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ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ
Η λαϊκή ρήση λέει ότι «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες
κοσκινίζει».
Η προηγούμενη κυβέρνηση κοσκίνιζε το ΕΣΠΑ για 2,5
χρόνια, για να δημιουργήσει μία νότα αισιοδοξίας φέτος το
καλοκαίρι, όπου ανακοίνωσε μαζικά περισσότερα από 20
προγράμματα
επιχειρησιακών
ενισχύσεων,
υψηλής
δημοφιλίας.
Η νέα κυβέρνηση διέκοψε το σύνολο σχεδόν των
ανακοινωθέντων
προγραμμάτων,
προκειμένου
να
επαναδιαπραγματευτεί την σκοπιμότητά τους και να τα κάνει
αποδοτικότερα, αναστέλλοντας ουσιαστικά την έναρξη
υλοποίησης του ΕΣΠΑ για τουλάχιστον άλλους 6 μήνες.
Έχουμε άραγε αυτή την πολυτέλεια των καθυστερήσεων; Η
εκμετάλλευση του ΕΣΠΑ, που μπαίνει στον 4ο χρόνο
υλοποίησης του, ανέρχεται μόλις στο 3%!
Με την οικονομία να βρίσκεται σε ύφεση και την αγορά να
έχει στερέψει από κεφάλαια, η αξιοποίηση με αποδοτικό τρόπο
των κοινοτικών κονδυλίων λαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Άλλωστε πρόκειται για την τελευταία τέτοιου μεγέθους
αναπτυξιακή βοήθεια που θα λάβει η Ελλάδα από τα κοινοτικά
ταμεία, καθώς η όποια χρηματοδότηση προς τη χώρα μετά το
2013 που λήγει το ΕΣΠΑ, θα είναι σημαντικά περιορισμένη.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εν αναμονή λοιπόν –για ακόμη μία φορά- της επανεκκίνησης
του ΕΣΠΑ, αξίζει να γίνει μία αναφορά σε προγράμματα που
παραμένουν ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων. Κοινή
συνισταμένη για όλα τα τρέχοντα προγράμματα αποτελεί ο
προσανατολισμός τους στην καινοτομία και το υψηλό ποσοστό
της επιδότησης:
1. Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για τη
δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και
συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων - Digi-lodge.
Πρόκειται για πρόγραμμα που επιδοτεί τη
μηχανοργάνωση και την προβολή της επιχείρησης κατά
60%.
2. Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα
αφορά την ενίσχυση ερευνητικών σχεδίων έως και 70%.
3. Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά επίσης την ενίσχυση
ερευνητικών σχεδίων έως και 70%.
4. Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης
(Spin-off και Spin-out), με την ενίσχυση έως και 70%
των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
5. Κουπόνια
καινοτομίας
για
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Πρόκειται για πρόγραμμα που ενισχύει με
7.000€ την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από
φορείς καινοτομίας.
6. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security),
μέσω επιδότησης του κόστους κατά 70%.
Περισσότερες πληροφορίες για τα τρέχοντα προγράμματα
επιχειρησιακών ενισχύσεων στην ιστοσελίδα της Spiral και το
σύνδεσμο www.spiral.com.gr/TaNeaMas.htm .
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ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
«ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
Δύο χρόνια πέρασαν κιόλας από την ανάληψη του έργου του
σχεδιασμού και της λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης &
Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «Επιχειρείν» του Δήμου
Καλαμαριάς από την Spiral και τον Γιάννη Χαραλαμπίδη. Στο
διάστημα αυτό στήθηκε εκ του μηδενός μία ολοκληρωμένη δομή
για την ενίσχυση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Το Επιχειρείν λειτουργώντας αφενός, ως one stop shop,
αφετέρου ως κέντρο ανάπτυξης και διάχυσης της γνώσης, έχει
παράγει ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο στο μικρό χρονικό
διάστημα της λειτουργίας του. Το γεγονός αυτό είναι
αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι ελάχιστες τέτοιες πρωτοβουλίες
στην Ελλάδα κατάφεραν να επιβιώσουν περισσότερο από τη
χρονική περίοδο της επιδότησής τους.
Το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ και του
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την «Αναζωογόνηση της περιοχής
εργατικών κατοικιών Φοίνικα στην Καλαμαριά» του ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας. Με προσωπική πρωτοβουλία του
Δημάρχου κ. Χριστόδουλου Οικονομίδη, το Κέντρο συνεχίζει να
λειτουργεί, αποτελώντας σήμερα τον κύριο πυλώνα για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην Καλαμαριά.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε
πολίτες και επιχειρήσεις και αφορούν:
Υποστήριξη Κοινού
Κεντρική δραστηριότητα του Επιχειρείν είναι η υποστήριξη
πολιτών και επιχειρήσεων, για την υλοποίηση των
επιχειρηματικών τους πρωτοβουλιών. Οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες του Κέντρου αναφέρονται:
1. Στα
τρέχοντα
προγράμματα
ενίσχυσης
επιχειρηματικότητας, καθώς και την εξεύρεση πόρων
(επιδοτήσεις / χρηματοδοτήσεις, ανθρώπινο δυναμικό,
εκπαίδευση κλπ.).
2. Την υλοποίηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
(επιχειρησιακό
πλάνο,
έναρξη
επαγγελματικής
δραστηριότητας, έρευνα αγοράς κλπ.).

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα
περί τους 300 πολίτες και επιχειρήσεις, στο σύνολό τους με
προσωπική ενημέρωση και με γραπτές απαντήσεις στα θέματά
τους, όταν φυσικά αυτό απαιτείται.

Με την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης, τα στοιχεία του
πολίτη ή της επιχείρησης καταγράφονται στο δίκτυο
ενημερώσεων Epixeirein-NET.
Epixeirein-NET
Η δημιουργία ενός πλαισίου υποστήριξης πολιτών και
επιχειρήσεων αποτελεί τη βάση για την αντιμετώπιση των νέων
συνθηκών που έχουν προκύψει από την παγκοσμιοποίηση της
οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιχειρείν, διαμόρφωσε το
Δίκτυο Ενίσχυσης Επιχειρηματικής Συνέργιας «EpixeireinNET» , το οποίο τροφοδοτεί τα μέλη του:
 Με τακτικές ενημερώσεις για τα τρέχοντα προγράμματα
επιχειρησιακών ενισχύσεων.
 Με νέους εν δυνάμει πελάτες.
 Με προβολή των επιχειρήσεων - μελών στους πολίτες.
 Με όλες τις άλλες συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές
υπηρεσίες του Κέντρου.
To Epixeirein-NET αριθμεί σήμερα 270 μέλη, εκ των οποίων
τα 120 είναι επιχειρήσεις από όλη τη Θεσσαλονίκη.

ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Epixeirein-NET
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Κατάρτιση
Βάση κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι η επάρκεια
του νέου ή υφιστάμενου επιχειρηματία σε θέματα
επιχειρησιακής πρακτικής, καθώς και η πρόσβασή του σε
σημαντικές πληροφορίες.
Το Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
πραγματοποιεί σεμινάρια επιχειρηματικής κατάρτισης,
συνέδρια επιχειρηματικότητας, έρευνες αγοράς και work-shops,
εστιασμένα στις σύγχρονες και αληθινές ανάγκες των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, σκοπός αυτών των δράσεων είναι η
δημιουργία σύγχρονης διοικητικής κατάρτισης
και
επιχειρηματικής κουλτούρας στους συμμετέχοντες, επάνω
στους άξονες της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, των
τεχνολογικών εφαρμογών, της ποιότητας, του επιχειρηματικού
πνεύματος κ.ά.
Στο πλαίσιο αυτό το Επιχειρείν έχει πραγματοποιήσει μέχρι
σήμερα 3 σεμινάρια επιχειρηματικής κατάρτισης, με πλειάδα
εισηγητών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κυρίως ως
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
Εξάλλου, τον περασμένο Νοέμβριο έχει συνδιοργανώσει μαζί
με την Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου Καλαμαριάς το 1ο
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ο ρόλος της
τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας», στο οποίο εισηγήθηκαν ακαδημαϊκοί
καθηγητές, στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας, και
εκπρόσωποι
πρωτοβουλιών
ενίσχυσης
της
επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, το Επιχειρείν προχωρά και σε σημαντικές
ερευνητικές δράσεις, με στόχο πάντοτε τη διαμόρφωση του
κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τη πόλη της
Καλαμαριάς.
Έτσι, εξυπηρετώντας την πεποίθηση ότι η καλύτερη
πρωτοβουλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι η
εκπαίδευση και η καθοδήγηση των νέων επιχειρηματιών,
πραγματοποίησε μία διεθνή έρευνα για την εισαγωγή της
επιχειρηματικότητας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία ενός
προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 2 ετών, που μπορεί να
εφαρμοστεί στις τάξεις της 2ης και 3ης λυκείου, που βασίζεται
στις θεωρητικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. και την πρακτική
εμπειρία των Η.Π.Α.
Εκτός αυτού, στο κλείσιμο του 2009, ολοκληρώνεται η 1η
μεγάλη δημοσκόπηση στην Καλαμαριά για τη διαπίστωση των
επιχειρηματικών αναγκών και αδυναμιών, που έχουν τόσο οι
πολίτες, όσο και οι επιχειρήσεις. Με την πρωτοβουλία αυτή θα
δοθεί η δυνατότητα μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας του
Κέντρου.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις δράσεις του Κέντρου
Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «Επιχειρείν», που
αναδεικνύουν την πολλαπλή ωφέλεια που προκύπτει για τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις, όχι μόνο της Καλαμαριάς, αλλά και
ολόκληρης της Θεσσαλονίκης.
Στο 2010 που έρχεται ελπιδοφόρα, το Επιχειρείν θα
αποτελέσει το κέντρο της στήριξης και της ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας όλης της Θεσσαλονίκης, με ποιοτική
καθοδήγηση και συμβουλευτική προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις, με σύγχρονες θεματικές ενότητες κατάρτισης, με
δράσεις διάχυσης της γνώσης και με άλλες καινοτόμες
πρωτοβουλίες.
Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Κ.Δ.Ε.Κ.Π.Α.Κ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δημοτική Αγορά Φοίνικα – Τ.Κ. 55134
Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.472890 - Φαξ: 2310.472832
e-mail: epixeirein@otenet.gr
Web: www.kalamaria.gr/epixeirein/index.htm
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ TIPS
Ομάδα και ηγεσία ομάδων
Στο σημερινό πολύπλοκο, αβέβαιο και ευμετάβλητο
επιχειρησιακό περιβάλλον, απαιτείται μία ευέλικτη και
δυναμική δομή των οργανισμών. Επίσης η χρησιμοποίηση
ομάδων για την επίλυση προβλημάτων και την προσαρμογή
αυτών των οργανισμών στις αλλαγές.
Τι είναι όμως ομάδα και ποιοι οι παράγοντες που
προσδιορίζουν το πλαίσιο της ομαδικής εργασίας;
Ομάδα είναι ένα σύνολο ατόμων τα οποία πρέπει να
δουλέψουν με αλληλεξάρτηση και με σκοπό να επιτύχουν ένα
στόχο με τον οποίο όλοι συμφωνούν.
Βασικοί παράγοντες ομαδικής εργασίας είναι η εκπλήρωση
ενός κοινού σκοπού και η αλληλεξάρτηση των μελών της. Στο
πλαίσιο αυτό η ομάδα εκτελεί ένα συγκεκριμένο καθήκον το
οποίο, όταν ολοκληρώσει, δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Η
ομαδική εργασία είναι ο τρόπος με τον οποία τα άτομα πρέπει
να εργαστούν και να συνεργαστούν μαζί, ούτως ώστε να
παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που δε θα μπορούσαν να
παραχθούν από ένα μόνο άτομο. Οι ομάδες συνεπώς έχουν
ένα αποτέλεσμα συνέργιας, που σημαίνει ότι το σύνολο είναι
μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.

Εξάλλου σύμφωνα με το μοντέλο του Michael Hammer για
την ομαδική εργασία, «κάθε άτομο στην ομάδα επικεντρώνεται
στο στόχο, και ενόσω λειτουργεί στην κατεύθυνση αυτού του
στόχου, συνεργάζεται με τους υπόλοιπους». Το κάθε άτομο
καθοδηγείται από κάποιο «προσωπικό προπονητή», του
οποίου η δουλειά είναι να διασφαλίζει την ανάπτυξη στο
μέγιστο των δυνατοτήτων και να συμβάλλει τα μέγιστα στη
συνολική απόδοση της ομάδας. Το συγκεκριμένο μοντέλο
μπορεί να παρουσιάζεται κάπως χαλαρό και ασαφές, προάγει
όμως την αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων των
στελεχών και χαρακτηρίζεται από μία δομή εύκολα
προσαρμόσιμη σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη ζητά Πτυχιούχους Οικονομικών Σχολών (23-30
ετών) στη Θεσσαλονίκη, για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.
Παρέχονται: άριστες συνθήκες εργασίας, βασικές αποδοχές, bonus,
ιδιωτική ασφάλιση. Αποστολή Βιογραφικών: kalamaria@europisti.gr.

Στο πλαίσιο αυτό η ολική αποτελεσματικότητα της ομάδας
καθορίζεται όχι μόνο από το τελικό αποτέλεσμα του έργου,
αλλά και από τον τρόπο που ολοκληρώνεται το έργο – η
διαδικασία. Έτσι, σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας είναι και ο
συνδυασμός
των
ικανοτήτων,
των
προσωπικών
χαρακτηριστικών, του εκπαιδευτικού και του πολιτισμικού
υπόβαθρου των μελών της ομάδας, σε σχέση με τον ρόλο τους
σ’ αυτήν η ανάπτυξη της ομάδας και η συμπεριφορά της
ομάδας. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της ομάδας εξαρτάται
από την δυνατότητα της ηγεσίας να αλληλεπιδρά στην ομάδα,
να αξιολογεί, να υποστηρίζει και το σημαντικότερο, να την
αναπτύσσει και να τη βελτιώνει συνεχώς.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
Διάλεξη
με
θέμα
«Προδιαγραφές
και
Κανονισμοί Προγραμμάτων:
Δομή,
Δυνατότητες,
Προδιαγραφές» έδωσε στις
24 Νοεμβρίου στο Α.Π.Θ. ο
Γιάννης
Χαραλαμπίδης
(Υπεύθυνος της Spiral),
κατόπιν προσκλήσεως του
Γραφείου Προτυποποίησης
του
Πανεπιστημίου.
Ολόκληρη η παρουσίαση της
διάλεξης είναι διαθέσιμη στο
www.spiral.com.gr/TaNeaMas
.htm .

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τ.Θ. 20164, Καλαμαριά
Τ.Κ. 55110, Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310.214971
e-mail: spiral@spiral.com.gr
web: www.spiral.com.gr
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