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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
   Όταν βλέπει κανείς τις εξελίξεις στο παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τους τραπεζικούς κολοσσούς  
που καταρρέουν, αναρωτιέται πώς η κρίση αυτή θα φτάσει 
στην Ελλάδα και στον ίδιο, και κατά πόσο έκθετος είναι στις 
συνέπειες. 
   Ο κίνδυνος χρεοκοπίας των ελληνικών τραπεζών μοιάζει 
ακόμα μακριά. Όμως η αύξηση των επιτοκίων που προκαλεί η 
κρίση, ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώχευση επιχειρήσεις που 
είναι υπερδανεισμένες.  
   Οι επιπτώσεις βεβαίως, αφορούν και τους πολίτες οι οποίοι 
βλέπουν τις επενδυτικές τους επιλογές να απαξιώνονται. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο Χ. Αλμούνια, «ο 
πρώτος κίνδυνος από την οικονομική κρίση είναι η μεγαλύτερη 
ανεργία, μια και θα χαθούν θέσεις εργασίας, αλλά και η 
απώλεια αγοραστικής δύναμης». 
    Στο πλαίσιο αυτό η ολοκλήρωση του 3ου ΚΠΣ και η 
υλοποίηση του ΕΣΠΑ καθίστανται περισσότερο επισφαλείς 
κατά την παρούσα χρονική περίοδο. Δεδομένων των 
υφιστάμενων αδυναμιών απορρόφησης των κοινοτικών 
κονδυλίων και της αύξησης του κόστους του χρήματος, η 
χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων περιορίζεται 
σημαντικά.  
 

 

 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Όταν οι άλλοι ξεπουλούν όσο-όσο 

εσείς αγοράζετε φθηνά  
εκμεταλλευόμενοι τις υποτιμημένες αμερικάνικες μετοχές  

και τη χαμηλή ισοτιμία του δολαρίου 

AMERICAN OPPORTUNITIES 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Γιάννης Χαραλαμπίδης -  Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΔΑΚ 
Τηλ. 2310.214971 – 2310.428941 

 
 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΜΕ 
 
   Με προβλήματα συνεχίζεται το πρόγραμμα «Επιδότηση 
Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του 3ου ΚΠΣ. 
   Το πρόγραμμα -του οποίου η καταληκτική ημερομηνία για την 
υποβολή αιτήσεων αναβλήθηκε για την 30/11/2008 και το 
ποσοστό επιδότησης αναθεωρήθηκε στο 6 από το 4%- δεν 
υποστηρίζεται επαρκώς από τις συνεργαζόμενες με το 
ΤΕΜΠΜΕ τράπεζες, αφού συχνά: 

• Οι τραπεζικοί υπάλληλοι δεν έχουν εκπαιδευτεί και 
• Οι τραπεζικές υπηρεσίες καθυστερούν κατά την 

αξιολόγηση.  
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ                         
 
    Συνεχίζουμε και σ’ αυτό το τεύχος την παρουσίαση των πιο 
σημαντικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».  
   Το πρόγραμμα διέπεται από 15 κύριους άξονες 
προτεραιότητας: 
 

 
 

 
   1ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη). 
   Αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και των 
αποκεντρωµένων δοµών του εκπαιδευτικού συστήµατος µε 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του, ώστε να αναβαθµιστούν 
οι παρεχόµενες υπηρεσίες του και να ανταποκριθεί 
πληρέστερα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και 
οικονοµίας. 
     2ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (Αττική, η 
Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία). 

  Ο 2ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τον 
Άξονα 1, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
   3ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Αναβάθµιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Νοτίου 
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας). 

   Ο 3ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τους 
Άξονες 1 και 2, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
   4ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε 
την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης». 
   Αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο 
της αναβάθµισης της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε δυνατότητες για συνεχή 
βελτίωση των προσόντων και των επαγγελµατικών δεξιοτήτων 
των νέων. Εφόδια απαραίτητα για την οµαλότερη ένταξή τους 
ιδίως στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. 
   5ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε 
την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 
Ο 5ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τον 

Άξονα 4, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
   6ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Αναβάθµιση των 
συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε 
την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». 
   Ο 6ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τους 
Άξονες 4 και 5, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
   7ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση της δια βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης ». 
  Αφορά τη διεύρυνση της συµµετοχής του ανθρώπινου 
δυναµικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την απόκτηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που θα προωθήσουν την 
προσωπική ανάπτυξη, θα αυξήσουν την ενεργό συµµετοχή 
στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών, και θα 
συµβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 
µειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισµό και διευκολύνοντας την 
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση αυτή 
δίνεται έµφαση στην συµµετοχή των ευάλωτων κοινωνικά 
οµάδων, των ατόµων µε αναπηρία και των γυναικών σε 
δράσεις δια βίου εκπαίδευσης. 
   8ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση της δια βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 
Ο 8ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τον 

Άξονα 7, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
   9ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Ενίσχυση της δια βίου 
εκπαίδευσης ενηλίκων στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». 
Ο 9ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τους 

Άξονες 7 και 8, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
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   10ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτοµίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης». 
   Αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου µέσω α) της 
προώθησης της έρευνας και της καινοτοµίας και β) της 
ποιοτικής αναβάθµισης και του στοχευµένου θεµατικού 
προσανατολισµού των προγραµµάτων µεταπτυχιακών 
σπουδών, στα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή 
σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και άλλους ερευνητικούς 
και τεχνολογικούς φορείς, προκειµένου να ενισχυθούν 
περαιτέρω οι δεξιότητες του ερευνητικού δυναµικού σύµφωνα 
µε τις προοπτικές της επιστήµης και τις ανάγκες του 
παραγωγικού τοµέα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του εν λόγω 
άξονα συµπεριλαµβάνεται ειδική µέριµνα για την προώθηση 
και ενσωµάτωση της ισότητας των δυο φύλων µε ενίσχυση της 
συµµετοχής των γυναικών στην διδακτορική και 
µεταδιδακτορική εκπαίδευση και της ισότητας ευκαιριών µε την 
πρόβλεψη υποτροφιών µε έµφαση στις οικονοµικά 
ασθενέστερες ή κοινωνικά ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού. 
   11ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτοµίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 
Ο 11ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τον 

Άξονα 10, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
   12ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της 
καινοτοµίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». 
Ο 12ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τους 

Άξονες 10 και 11, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
 

 
 

   13ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης». 
   Ο Άξονας Προτεραιότητας 13 στοχεύει στη χρηµατοδότηση 
δράσεων που υποστηρίζουν οργανωτικά και διοικητικά την 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης. Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 
καλύπτει διαχειριστικές δαπάνες, που προκύπτουν από την 
ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των έργων, 
δαπάνες µελετών, αξιολογήσεων προτάσεων και παραδοτέων, 
δηµοσιότητας κτλ. 

   14ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 
Ο 14ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τον 

Άξονα 13, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
   15ος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρµογής στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου».  
Ο 15ος Άξονας υλοποιείται στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο με τους 

Άξονες 13 και 14, αφορώντας απλώς διαφορετικές περιφέρειες. 
 

 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
«ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»  
 

 

 Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η εκπαιδευτική ημερίδα του 
Κέντρου Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 
«ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του Δήμου Καλαμαριάς με εισηγητή τον Γιάννη 
Χαραλαμπίδη υπεύθυνο του Κέντρου και της Spiral. 
   Το σεμινάριο είχε θέμα "Πολίτες & Επιχειρηματικότητα", 
διάρκεσε 4 διδακτικές ώρες και συμμετείχαν πολίτες από την 
Καλαμαριά, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
   Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν αφορούσαν μία 
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (με αναφορές στο 
Επιχειρηματικό Περιβάλλον, την Καινοτομία και τον 
Επιχειρηματία), Πρακτικά Θέματα Επιχειρηματικότητας (όπως 
το Υποστηρικτικό Περιβάλλον και τα Βήματα της 
Επιχειρηματικότητας), Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, καθώς και 
μία προσέγγιση στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ TIPS 
 
   Η επιχειρηματική ανάπτυξη 
   Υπάρχει μία βασική διαφορά ανάμεσα στο άτομο ή στον 
επιχειρηματία που επιλέγει την αυτό-απασχόληση και στο 
άτομο ή τον επιχειρηματία που γίνεται ιδιοκτήτης μίας μικρής 
επιχείρησης, επειδή επιθυμεί να αναπτύξει επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, να δημιουργήσει ανάπτυξη, να αυξήσει την 
απασχόληση και να δει την επιχείρησή του να γίνεται μεσαία ή 
μεγάλη. 
   Πριν από 40 χρόνια η Edith Penrose παρατηρούσε ότι «Οι 
διαφορές ανάμεσα στις διοικητικές δομές των πολύ μικρών και 
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι τόσο μεγάλες, ώστε από 
πολλές απόψεις είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι τα δύο είδη 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία… δεν είναι δυνατόν να 
αναφερόμαστε  στην κάμπια και να χρησιμοποιούμε τον ίδιο 
ορισμό για την πεταλούδα». Όμως λογικά θα πρέπει να 
υπάρχει μία διαδικασία μέσω της οποίας μία μικρή επιχείρηση 
γίνεται μεγάλη… 
   Καθώς ο κόσμος εισέρχεται στη νέα χιλιετία με μία 
ανεπανάληπτη μεταβολή στην πολιτική, την οικονομία, στο 
περιβάλλον, στην κουλτούρα και σε πολλά άλλα θέματα, έχει 
δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από 
τρεις βασικούς παράγοντες:  

1. Την αυξανόμενη κλιμάκωση, την κινητικότητα και 
αναγνώριση των παγκόσμιων αγορών κεφαλαίου,  

2. Τον μαρασμό της σημασίας των εθνικών συνόρων και της 
κατάργησης άλλων οικονομικών φραγμών και  

3. Την διόγκωση της διαθεσιμότητας του περιθωρίου της 
γνώσης και των δεξιοτήτων παγκοσμίως, διαμέσου της 
τεχνολογίας. 

   Το επιχειρηματικό περιβάλλον, του οποίου οι κανόνες ήταν 
σταθεροί, η ιεραρχία δομημένη, οι ανταγωνιστές γνωστοί, οι 
πελάτες πιστοί και το μέλλον προβλέψιμο, έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί και πλέον απαιτείται ένας διεθνής 
προσανατολισμός και μία επιχειρησιακή στρατηγική που να 
ανταποκρίνεται στο πελάτη, ανταγωνιστική όσον αφορά το 
κόστος και την ποιότητα και ικανή να παρέχει τη δυνατότητα 
μάθησης, ανάπτυξης και συνεχούς καινοτομίας. 
   Ο μόνος τρόπος για την επιτυχή πορεία των επιχειρήσεων 
στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι η στρατηγική καινοτομία, 
ενώ η γνώση αποτελεί το βασικότερο πόρο για την επίτευξή της 
και για τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος.  
 

 
Καφές – Ποτό - Γεύμα – Δείπνο 
Ερμού 21 & Βενιζέλου - 5ος και 6ος όροφος 
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   Με την ανάπτυξη της γνώσης στην επιχείρηση μπορεί να 
επιτευχθεί η αύξηση της απόδοσης των ανθρώπινων 
συντελεστών, αυτοί με τη σειρά τους να επηρεάσουν την 
απόδοση της επιχείρησης συνολικά: 

1. Βελτιώνοντας τα υφιστάμενα προϊόντα 
2. Επαναπροσδιορίζοντας την αγορά και τη θέση της 
επιχείρησης σ’ αυτή 

3. Βελτιώνοντας τις υφιστάμενες γραμμές παραγωγής 
4. Δημιουργώντας νέες γραμμές παραγωγής 
5. Και τελικά παράγοντας νέα προϊόντα ή υπηρεσίες (δηλαδή 
καινοτομώντας!). 

   Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας 
επαναλαμβανόμενος κύκλος ανάπτυξης της εταιρείας (αφού η 
καινοτομία επιφέρει αύξηση μεριδίου αγοράς), που ξεκινάει 
από την γνώση, συνεχίζεται με την ανάπτυξη των ανθρώπων, 
την κατά συνέπεια επίτευξη καινοτομιών και επιφέρει τελικά την 
ανάπτυξη της επιχείρησης  και την επίτευξη συγκριτικού 
πλεονεκτήματος και άρα αυτό που όλοι επιθυμούμε:την 
επικράτηση της επιχείρησής μας στον ανταγωνισμό.  
 

ΜΑΘΗΣΗ  
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