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το εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο αθηνών υλοποιεί 
το έργο THINK GREEN σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιή-
σει τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜε) σε θέματα περιβαλ-
λοντικής ανάπτυξης και οικολογικής ευαισθησίας. Παράλλη-
λα, αναμένεται να ενισχυθεί η τεχνογνωσία και εμπειρία των 
τοπικών φορέων σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Έμφαση δίνε-
ται σε ΜΜε των κλάδων χονδρικό - λιανικό εμπόριο και Κα-
τασκευές, που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περι-
οχές της περιφέρειας αττικής.

Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνα-
τού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση κ.ά.) της λει-
τουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση σ’ αυ-
τές που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές 
στην περιφέρεια του εΒεα και την ενίσχυση της περιβαλλο-
ντικής συνείδησης και της οικολογικής νοοτροπίας στους μι-
κρομεσαίους επιχειρηματίες. το έργο χρηματοδοτείται από 
τον χρηματοδοτικό μηχανισμό Eυρωπαϊκός οικονομικός χώ-
ρος 2004-2009 σε ποσοστό 50%, και από το Πρόγραμμα Δη-
μοσίων επενδύσεων σε ποσοστό 50%.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς 
για ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών, με γνώμονα την 
προστασία του περιβάλλοντος, από φορείς της χώρας που 
εμπλέκονται με ποικίλους τρόπους στη λειτουργία των ΜΜε, 
και να συμβάλει, γενικότερα, στη διάδοση περιβαλλοντικά φι-
λικών πρακτικών αναφορικά με το επιχειρείν.

οι Δράσεις του THINK GREEN είναι οι ακόλουθες:

Δράση 1: Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επι-
χειρήσεων μελών του εΒεα

Στόχος είναι η ανάληψη δράσεων από τις ΜΜε για την εφαρ-
μογή πρακτικών που θα μειώσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον από τη λειτουργία τους, όπως οι ακόλουθες: (α) εξοικονό-
μηση ηλεκτρικής ενέργειας, (β) εξοικονόμηση θερμικής ενέρ-
γειας, (γ) μείωση κατανάλωσης χαρτιού, (δ) ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση υλικών, (ε) υιοθέτηση πιστοποιημένου 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - προώθηση οικο-
λογικών προϊόντων - οικολογικές προμήθειες.

Δράση 2: Δημιουργία Δικτύου ”Πράσινων επιχειρηματικών 
αγγέλων“ (Green Business Angels)

Στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη μητρώου εμπειρογνω-
μόνων βασισμένου στα πρότυπα και τις αρχές λειτουργίας και 
δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών αγγέλων που θα πα-
ρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε ΜΜε αναφορικά με πε-

ριβαλλοντικά θέματα (π.χ. υποστήριξη στην υιοθέτηση πιστο-
ποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.ά.).

Δράση 3: Περιβαλλοντικό mentoring

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την αξιοποίηση της εμπειρί-
ας από επιχειρήσεις που έχουν ήδη υψηλή περιβαλλοντική 
επίδοση (όχι απαραίτητα ΜΜε) προς ΜΜε που εισάγονται για 
πρώτη φορά στην έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης. ο 
βασικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τον εκπαιδευ-
όμενο (mentee) για την επίτευξη και διατήρηση συμμόρφω-
σης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και τη βελτί-
ωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης μέσω υιοθέτησης κα-
λών πρακτικών.

Δράση 4: Δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης ”Πρά-
σινη Πύλη των ΜΜε“

Στην πύλη θα αναρτώνται τα αποτελέσματα και οι μελέτες του 
έργου. Παράλληλα, η πύλη θα υποστηρίζει τη λειτουργία του 
Δικτύου των ”Πράσινων επιχειρηματικών αγγέλων“.

Βασικές καινοτομίες του έργου είναι: α) η ανάπτυξη του δικτύ-
ου των Πράσινων επιχειρηματικών αγγέλων και ο προσδιορι-
σμός του τρόπου λειτουργίας του (μελέτη για την ίδρυση και 
λειτουργία ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων ειδικευμέ-
νων σε περιβαλλοντικά θέματα-χρηματοδότηση, σύνθεση στε-
λεχών, εκπαίδευση αγγέλων, ενημέρωση επιχειρηματιών), β) 
η δημιουργία μοντέλων Mentoring για ΜΜε αναφορικά με 
περιβαλλοντικά θέματα, γ) η εκπαίδευση έμπειρων και κατα-
ξιωμένων στελεχών σε μεθόδους Mentoring, δ) η ανάπτυξη 
καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση μεντό-
ρων και ΜΜε.  

THINK GREEN:  
Μια πράσινη πρωτοβουλία για τις MME 
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Περισσότερα νέα για επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
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το βραβείο ”ειδική Μνεία Rising Stars“ απονεμήθηκε στο Βιο-
τεχνικό επιμελητήριο αθηνών (BEA) για τις δράσεις του σχετικά 
με την προώθηση νέων επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της ετή-
σιας συνάντησης του Δικτύου Enterprise Europe Network, που 
πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2011. 
το βραβείο αφορά την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε δύο νέους επιχειρηματίες που απευθύνθηκαν στο 
επιμελητήριο για την ίδρυση και τη χρηματοδότηση της επιχείρη-
σής τους, αλλά και την προώθηση των πρωτοβουλιών τους σε όλη 
την ευρώπη μέσω του δικτύου.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 600 οργανισμοί που υποστηρίζουν 
επιχειρηματικές δράσεις, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομη-
χανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνη-
τικά και τεχνολογικά κέντρα, κ.λπ. οι φορείς αυτοί απασχολούν 
περίπου 4.000 επαγγελματίες, με εμπειρία στην παροχή σχετικών 
υπηρεσιών.

το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος του Βεα Παύλος ραβάνης, ο 
οποίος υπογράμμισε πως η διάκριση αυτή είναι ένα μήνυμα αι-
σιοδοξίας για την οικονομική ανάκαμψη της χώρα μας, με βάση 
την ενημέρωση, τη γνώση, τη δικτύωση και τις επενδύσεις. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. ραβάνης βράβευσε τους εμπνευστές 
της επιχείρησης IKARUS, που δραστηριοποιείται σε θέματα υψη-
λής τεχνολογίας και ειδικότερα στην κάλυψη κορυφαίων διεθνών 
εκδηλώσεων ιστιοπλοΐας με συνδυασμό τρισδιάστατων γραφικών, 

τεχνολογία ανίχνευσης GPS, ειδικές κάμερες για χρήση εν πλω 
και εναέρια πλάνα.

Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύ-
τερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον 
κόσμο. Στην ελλάδα, το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas 
αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τε-
χνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και 
καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜε, με-
ταξύ των οποίων και το Βιοτεχνικό επιμελητήριο αθηνών. Παρέχει 
υπηρεσίες για διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, ενημέρωση για 
ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, ενί-
σχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και τεχνολογία.  

Βραβείο στο BEA  
για την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων
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Μελέτη σχετικά με την εκτίμηση της 
εμπορικής αξίας των δικαιωμάτων Διανο-
ητικής ιδιοκτησίας εξέδωσε πρόσφατα το 
ουγγρικό γραφείο Διανοητικής ιδιοκτη-
σίας (Hungarian Intellectual Property 
Office). Η μελέτη ”IP Valuation at 
Research Institutes“ περιλαμβάνει χρή-
σιμα εργαλεία για την αξιολόγηση της 
εμπορευματοποίησης των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας, μεθοδολογικές προσεγ-
γίσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα, 
τα οποία μπορούν να αποτελέσουν ”οδη-
γό“ για τη μεταφορά τεχνολογίας από τα 
ερευνητικά κέντρα προς τη βιομηχανία.

Η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογί-
ας στην αγορά αποτελεί πλέον στρατηγι-
κό στόχο για τα περισσότερα ερευνητικά 
ιδρύματα, καθώς, αφενός διαμορφώνει 
το πλαίσιο για τη σταθερή και εποικοδο-
μητική συνεργασία έρευνας και βιομηχα-
νίας και, αφετέρου, μέσω της χορήγησης 

αδειών χρήσης και της ίδρυσης εταιρειών 
spin-off, αποφέρει έσοδα για τη βιωσιμό-
τητα των ίδιων των ιδρυμάτων.

Στη μελέτη, η οποία είναι διαθέσιμη 
online στον δικτυακό τόπο του ουγγρικού 
γραφείου Διανοητικής ιδιοκτησίας, προ-
τείνονται μέτρα για τα 4 βασικά βήματα 
της στρατηγικής των ερευνητικών ιδρυ-
μάτων: την απόφαση, την αξιολόγηση του 
οικονομικού αντίκτυπου των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, την επικοινωνία 
και τον έλεγχο. 

Μελέτη για την αξιοποίηση της Διανοητικής  
ιδιοκτησίας από τα ερευνητικά Κέντρα

info
"IP Valuation at Research Institutes"
http://www.hipo.gov.hu/hirek/
kapcsolodo/IP_Valuation_for_
Technology_Transfer_EN_web.pdf
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Με τη βράβευση 4 νέων οικολογικών καινο-
τόμων προϊόντων διατροφής, που πρότειναν 
Έλληνες φοιτητές, ολοκληρώθηκε ο 1ος 
Διαγωνισμός ECOTROPHELIA του Συνδέ-
σμου ελληνικών Βιομηχανιών τροφίμων. 
το 1ο βραβείο κέρδισε ομάδα φοιτητών από 
το Πανεπιστήμιο ιωαννίνων και το ελληνικό 
ανοικτό Πανεπιστήμιο για το προϊόν ”Eco - 
Parizaki Sea Food“.

το προϊόν αυτό συμμετείχε, με την ονο-
μασία ”Da Vero - Eco Seafood Cold Cuts“, 
στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό Διαγωνισμό που 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς 
Έκθεσης τροφίμων & Ποτών ”ANUGA“ (9-10 
οκτωβρίου 2011) και κατέκτησε ομόφωνα την 
1η θέση, γεγονός που αποτελεί μια μεγάλη 
διάκριση για την ελλάδα και τον ΣεΒτ. 

το καινοτόμο προϊόν των ελλήνων φοιτητών 
ξεχώρισε, κατακτώντας  την πρώτη θέση και 
συνάμα τα θετικότερα σχόλια, αναδεικνύο-
ντας έτσι τη δυναμική των νέων ελλήνων επι-
στημόνων του Κλάδου των τροφίμων και τη 
συμβολή και υποστήριξη του ΣεΒτ στις και-
νοτομίες της νέας γενιάς. ο συναγωνισμός 
ήταν μεγάλος, καθώς όλες οι χώρες είχαν να 
επιδείξουν πραγματικά καινοτόμα προϊόντα 
με έντονα φιλικό προς το περιβάλλον χαρα-
κτήρα. εκτός από την ελλάδα, στο διαγωνισμό 
συμμετείχαν άλλες 11 χώρες και συγκεκριμέ-
να η τσεχία, η Δανία, η γαλλία, η γερμανία, 
η ισλανδία, η ιταλία, η λιθουανία, η ρωσία, η 
Σλοβενία, η ισπανία και η ελβετία. 

ο διαγωνισμός διεξάγεται στη γαλλία εδώ 
και δώδεκα χρόνια και αποτελεί θεσμό για 
τον χώρο των τροφίμων, με πολλά από τα 
προϊόντα που παρουσιάστηκαν, να διατίθε-
νται πλέον στη γαλλική αγορά. από το 2008 
ο ECOTROPHELIA επεκτάθηκε και σε άλ-
λες χώρες. Στην ελλάδα, ο διαγωνισμός δι-

εξήχθη φέτος για πρώτη φορά με πρωτοβου-
λία του ΣεΒτ, που κάλεσε φοιτητές όλων των 
βαθμίδων των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων της 
ελλάδας να αναπτύξουν πρωτοποριακά προϊ-
όντα διατροφής, με στοιχεία οικολογικής και-
νοτομίας. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να 
υποστηρίξει τους νέους Έλληνες φοιτητές 
που ασχολούνται με την επιστήμη των τροφί-
μων και να αποτελέσει ένα φυτώριο καινοτό-
μων ιδεών για τη Βιομηχανία τροφίμων.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού όλες 
οι προτάσεις αξιολογήθηκαν έτσι ώστε να 
προκύψουν 6 ομάδες φοιτητών οι οποίες 
περάσανε στο δεύτερο μέρος. Στόχος των 

ομάδων ήταν να αναπτύξουν μέσα σε λίγους 
μήνες ένα καινοτόμο προϊόν διατροφής, που, 
εκτός από τη γεύση του, να διακρίνεται και 
για τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτή-
ρα του. Στη συνέχεια αναδείχθηκαν οι νικη-
τές του διαγωνισμού.

το προϊόν που κατέκτησε την 1η θέση (χρη-
ματικό ποσό 1.200 ευρώ) είναι το ”Eco - 
Parizaki Sea Food“ (το προϊόν συμμετείχε 
στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με την ονομα-
σία ”Da Vero - Eco Seafood Cold Cuts“) που 
προέκυψε από τη συνεργασία φοιτητών του 
Πανεπιστημίου ιωαννίνων και το ελληνικού 
ανοικτού Πανεπιστημίου. το νέο προϊόν 
συνδυάζει τη διατροφική αξία των θαλασσι-
νών και την οικολογική αξιοποίηση των πα-
ραπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων, σε 
μια νόστιμη και υγιεινή διατροφική επιλογή 
ενός νέου τύπου αλλαντικού από θαλασσινά. 

τα προϊόντα που αξιοποιήθηκαν είναι κυρίως 
μέρη από τις πρώτες ύλες των θαλασσινών 
που προκύπτουν μέσα από διεργασίες με-
ταποίησης όπως είναι η κοπή σε ροδέλες, 
η φιλετοποίηση κ.ά. εμπλουτισμένο με βιο-
λογικό παρθένο ελαιόλαδο και με μόλις 22 
θερμίδες ανά φέτα, το νέο προϊόν απευθύνε-
ται στο κοινό που αναζητά μια επιλογή χωρίς 
κορεσμένα λιπαρά, χημικά συντηρητικά και 
τεχνητές χρωστικές ουσίες.

Η ιδέα και η μέθοδος παραγωγής του ”Eco - 
Parizaki Sea Food“ έχουν πατενταριστεί και 
το τελικό προϊόν αναμένεται να βγει στην 
αγορά το 2012. εκτός από την ελλάδα, το 
”Eco - Parizaki Sea Food“ θα παρουσιαστεί 
μέσω προωθητικών ενεργειών σε χώρες της 
εε, στις ΗΠα και στην ιαπωνία.

Oι νικητές του διαγωνισμού είχαν την ευ-
καιρία να παρουσιάσουν το προϊόν τους στο 
ευρωπαϊκό κοινό, στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Έκθεσης τροφίμων και Ποτών “Anuga”, που 
πραγματοποιείται στην Κολονία της γερμανί-
ας (8-11 οκτωβρίου 2011).

το 2ο βραβείο (χρηματικό ποσό 800 ευρώ) 
κέρδισε η ομάδα που δημιούργησαν οι φοι-
τητές του Πανεπιστημίου αιγαίου και του 
γεωπονικού Πανεπιστημίου αθηνών και 
συμμετείχε στον διαγωνισμό με το προϊόν 
”Sweet Variation - Semolina Halva“ που εί-
ναι ένα παραδοσιακό προϊόν ψυγείου έτοιμο 
προς κατανάλωση, πλούσιο σε σελήνιο, χα-
μηλού γλυκαιμικού δείκτη, με φυτικές ίνες 
και χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Διακρίνεται 
για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του αλλά 
και για τη χρήση οργανικών πρώτων υλών 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την 
παραγωγή του.

Καινοτόμα προϊόντα διατροφής από Έλληνες φοιτητές
Πανευρωπαϊκή διάκριση της ελληνικής συμμετοχής στον διαγωνισμό 
εCOTROPHELIA Europe 2011

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων
http://www.sevt.gr

Ανακοίνωση ΣΕΒΤ για τον ελληνικό διαγωνισμό
http://www.sevt.gr/site/content.php?artid=1042

Τα βίντεο των νικητών
http://www.sevt.gr/assets/media/File/1900.mov

ΕCOTROPHELIA Europe 2011
http://www.ecotrophelia.eu

Η ελληνική συμμετοχή στον ΕCOTROPHELIA Europe 2011
http://www.ecotrophelia.eu/?page_id=988

info
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το 3ο βραβείο (χρηματικό ποσό 500 ευρώ) 
μοιράστηκαν δύο καινοτόμα προϊόντα που 
αναπτύχθηκαν από ομάδες του γεωπονικού 
Πανεπιστημίου αθηνών και του εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου. το πρώτο, με το όνο-
μα ”Magic Key“, είναι ένα dressing σαλάτας 
με βάση το έξτρα παρθένο βιολογικό ελαι-
όλαδο που η καινοτόμος συσκευασία του, 
στην οποία ενσωματώνονται διάφορα μπαχα-
ρικά, επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέξει 
τη γεύση που επιθυμεί. 

το δεύτερο είναι το ”Green Mediterranean Deli 
Salad“, μια προσυσκευασμένη έτοιμη προς 
κατανάλωση σαλάτα, που αποτελείται εξ ολο-
κλήρου από ελληνικά λαχανικά βιολογικής 
καλλιέργειας. To συγκεκριμένο προϊόν έχει 

μεγάλο δείκτη ελέγχου κορεσμού και χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη, είναι πολύ πλούσιο σε φυ-
τικές ίνες, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, κάλιο και 
καροτενοειδή και είναι συσκευασμένο σε πε-
ριέκτες πολυπροπυλενίου και επεξεργασμένο 
με τη τεχνολογία της υπερυψηλής πίεσης.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΣεΒτ, 
ευάγγελος Καλούσης υπογραμμίζει τη 
σημασία της καινοτομίας για την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη της ελληνικής Βιομηχανίας 
τροφίμων: ”Η επένδυση στην έρευνα και 
η εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων απο-
τελούν βασικά εφόδια για να μπορέσουν 
σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις να 
καλύψουν τις ολοένα αυξημένες απαιτή-
σεις των καταναλωτών για προϊόντα, που 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες 
των καταναλωτών και συμβάλλουν στη 
διατήρηση της καλής υγείας. O ΣεΒτ πι-
στεύει ότι οι δράσεις και οι μηχανισμοί, 
που προωθούν την έρευνα και την καινο-
τομία στον κλάδο των τροφίμων πρέπει να 
αποτελούν εθνική προτεραιότητα γι’ αυτό 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της 
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης 
με τις ανάγκες του παραγωγικού τομέα“.

από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας 
Έρευνας και τεχνολογίας Κ. Κοκκινοπλίτης 
επισημαίνει την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης, που περιλαμβάνει στροφή της 
ελληνικής οικονομίας σε προϊόντα υψηλής 
ποιότητας και τεχνολογικής καινοτομίας.  

15 ευρωπαϊκά κράτη εφαρμόζουν ήδη με 
επιτυχία το ”τεστ των ΜΜε“ (SME test) για 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων 
πολιτικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜε), σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευ-
σε πρόσφατα η ευρωπαϊκή επιτροπή. Στόχος 
του τεστ, το οποίο αναφέρεται στην ευρωπα-
ϊκή πρωτοβουλία ”Small Business Act“ ήδη 
από το 2009, είναι να εντοπίσει διοικητικά 
και οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι ΜΜε λόγω νέων ρυθμίσεων, ώστε να 
ληφθούν υπόψη στον μελλοντικό πολιτικό 
σχεδιασμό.

Σύμφωνα με την έκθεση της εε, τα τεστ συμ-
βάλλουν σημαντικά στην αξιολόγηση των 
πολιτικών και την απλοποίηση των κανονι-
σμών για τις ΜΜε. αν και διαφοροποιούνται 
από χώρα σε χώρα, τόσο στο περιεχόμενο 
όσο και στη συχνότητα της εφαρμογής τους, 
η εε προτείνει τα ακόλουθα στάδια: Διαβού-
λευση με τους εκπροσώπους των ΜΜε, Προ-
καταρκτική αξιολόγηση των επιχειρήσεων 
που ενδέχεται να επηρεαστούν, Μέτρηση του 
αντίκτυπου στις ΜΜε και αξιολόγηση εναλ-
λακτικών και αναπροσαρμοστικών μέτρων.

τα τεστ εφαρμόζονται ήδη σε 15 χώρες 
(γερμανία, λετονία, ολλανδία, Σουηδία, Φιν-
λανδία, ουγγαρία, Δανία, αυστρία, λουξεμ-
βούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, ρουμανία και 
γαλλία), ενώ 3 ακόμα χώρες (Μάλτα, Σλοβε-
νία και Σλοβακία) προετοιμάζουν την εφαρ-
μογή τους. οι υπόλοιπες χώρες (Πορτογαλία, 
ιρλανδία, Πολωνία, ελλάδα, τσεχία, Βέλγιο, 
Κύπρος, λιθουανία, ισπανία, εσθονία, Βουλ-

γαρία και ιταλία) δεν εφαρμόζουν κανέναν 
τεστ, αν και 4 από αυτές (ελλάδα, Βέλγιο, Κύ-
προς και Βουλγαρία) εξετάζουν, σε πολιτικό 
επίπεδο, την εισαγωγή τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, 
τα τεστ έχουν προστιθέμενη αξία για τις ΜΜε: 
καταρχάς, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός 
καλύτερου κανονιστικού πλαισίου, μειώνο-
ντας τα δυσανάλογα κόστη για τις επιχειρή-
σεις. επίσης, αναδεικνύουν τον αντίκτυπο των 
πολιτικών στις επιχειρήσεις, διευκολύνουν τη 
διαμόρφωση νέων μέτρων και δίνουν στις 
ΜΜε τον χρόνο και την οικονομική δυνατό-
τητα να προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους.

Πολλές χώρες που εφαρμόζουν τα τεστ ανα-
φέρουν πως η θέση των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Στην 
αυστρία, για παράδειγμα, ένα τυποποιημένο 
διαδικτυακό τεστ θα είναι υποχρεωτικό από το 
2013. Στη Μάλτα θεσπίστηκε νόμος σύμφω-
να με τον οποίο, από τις αρχές του 2012, όλα 
τα νομοθετικά μέτρα που ενδέχεται να έχουν 
επιπτώσεις στις ΜΜε θα πρέπει να ελέγχο-
νται με το σχετικό τεστ. Στη Φινλανδία διεξά-
γεται μελέτη για την περαιτέρω βελτίωση των 
τεστ που ήδη εφαρμόζονται.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται για τη 
βελτίωση των τεστ σε εθνικό επίπεδο είναι η 
ενίσχυση της έρευνας σχετικά με τις μικρές 
επιχειρήσεις, η ανάπτυξη μοντέλων για τη 
μείωση του δυσανάλογου κόστους στις ΜΜε, 
η κατάρτιση, ο έλεγχος ποιότητας, η ανάπτυ-
ξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών, η ομογε-
νοποίηση προτύπων και η εμπλοκή περισσό-
τερων ενδιαφερόμενων φορέων, η νομική 
θέσπιση των τεστ, η βελτίωση της ανάλυσης 
κόστους-οφέλους.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή είναι αποφασισμένη 
να υποστηρίξει τα τεστ των ΜΜε και ήδη αξιο-
λογεί προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή 
τους. για παράδειγμα, εξετάζεται η διοργάνω-
ση σεμιναρίων κατάρτισης, κ.λπ.  

”Τεστ“ της εε για τον αντίκτυπο νέων πολιτικών  
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

info
2011 Survey on the SME test application in EU Member States
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/601&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επεν-
δύουν στον σχεδιασμό (design) τείνουν 
να είναι πιο καινοτόμες, κερδοφόρες και 
ανταγωνιστικές, συγκριτικά με τις υπόλοι-
πες εταιρείες. οπως αναφέρεται όμως σε 
σχετικό κείμενο εργασίας της ευρωπαϊκής 
επιτροπής, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
δεν εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυ-
νατότητες που προσφέρει ο βιομηχανικός 
σχεδιασμός, ο οποίος δεν αφορά μόνο την 
αισθητική εμφάνιση του προϊόντος, αλλά 
αποτελεί ”μοχλό καινοτομίας με επίκεντρο 
τον χρήστη“.

Η σημασία του σχεδιασμού ως βασικού 
παράγοντα για νέες ιδέες στην αγορά, ανα-
γνωρίζεται και στην πρωτοβουλία ”ευρώπη 
2020“. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ευρω-
παϊκή επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία 
European Design Innovation Initiative, με 
στόχο την πλήρη αξιοποίηση του σχεδιασμού 
στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι δεξιότητες 
του χρήστη, καθώς και οι σύγχρονοι προ-
βληματισμοί για περιβαλλοντικά θέματα και 
ζητήματα ασφαλείας, επηρεάζουν πλέον 
τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών. 
ιδιαίτερα στο σημερινό οικονομικό περι-
βάλλον, όπου οι πόροι για την καινοτομία 
είναι ελλιπείς, ο σχεδιασμός και άλλοι μη 
τεχνολογικοί παράγοντες, όπως η οργανω-
τική ανάπτυξη, η εμπλοκή των εργαζομένων 

και η συγκεκριμένη επωνυμία/σήμανση 
μπορούν να αποφέρουν γρήγορα κέρδη, με 
μικρό κόστος.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα για την αναγνώριση του 
σχεδιασμού ως ”εργαλείο καινοτομίας“ 
(για παράδειγμα, έχουν εισαχθεί νέες έν-
νοιες όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο 
σχεδιασμός διαχείρισης, κ.λπ.), οι σχετικές 
πολιτικές για την καινοτομία ή την εκπαίδευ-
ση είναι ανεπαρκείς. οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του σχεδια-
σμού είναι συνήθως μικρές, με περιορισμέ-
νο αντίκτυπο στην αγορά.

Μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις χα-
μηλής έντασης γνώσης, αλλά και εταιρείες 
που εδρεύουν εκτός των μεγάλων πόλεων, 
δεν γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν 
για επαγγελματική υποστήριξη στον τομέα 
του σχεδιασμού. χώρες όπως η Φινλανδία, 
η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που πρω-
τοπορούν στην καινοτομία, αναγνωρίζουν 

τη συμβολή του σχεδιασμού στην ανταγω-
νιστικότητα των επιχειρήσεων, σε αντίθεση 
με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.

το κείμενο της εε υπογραμμίζει πως ο 
σχεδιασμός μπορεί να παίξει σημαντι-
κό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική για την 
καινοτομία. Προς αυτή την κατεύθυνση 
πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση, 
με στόχο να οδηγήσει σε μελλοντικές από 
κοινού δράσεις για την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και τεχνογνωσίας, τη δικτύωση, 
τη διαμόρφωση κοινών προτύπων, κ.λπ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβού-
λευσης, ο σχεδιασμός θεωρείται πολύ 
σημαντικός στη μελλοντική ανταγωνιστι-
κότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ 
οι πρωτοβουλίες για την υποστήριξη του 
σχεδιασμού θα πρέπει να αποτελούν ανα-
πόσπαστο τμήμα της πολιτικής καινοτομίας 
και να υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, συμπληρωματικά των αντίστοιχων εθνι-
κών και περιφερειακών πρωτοβουλιών.  

Ο σχεδιασμός ως μέσο για την καινοτομία  
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Commission Staff Working Paper: "Design as a driver of user-centred innovation"
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design_swd_sec501_en.pdf

European Commission: Industrial innovation Design
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm
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Ένα νέο πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης μέσω δι-
αδικτύου, το moneypedia.gr, παρουσιάστηκε πρόσφατα από τη 
Eurobank EFG και το οικονομικό Πανεπιστήμιο αθηνών. Πρόκει-
ται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία που παρέχει στους χρήστες του 
Διαδικτύου ανοικτή, εύληπτη και εύκολα προσβάσιμη πληροφό-
ρηση, θεωρητική αλλά και χρηστική, για τραπεζικά και γενικότερα 
χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και μια εισαγωγή στη νεανική 
επιχειρηματικότητα και τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξή της.

ο δικτυακός τόπος www.moneypedia.gr απευθύνεται κατεξο-
χήν στους νέους ηλικίας 18-25 ετών, ανεξάρτητα από το επί-
πεδο και την κατεύθυνση της εκπαίδευσής τους. Στη διεύθυνση 
αυτή, για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, ένας νέος μπο-
ρεί να βρει όλη την απαραίτητη αλλά και έγκυρη πληροφόρηση 
που χρειάζεται για το χρήμα και πώς αυτό λειτουργεί, όπως και 
για τις τράπεζες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

επίσης δίνεται η δυνατότητα με εύχρηστα ηλεκτρονικά εργα-
λεία να εξοικειωθεί με τις βασικές, αλλά και τις πιο σύνθετες 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, να οργανώσει τα οικονομικά 
του και να βρει συμβουλές για να ανοίξει ή να επεκτείνει μια 
δική του επιχείρηση.

τα κείμενα του moneypedia.gr γράφτηκαν από καθηγητές του οι-
κονομικού Πανεπιστημίου αθηνών. Πέρα από την πλούσια ύλη 
που προσφέρει, το moneypedia.gr θα ανανεώνεται σε συχνή 
βάση και θα έχει και δικές του σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα. 

moneypedia.gr: νέο πρόγραμμα  
για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση

info
moneypedia.gr
http://www.moneypedia.gr/
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Ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για την 
προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικό-
τητας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
και εμπειριών εγκαινίασε τον νοέμβριο η 
ευρωπαϊκή επιτροπή. επιτυχημένες επιχει-
ρηματίες θα καθοδηγούν άλλες γυναίκες, οι 
οποίες δημιούργησαν μια νέα επιχείρηση τα 
τελευταία δύο έως τέσσερα χρόνια, σε θέμα-
τα τρέχουσας και στρατηγικής σημασίας για 
τη διαχείριση των εταιρειών. το δίκτυο θα κα-
λύψει 17 ευρωπαϊκές χώρες και θα συμμετά-
σχουν 170 μέντορες. Στην ελλάδα, η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων για μέντορες είναι 
στις 31 ιανουαρίου και για καθοδηγούμενες 
στις 28 Φεβρουαρίου 2012.

Σύμφωνα με στοιχεία της εε, οι γυναίκες 
αντιστοιχούν μόλις στο 34,4% των αυτοα-
πασχολούμενων στην ευρώπη. Ωστόσο, η 
επιχειρηματικότητα ταιριάζει στις επιλογές 
ζωής τους, καθώς τους παρέχει ευελιξία στο 
ωράριο και τον χώρο εργασίας, δυνατότητα 
να συνδυάσουν ιδιωτική και επαγγελματική 
ζωή, αλλά και μια διέξοδο στην περίπτωση 
ανεργίας λόγω της οικονομικής κρίσης.

για να αυξηθεί, λοιπόν, το ποσοστό των γυ-
ναικών επιχειρηματιών και να αξιοποιηθεί η 
δημιουργικότητα και το δυναμικό τους, η εε 
ξεκίνησε την πρωτοβουλία των μεντόρων. οι 
μέντορες που θα επιλεγούν θα είναι γυναί-
κες (ή άνδρες) επιχειρηματίες που διαθέτουν 
προσωπική εμπειρία όσον αφορά την ιδιο-
κτησία και τη διαχείριση μιας επιτυχημένης 
μικρομεσαίας επιχείρησης τουλάχιστον κατά 
τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν επίγνωση 
των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντι-
μετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, και 
είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μοιραστούν 
την τεχνογνωσία τους με τις μαθητευόμενές 
τους σε εθελοντική βάση (δηλαδή, χωρίς 
αμοιβή).

οι μέντορες θα συναντούν τουλάχιστον δύο 
μαθητευόμενες σε τακτά διαστήματα για μια 
περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. για να απο-
φευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, οι 

μέντορες δεν επιτρέπεται να έχουν οποιο-
δήποτε οικονομικό συμφέρον στις εταιρεί-
ες των μαθητευομένων. Στόχος είναι να τις 
καθοδηγήσουν σε θέματα διαχείρισης στο 
πρώιμο και καθοριστικό για τις επιχειρήσεις 
πρώτο στάδιο, αλλά και να τις βοηθούν να 
αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιό-
τητες και την αυτοπεποίθηση/νοοτροπία.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες 
λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τους 
άνδρες, χρειάζονται μέτρα υποστήριξής τους. 
Συγκεκριμένα:

  οι γυναίκες αποδίδουν μεγαλύτερη ση-
μασία στις οικογενειακές συνθήκες όταν 
αποφασίζουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση 
(61% σε σχέση με 49% στην περίπτωση 
των ανδρών). εξετάζουν προσεκτικά τις πι-
θανότητες επιτυχίας και διερευνούν κάθε 
πιθανή αιτία αποτυχίας λεπτομερώς, προ-
τού χρησιμοποιήσουν το σπίτι της οικογέ-
νειάς τους ως εγγύηση, και/ή τις αποταμι-
εύσεις της οικογένειας τους ως κεφάλαιο 
για την εκκίνηση της επιχείρησής τους.

  Όταν οι γυναίκες αποφασίζουν να ξεκι-
νήσουν τη δική τους εταιρεία, διατηρούν 
την προηγούμενη θέση εργασίας τους και 
εκτελούν παράλληλα τις δύο δραστηριότη-
τες για ορισμένο διάστημα. είναι πιο προ-
σεκτικές από τους άνδρες και έχουν μεγα-
λύτερη επίγνωση του κινδύνου αποτυχίας.

  οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται από γυ-
ναίκες χρησιμοποιούν λιγότερα κεφάλαια 
από αυτές που ιδρύουν άνδρες και διαθέ-
τουν λιγότερα ίδια κεφάλαια.

  οι γυναίκες επιχειρηματίες παρουσιάζουν, 
σε σχέση με τους άνδρες, χαμηλότερη 
αλλά σταθερότερη ανάπτυξη. αυτό σημαί-
νει συχνά μικρότερο κίνδυνο αποτυχίας.

Στην ελλάδα, το τοπικό δίκτυο θα περιλαμ-
βάνει 30 μέντορες και 60 μαθητευόμενες. 
οι ενδιαφερόμενες μπορούν να συμπληρώ-
σουν τη σχετική αίτηση στον δικτυακό τόπο 
www.businessmentors.gr ή να επικοινωνή-
σουν με την κα Μαργαρίτα τσιώνη (τηλ.: 210 
6772129, tsioni@militos.org).  

ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων  
για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

O ελληνικός δικτυακός τόπος για έρευνα, τεχνολογία καινοτομία 

νέα - εκδηλώσεις - ανοιχτές προκηρύξεις 
Καινοτόμες τεχνολογίες - εκδόσεις - Η έρευνα στα ΜΜε

www.ekt.gr/research 

info
Ελληνικό δίκτυο Business Mentors
http://www.businessmentors.gr/

Encouraging women entrepreneurs
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/
index_en.htm


