της
ADO ΑΕ – Αθηναϊκού Γραφείου Ανάπτυξης ΑΕ, εταιρείας της οποίας κύριες δραστηριότητες είναι η διαχείριση και επίβλεψη έργων, κατασκευών και προγραμμάτων, η
εκπόνηση μελετών και ο ποιοτικός έλεγχος, με θέμα: «Έλεγχος Ποιότητας Τεχνικών
Έργων». Στην παρουσίασή του ο κ. Μαρσέλλος ανέλυσε διεξοδικά τη σημασία του
ποιοτικού ελέγχου και τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας τεχνικών έργων με ιδιαίτερα
κατατοπιστικό τρόπο.
Στη συνέχεια, ο κ. Κ. Διαρεμές, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DIARCOCHEM EE, ανέπτυξε το θέμα: «Η Επένδυση σε Γνώσεις και Γνωριμίες: Μοχλός Ανάπτυξης και Προοπτική Αξιοποίησής τους». Ο κ. Διαρεμές ανέλυσε την ανάγκη διαχείρισης της γνώσης και τη συνεχή επιμόρφωση στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του
ατόμου, καθώς και τη σημασία της δικτύωσης τόσο σε επίπεδο προσωπικής όσο και,
κυρίως, επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς αποδεικνύεται βασικός μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης. Οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν τη
συστηματική, σαφή και σκόπιμη συγκρότηση, ανανέωση και εφαρμογή γνώσης για
τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης. Η κατάλληλη γνώση στα
κατάλληλα πρόσωπα, καθώς και η κατάλληλη διαχείρισή της από αυτά, αποδεικνύεται η αποτελεσματικότερη μέθοδος βελτίωσης της επιχειρηματικής δράσης, η αποτελεσματικότερη «επένδυση» μιας επιχείρησης. Τμήμα αυτής της διαδικασίας αποτελεί και η διαχείριση των γνωριμιών, η δικτύωση ατόμων και επιχειρήσεων σε έναν
κόσμο όπως ο επιχειρηματικός, στον οποίο η αξιοποίηση των γνωριμιών και των
πληροφοριών που μπορούν να αποκτηθούν από αυτές αποτελεί συχνά ακρογωνιαίο
λίθο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, τόσο σε άμεσο όσο και σε έμμεσο επίπεδο κερδών.
Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Α. Στεφανίδη, Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου
Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών-Πειραιά και Περιχώρων (Ασκληπιού 140, 11471, Αθήνα, τηλ.: 210 6401690, fax: 210 6470012, e-mail: esyne@otenet.gr),
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με θέμα: «Η Σημασία της Δικτύωσης των Νέων Επιχειρηματιών σε Ευρωπαϊκό και
Παγκόσμιο Επίπεδο». Ο κ. Στεφανίδης, αφού σχολίασε τις δομές υποστήριξης, ενίσχυσης και επιδότησης νέων επιχειρηματιών στη χώρα μας και την αποτελεσματικότητά τους και τόνισε ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή νοοτροπίας στην αγορά, καθώς
αυτό που λείπει είναι η επιχειρηματική κουλτούρα, η έλλειψη της οποίας αποτελεί σε
ποσοστό 55% την αιτία της αυξημένης θνησιμότητας των νέων επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και έντασης γνώσης. Τα υπάρχοντα κενά στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων επιχειρηματιών μπορούν να
εξαλειφθούν σταδιακά με την ποσοτική και ποιοτική αύξηση της παρεχόμενης από το
κράτος προς το νέο επιχειρηματία γνώσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η δημιουργία on line υποδομής πληροφόρησης για τους νέους επιχειρηματίες, σε Ευρωπαϊκό
αλλά και Παγκόσμιο επίπεδο, θα υποστήριζε άμεσα τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να μειωθεί δραστικά το ποσοστό θνησιμότητας
των νέων επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα να αναπτυχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα μας, με στόχο τη δραστηριοποίησή τους στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων. Η παγκοσμιοποίηση, καθώς και η εξέλιξη της τεχνολογίας
και της καινοτομίας, δημιουργούν νέες προκλήσεις αλλά και δυσκολίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να μπορέσουν να κρατήσουν πλεονεκτική θέση, θα πρέπει
να παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρώντας ανταγωνιστικές τιμές και εισάγοντας καινοτόμες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και
επιχειρηματικής στρατηγικής. Είναι σημαντικό για αυτές να «σκέφτονται παγκόσμια,
και να ενεργούν τοπικά». Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι άνθρωποι που έχουν
αποδεδειγμένο ταλέντο στη δημιουργία αποτελεσματικών ανθρώπινων δικτύων. Η
δημιουργία και διεύρυνση των δικτύων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτά αποτελούν σύνδεση με πηγές χρηματοδότησης, νέους εργαζόμενους/συνεργάτες, στρατηγικούς συμμάχους και συμβούλους υπηρεσιών (δικηγόρους, λογιστές, κ.λπ.). Το σημαντικότερο στοιχείο όμως της δικτύωσης των νέων επιχειρηματιών είναι ότι τους
επιτρέπει να ανταλλάσσουν άμεσα πληροφορίες και εκτιμήσεις για νέες αγορές και
τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτοί οι δεσμοί είναι απόλυτα ουσιαστικοί εάν μία αναπτυσσόμενη εταιρεία επιθυμεί να εξελιχθεί με επιτυχία μέσα στην ταχύτητα της επιχειρηματικής εξέλιξης.
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Κλείνοντας την εισήγησή του, ο κ. Στεφανίδης τόνισε ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι σημαντική για κάθε οικονομία. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
είναι υπεύθυνες για την πλειοψηφία των προσφερόμενων θέσεων εργασίας και τη
δημιουργία του πλούτου στις ευρωπαϊκές χώρες. Όσο πιο υγιείς είναι, τόσο ισχυρότερη οικονομία θα δημιουργήσουν. H χώρα μας πρέπει να επιτύχει με γρήγορο ρυθμό βιώσιμη ανάπτυξη, που θα την φέρει στο ίδιο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
με τους Ευρωπαίους εταίρους της μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Πρέπει ταυτόχρονα
να αξιοποιήσει την στρατηγική θέση και τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς
που έχει με την ευρύτερη περιοχή, από τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, τον
Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο, για να ενισχύσει την διεθνή παρουσία της. Η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών σήμερα δεν κρίνεται μόνο μέσα στα στενά όρια των
εθνικών συνόρων. Κρίνεται από τις απαιτήσεις του σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού.
Μέσα λοιπόν στο σημερινό κόσμο με τις μεγάλες υπερεθνικές αγορές, αλλά και στην
Ελλάδα της βιώσιμης και ταχύρρυθμης ανάπτυξης, το ανθρώπινο κεφάλαιο, το επιχειρηματικό δυναμικό των νέων παραμένει το πολυτιμότερο κεφάλαιο.
Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Χ. Σαρηγιαννίδη, Προέδρου του Συλλόγου Πτυχιούχων Εφαρμοσμένης Λογιστικής Επιστήμης, με θέμα: «Στήριξη και Ενθάρρυνση
της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Ίδρυση Καινοτόμων Επιχειρήσεων». Η εισήγησή
του αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηµατικότητας» του οποίου φορέας υλοποίησης είναι ο ΕΟΜΜΕΧ, και σε άλλα προγράµµατα που ενισχύουν τη δηµιουργία επιχειρήσεων, καθώς και σε είδη επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται καινοτόµες κυρίως για τη συµβολή τους στην ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Αφού ανέλυσε διεξοδικά τον Κανονισμό Υλοποίησης του Δ΄ Κύκλου του Προγράμματος «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας» (Δράση 2.8.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης που
υλοποιεί ο ΕΟΜΜΕΧ), και ανέφερε συνοπτικά άλλα προγράμματα χρηματοδότησης
επιχειρήσεων, όπως το ΠΕΠ – ΜΜΕ για επιχορήγηση ίδρυσης νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων ή τον εκσυγχρονισµό ήδη λειτουργουσών των τοµέων της µεταποίησης
και του τουρισµού, και τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου γενικότερα,
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περιέγραψε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ανεξάρτητα από το εάν η ίδρυση µιας επιχείρησης θα τύχει

κάποιας επένδυσης

ή

όχι,

αυτό που

θα εξασφαλίσει

µεσοµακροπρόθεσµα την αποδοτικότητά της, εκτός από τη σωστή οργάνωση και
διοίκησή της, είναι το πόσο αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία από τη µια και η θέση
που παίρνει στα προβλήµατα της κοινωνίας καθώς και στα περιβαλλοντικά προβλήµατα από την άλλη. Σημείωσε ότι οι επιδόσεις της και η συµβολή της στα παραπάνω είναι ίσως και τα σηµαντικότερα κριτήρια καινοτοµίας. Τέλος ανέφερε ενδεικτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως καινοτόμες,
οι οποίες συνοπτικά είναι:
παραγωγή βιοκαυσίµων από βιοµάζα και παραγωγή βιοµάζας από φυτά, δηµιουργία
εργαστηρίων εφαρµοσµένης έρευνας, παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
(logistics), παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, ίδρυση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας (πιστοποιήσεις, δοκιµές ελέγχου και διακριβώσεων), δηµιουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης, αποθεραπείας και αποκατάστασης, ίδρυση θεµατικών πάρκων µε σκοπό τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος, και αγροτοτουρισµός, οικοτουρισµός και εναλλακτικός τουρισµός.
Το Β΄ μέρος της Ημερίδας έκλεισε με την εισήγηση του κ. Ε. Γούτου, Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε. Δ. ΓΟΥΤΟΣ ΑΕ, με θέμα: «Η Γνώση των Δυνατοτήτων του Internet και η Χρήση του: Απαραίτητη Προϋπόθεση για την Αυριανή Επαγγελματική Αποκατάσταση των Νέων», ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά και με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους τρόπους με τους οποίους το Διαδίκτυο, ανεξάντλητη πηγή
πληροφοριών, μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση και χρήση πρακτικών και μεθόδων βελτίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (αγορές, επικοινωνίες, προώθηση και βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, πελατεία, συνεργασίες, διαδικασίες
λειτουργίας, διεκπεραίωση υποχρεώσεων επιχείρησης, κ.λπ.).
Μετά το διάλειμμα και το ελαφρύ γεύμα, το Γ΄ μέρος της Ημερίδας ξεκίνησε με την
εισήγηση του κ. Σ. Πανέτσου, Επίκουρου Καθηγητή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Αναπληρωτή Επιστημονικού Υπεύθυνου του Γραφείου Διασύνδεσης – Επιχειρηματικότητας
& Πρακτικής Άσκησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με θέμα:
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«Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Σύγχρονη Επιχείρηση». Στην
εισήγησή του παρουσίασε τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τους
τρόπους με τους οποίους συνεισφέρουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνοπτικά, οι τεχνολογίες αυτές αναφέρονται στη διατήρηση και διαχείριση αρχείων, τη
μηχανοργάνωση, τον αυτοματισμό γραφείου, τις επιτραπέζιες εκδόσεις (DeskTop
Publishing), την επικοινωνία και τη συνεργασία με συνεργάτες και πελάτες, την πληροφόρηση (αποστολή και λήψη ψηφιακών πληροφοριών), την αλληλεπίδραση της
επιχείρησης με τον επιχειρηματικό κόσμο και το κοινό, την ψηφιακή διαφήμιση, το
ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τις συναλλαγές της επιχείρησης με δημόσιους
φορείς/οργανισμούς και Τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, οι εφαρμογές του Διαδικτύου
από τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί είναι η άμεση και πολύμορφη
επικοινωνία, το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), η εξ αποστάσεως εργασία
(teleworking), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση (e-learning, etraining), καθώς και πλήθος άλλων εφαρμογών, όπως το web-banking, κ.α. Τα πλεονεκτήματα τέτοιων εφαρμογών είναι η παγκόσμια πρόσβαση, η προσφορά απεριόριστων πληροφοριών με ελάχιστο κόστος, η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, η
παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, η πρωτοποριακή εξυπηρέτηση και υποστήριξη
πελατών, κ.α. Τέλος, αφού περιέγραψε άλλες πτυχές της εφαρμογής των νέων αυτών τεχνολογιών, περιέγραψε αναλυτικά καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές,
όπως τη διαφήμιση μέσω του Διαδικτύου και τα οφέλη της, και την ανάπτυξη και
διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και τις δυνατότητες και τα
πλεονεκτήματά του.
Στη συνέχεια, ο κ. Μ. Τσεπενέκας, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών της SPECISOFT AE, μίλησε για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη συμβολή του στη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο εισηγητής τόνισε πως η σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα επιβάλλει την αρχή της προσαρμοστικότητας της επιχείρησης.
Βασικό εργαλείο της αποτελεσματικής διοίκησης της επιχείρησης προς αυτό το σκοπό είναι ο επιχειρηματικός - επιχειρησιακός σχεδιασμός (business plan), ο οποίος
μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον
και στην υιοθέτηση πρακτικών που μπορούν να προβλέψουν τις επιπτώσεις και τις
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πιθανές λύσεις στα προβλήματα που εμφανίζονται. Το κύριο τμήμα της παρουσίασής
του κατέλαβε η διεξοδική ανάλυση του προγράμματος επιχειρησιακού σχεδιασμού
BPLAN της SPECISOFT, ενός ιδιαίτερα χρηστικού και ευέλικτου εργαλείου επιχειρηματικού σχεδιασμού, το οποίο περιλαμβάνει πρόβλεψη για ίδρυση επιχείρησης, ετήσιο και πολυετή επιχειρησιακό σχεδιασμό, εισαγωγή νέου προϊόντος, αξιολόγηση της
πορείας της επιχείρησης, δημιουργία προϋπολογισμών, απεικόνιση χρηματορροής,
ενδελεχή οικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων, ανάλυση κινδύνων με πιθανοτική
προσέγγιση επί των μεγεθών του σχεδίου, κ.α.
Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Α. Βασιλειάδη, Χημικού, Αναπληρωτή Καθηγητή
του ΤΕΙ Πειραιά, με θέμα: «Εργασιακές Απαιτήσεις και Προοπτικές των Νέων Κλωστοϋφαντουργών», στην οποία ο εισηγητής ανέλυσε διεξοδικά τα προβλήματα και
τις προοπτικές του κλάδου.
Κατόπιν, ο κ. Γ. Πολίτης, Καθηγητής Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά και Συντονιστής
του Τμήματος Μηχανολογίας στο Πρόγραμμα «Επιχειρείν στο ΤΕΙ Πειραιά», πραγματοποίησε την εισήγηση με το χαρακτηριστικό τίτλο: «Πήρα το Πτυχίο του Μηχανολόγου…Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα!». Ο κ. Πολίτης, αφού ανέλυσε τις ακαδημαϊκές
γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες είναι εφοδιασμένοι οι απόφοιτοι Μηχανολογίας
ΤΕΙ, τις προοπτικές απασχόλησης τους και τα ουσιαστικά προσόντα τα οποία απαιτεί
η αγορά εργασίας από αυτούς, μίλησε για τη φιλοσοφία του Προγράμματος
«Επιχειρείν στο ΤΕΙ Πειραιά», το οποίο διέπεται από την καλλιέργεια διευρυμένων
εργασιακών δεξιοτήτων και από τον εφοδιασμό των σπουδαστών και αποφοίτων του
ΤΕΙ με γνώσεις και ικανότητες ίδρυσης και διοίκησης μιας επιχείρησης. Ανέλυσε τη
δομή και τη λειτουργία του Προγράμματος και έκλεισε την εισήγησή του με την παρουσίαση των «βημάτων» που πρέπει να ακολουθήσει όποιος επιθυμεί να φτιάξει τη
δική του επιχείρηση, τα οποία συνοπτικά είναι τα παρακάτω:
Προσδιορισμός φιλοδοξιών.
Αξιολόγηση κλίσεων και ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Ενημέρωση για προοπτικές επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας.
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Ανάλυση/Αξιολόγηση της ιδέας.
Ανάλυση χρηματοοικονομικών ζητημάτων.
Οργάνωση της ιδέας – Επιχειρηματικός σχεδιασμός.
πιθανές λύσεις στα προβλήματα που εμφανίζονται. Το κύριο τμήμα της παρουσίασής
του κατέλαβε η διεξοδική ανάλυση του προγράμματος επιχειρησιακού σχεδιασμού
BPLAN της SPECISOFT, ενός ιδιαίτερα χρηστικού και ευέλικτου εργαλείου επιχειρηματικού σχεδιασμού, το οποίο περιλαμβάνει πρόβλεψη για ίδρυση επιχείρησης, ετήσιο και πολυετή επιχειρησιακό σχεδιασμό, εισαγωγή νέου προϊόντος, αξιολόγηση της
πορείας της επιχείρησης, δημιουργία προϋπολογισμών, απεικόνιση χρηματορροής,
ενδελεχή οικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων, ανάλυση κινδύνων με πιθανοτική
προσέγγιση επί των μεγεθών του σχεδίου, κ.α.
Ακολούθησε η εισήγηση του κ. Α. Βασιλειάδη, Χημικού, Αναπληρωτή Καθηγητή
του ΤΕΙ Πειραιά, με θέμα: «Εργασιακές Απαιτήσεις και Προοπτικές των Νέων Κλωστοϋφαντουργών», στην οποία ο εισηγητής ανέλυσε διεξοδικά τα προβλήματα και
τις προοπτικές του κλάδου.
Κατόπιν, ο κ. Γ. Πολίτης, Καθηγητής Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά και Συντονιστής
του Τμήματος Μηχανολογίας στο Πρόγραμμα «Επιχειρείν στο ΤΕΙ Πειραιά», πραγματοποίησε την εισήγηση με το χαρακτηριστικό τίτλο: «Πήρα το Πτυχίο του Μηχανολόγου…Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα!». Ο κ. Πολίτης, αφού ανέλυσε τις ακαδημαϊκές
γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες είναι εφοδιασμένοι οι απόφοιτοι Μηχανολογίας
ΤΕΙ, τις προοπτικές απασχόλησης τους και τα ουσιαστικά προσόντα τα οποία απαιτεί
η αγορά εργασίας από αυτούς, μίλησε για τη φιλοσοφία του Προγράμματος
«Επιχειρείν στο ΤΕΙ Πειραιά», το οποίο διέπεται από την καλλιέργεια διευρυμένων
εργασιακών δεξιοτήτων και από τον εφοδιασμό των σπουδαστών και αποφοίτων
του ΤΕΙ με γνώσεις και ικανότητες ίδρυσης και διοίκησης μιας επιχείρησης. Ανέλυσε
τη δομή και τη λειτουργία του Προγράμματος και έκλεισε την εισήγησή του με την
παρουσίαση των «βημάτων» που πρέπει να ακολουθήσει όποιος επιθυμεί να φτιάξει
τη δική του επιχείρηση, τα οποία συνοπτικά είναι τα παρακάτω:
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•

Προσδιορισμός φιλοδοξιών.

•

Αξιολόγηση κλίσεων και ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

•

Ενημέρωση για προοπτικές επιχειρηματικής δραστηριότητας.

•

Ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας.

•

Ανάλυση/Αξιολόγηση της ιδέας.

•

Ανάλυση χρηματοοικονομικών ζητημάτων.

•

Οργάνωση της ιδέας – Επιχειρηματικός σχεδιασμός.

Η εκδήλωση έκλεισε με την εισήγηση του κ. Α. Ντάνου, Επίκουρου Καθηγητή του
ΤΕΙ Πειραιά, με θέμα: «Η Θεσμική Προσέγγιση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας».
Ο κ. Ντάνος, αφού ανέλυσε τη νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα επιχειρηματικότητας και περιέγραψε τα πλεονεκτήματα της ανάληψης επιχειρηματικής
δραστηριότητας από νέους ανθρώπους, μίλησε για την ουσιαστική ανυπαρξία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου για τη νεανική επιχειρηματικότητα, παρά την ύπαρξη
διάσπαρτων και γενικόλογων νόμων και αποφάσεων φορέων όπως ο ΟΑΕΔ και η
ΓΓΝΓ, και στη συνέχεια ανέλυσε το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει και το οποίο η Ελλάδα ακολουθεί ως Κράτος – Μέλος της ΕΕ, χωρίς όμως να το έχει ενσωματώσει στο αντίστοιχο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Τέλος, παρουσίασε όλα τα Προγράμματα
που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ με σκοπό την υποστήριξη και την προαγωγή
της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας. Κλείνοντας την
εισήγησή του τόνισε ότι η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα ανάπτυξης για μια χώρα, καθώς είναι συνυφασμένη με καινοτόμες πρακτικές και ρηξικέλευθες ιδέες.
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Φ ΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
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Συμβουλευτικό

ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Κέντρο
Επιχειρηματικότητας
ΤΕΙ Πειραιά
Τριμηνιαία Έκδοση
Διανέμεται Δωρεάν
Έκδοση: Σ.Κ.Ε ΤΕΙ Πειραιά
Υπ.Έκδοσης: Ι.Α.Ρουσιάς
Επιμέλεια Ύλης-Σύνταξης:
Ι.Γ.Καράλη
Γ.Καθρέπτης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Νάξου 75,18541 Πειραιάς
Τηλ.210-4212555-Fax:210-4212556
e-mail:info@mytilinaios.com

ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

