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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Έργο «Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής 
υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες 
χώρες της Ε.Ε.», στο πλαίσιο του υποέργου 4 «Λειτουργία Δικτύου 
Επιχειρηματικότητας της ΓΣΕΒΕΕ», της πράξης με τίτλο «Δίκτυο ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», αποσκοπεί στην ανάδειξη επιτυχημένων – 
συναφών με του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ – 
δομών υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χώρες της Ε.Ε. 
με πλησιέστερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. 

 

Στόχο της μελέτης αποτελεί: 

1. Η συνοπτική περιγραφή της δομής και των δράσεων του Δικτύου 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για τις μικρές 
επιχειρήσεις. 

2. Η συνολική επισκόπηση – καταγραφή των Δομών Υποστήριξης ΜΜΕ που 
υλοποιούνται από εθνικούς φορείς στην ΕΕ. 

3. Η συγκριτική αξιολόγηση των δομών αυτών ως προς το Δίκτυο του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ με κριτήρια:  
α) Τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη 
την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, 
β) Τα χαρακτηριστικά και την έκταση των υπηρεσιών που παρέχονται 
από το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
γ) Το είδος του φορέα που προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες (π.χ. 
Συνομοσπονδία/Ομοσπονδία πλησίον χαρακτηριστικών ΓΣΕΒΕΕ, 
Επιμελητήριο κλπ). 

4. Η ανάδειξη και ανάλυση τουλάχιστον έξι (6) συναφών προς το έργο του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δομών συμβουλευτικής υποστήριξης των ΜΜΕ της Ε.Ε. και 
η ευρύτερη αξιολόγηση δύο (2) δομών από κάθε κριτήριο της 
προηγούμενης παραγράφου. 

 

Βασικό ζητούμενο της μελέτης είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών και 
υπηρεσιών που εφαρμόζουν οι δομές αυτές, προκειμένου να ενσωματωθούν 
στις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. Επιπλέον, η ανάδειξη των ανωτέρω δομών έχει ως σκοπό και τη 
διερεύνηση δυνατοτήτων δικτύωσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τους φορείς που 
προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
συνεργασίας με το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας. 

 

Η συγκεκριμένη μελέτη πρόκειται να αποτελέσει πηγή άντλησης στοιχείων 
για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δικτύου 
Επιχειρηματικότητας και το σχεδιασμό συναφών δράσεων συμβουλευτικής 
υποστήριξης των ΜΜΕ στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου.  
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
«ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

1.1 Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Η πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές 
επιχειρήσεις» (Δίκτυο Επιχειρηματικότητας) υλοποιείται από το 
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και έχει χρονική διάρκεια έως το τέλος του 
2015. 

 

Βασική επιδίωξη του Δικτύου Επιχειρηματικότητας είναι η παροχή 
υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Το 
Δίκτυο έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί στην κεντρική του δομή στην Αθήνα 
και υποστηρίζει μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις 
υπηρεσίες του πανελλαδικά. 

 

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας σχεδιάστηκε, εστιάζοντας σε τρία βασικά 
σημεία: 

• Στη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτυού παροχής πληροφόρησης 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

• Στη δυσκολία προσδιορισμού από τον ίδιο τον μικρό επιχειρηματία 
αναφορικά με τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους χρειάζεται 
συμβουλευτική υποστήριξη. 

• Στο σύνηθες έλλειμμα ενδιαφέροντος και κατ’ επέκταση προσέγγιση 
των υφιστάμενων επιχειρηματιών σε υπηρεσίες τέτοιου είδους. 

 

Με βάση τα παραπάνω, το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας λειτουργεί ως εξής: 

• Εστιάζει στις υποστηρικτικές υπηρεσίες σε πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες είτε δεν έχουν την (οικονομική κυρίως) 
δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη, είτε δεν έχουν 
προσδιορίσει επαρκώς τις ανάγκες τους και δεν γνωρίζουν που να 
απευθυνθούν προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά. 

• Παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν 
αρχικά την διάγνωση και στην συνέχεια την παροχή συμβουλευτικής 
υπηρεσίας με βάση το πρόβλημα της επιχείρησης. 

• Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται πανελλαδικά. 
• Αξιοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο για να προσεγγίσει ωφελούμενες 

επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία της 
ΓΣΕΒΕΕ. 

• Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Πληροφόρησης και Ενημέρωσης 
πάνω σε τρέχοντα θέματα επιχειρηματικότητας. 
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1.2 Οργάνωση του Δικτύου Επιχειρηματικότητας 

Το δίκτυο επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΒΕ συνίσταται σε μία κεντρική δομή 
που έχει το γενικό συντονισμό και 
διαχείριση της λειτουργίας του και εδρεύει 
στην Αθήνα και σε πέντε περιφερειακές 
δομές που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 
σε περιφερειακή βάση και εδρεύουν στη 
Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, 
στην Πάτρα και στα Ιωάννινα. 

 
Η κεντρική δομή αφενός εξυπηρετεί τη 
λειτουργία του δικτύου στην περιοχή 
ευθύνης της και αφετέρου υποστηρίζει και 
παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου σε 

 

περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές δομές παρακολουθούν αντίστοιχα 
τη λειτουργία του δικτύου στις περιοχές ευθύνης τους. Κάθε περιφερειακή 
δομή έχει άμεση επικοινωνία και συνεργασία με την κεντρική δομή για 
θέματα συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης του δικτύου αλλά και 
με τις κατά τόπους δομές σε επίπεδο υποστήριξης του λειτουργικού πλαισίου 
του δικτύου, ήτοι την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης από 
τους εξωτερικούς συνεργάτες προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις του 
δικτύου.  

 

Οι περιοχές ευθύνης για κάθε μία από τις περιφερειακές δομές του Δικτύου 
Επιχειρηματικότητας καταγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

Κέντρο 
Συντονισμού 

Περιοχή ευθύνης για κάθε δομή 

Αθήνα Αττική, Στερεά Ελλάδα (εκτός Αιτωλοακαρνανίας και Φθιώτιδας), 
Κυκλάδες, Χίος, Σάμος, Ικαρία 

Θεσσαλονίκη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, 
Θράκη, Σαμοθράκη, Θάσος Λέσβος, Λήμνος 

Λάρισα Θεσσαλία, Σποράδες, Φθιώτιδα 
Ιωάννινα Ήπειρος, Κέρκυρα, Ιθάκη, Παξοί 

Πάτρα Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα 
Ηράκλειο Κρήτη, Δωδεκάνησα 

 

1.3 Παρεχόμενες υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηματικότητας 

Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνεται κυρίως σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη 
στα ακόλουθα θεματικά πεδία: 
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Α/Α Θεματικό Πεδίο 

1 Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης 

2 Θέματα χρηματοδότησης / αναχρηματοδότησης / βελτίωσης όρων 
δανεισμού 

3 Θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων 

4 Κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας 

5 Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων 

6 Σχεδιασμός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών 
σχεδίων* 

7 Δικτύωση επιχειρήσεων 

8 Υποστήριξη στη διαδοχή / μεταβίβαση της επιχείρησης 

9 Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ 

10 Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου 

11 Κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού 

12 Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης 
ανθρώπινου δυναμικού 

13 Θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας 

14 Θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ) 

15 Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση 
των Νέων Τεχνολογιών 

16 Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας 

* Στο θεματικό πεδίο 6 δεν περιλαμβάνεται η υπαγωγή επιχείρησης σε 
προγράμματα χρηματοδότησης, αναπτυξιακό νόμο κ.α.. Στο πλαίσιο αυτό, 
οποιαδήποτε σχετική ενέργεια (σύνταξη πρότασης για χρηματοδότηση, 
προετοιμασία φακέλου κ.α.) δεν αφορά τις υπηρεσίες του Δικτύου 
Επιχειρηματικότητας. 

 

1.4 Επισκόπηση της λειτουργίας του Δικτύου Επιχειρηματικότητας 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου Επιχειρηματικότητας, για 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συνίσταται συνοπτικά στα 
ακόλουθα επί μέρους στάδια: 

 

1. Κατάρτιση Μητρώου Συμβούλων Επιχειρήσεων, μέσω 
σχεδιασμένης και τυποποιημένης διαδικασίας προσέλκυσης (πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος), αξιολόγησης (με προδιαγεγραμμένα 
κριτήρια) και επιλογής υποψηφίων. Οι σύμβουλοι που επιλέγονται για 
να καταρτίσουν το Μητρώο στη συνέχεια ενημερώνονται για τη 
λειτουργία του Δικτύου και εκπαιδεύονται για το ρόλο που θα 



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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αναλάβουν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εντός του 
πλαισίου του Δικτύου. 
 

2. Διαδικασία επιλογής των τελικών δικαιούχων - επιχειρήσεων για 
λήψη συμβουλευτικής υποστήριξης, μέσω ανοιχτής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων 
κριτηρίων επιλεξιμότητας. 

 
3. Έναρξη συνεργασίας με τελικούς δικαιούχους, με αναλυτική 

ενημέρωση για τα οφέλη και τις υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης από τη 
συμμετοχή της στο εν λόγω πρόγραμμα και την υπογραφή σχετικού 
συμφωνητικού συνεργασίας. 

 
4. Αξιολόγηση πεδίου ανάγκης τελικού δικαιούχου, επιλογή 

κατάλληλου συμβούλου και ενημέρωση/προετοιμασία 
συμβούλου, για την έναρξη της συμβουλευτικής. 

 

5. Παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας, βάσει προδιαγεγραμμένων 
διακριτών σταδίων μεθοδολογικής προσέγγισης, που επιγραμματικά 
συνίστανται στα εξής: 

5.1  Διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης με την επιχείρηση. 

5.2  Διαγνωστικός έλεγχος. 

5.3  Προσδιορισμός και ιεράρχηση των αναγκών της επιχείρησης. 

5.4  Στοχοθεσία – Προγραμματισμός του προς υλοποίηση έργου. 

5.5  Υλοποίηση συμβουλευτικού έργου. 

5.6  Ενδιάμεση ενημέρωση επιχείρησης για την πορεία του έργου. 

5.7 Ανασκόπηση έργου, πριν την ολοκλήρωση και παράδοσή του, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές στο εσωτερικό 
ή/και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

5.8 Ολοκλήρωση - Παράδοση έργου και παρουσίασή του στην 
επιχείρηση. 

 

6. Αξιολόγηση υπηρεσίας και συνεργασίας με το σύμβουλο, βάσει 
τυποποιημένου εντύπου. 

 

 

 

 



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ 

2.1 Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου, αποτελεί η καταγραφή επιτυχημένων 
δομών υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στο πλαίσιο αυτό, 
διεξήχθη έρευνα γραφείου (desktop research) για τον εντοπισμό δομών 
υποστήριξης ΜΜΕ ανά την Ευρώπη και στη συνέχεια τηλεφωνική 
επικοινωνία με επιλεγμένες δομές, οι οποίες κρίθηκαν ως κατ’ αρχήν 
αξιόλογες προς περαιτέρω διερεύνηση και καταγραφή της λειτουργίας τους 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.  

 

Η έρευνα που διεξήχθη, για την καταγραφή δομών υποστήριξης ΜΜΕ, είχε 
ως γνώμονα κατ’ αρχήν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

• να βρίσκονται σε χώρες της Ευρώπης, με έμφαση στην Ε.Ε., 
• να υλοποιούνται από εθνικούς φορείς, οι οποίοι να αποτελούν μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων (UEAPME), στην οποία ανήκει και η ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό 
την ευκολότερη μεταξύ τους δικτύωση, 

• να παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, σε θεματολογία κατά 
το δυνατό κοινή με το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

 

Οι δομές που καταγράφονται στη συνέχεια, παρουσιάζουν μεν κοινά 
χαρακτηριστικά, κυρίως σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, ωστόσο 
παρουσιάζουν και αρκετές διαφοροποιήσεις οι οποίες έγκειται στη 
διαφορετική κουλτούρα της κάθε χώρας, στον τρόπο οργάνωσης και 
παροχής των υπηρεσιών τους και στο target group των επιχειρήσεων που 
απευθύνονται. 

 

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, 
παρουσιάστηκαν και κάποιες «ειδικές» περιπτώσεις δομών υποστήριξης 
ΜΜΕ (Φινλανδία, Βραζιλία), οι οποίες, αν και δεν καλύπτουν τα 
προαναφερόμενα βασικά χαρακτηριστικά της έρευνας, ωστόσο κρίθηκαν 
ως ιδιαίτερα αξιόλογες για την καταγραφή τους, λόγω ακριβώς των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εμφανίζουν τόσο στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες τους, όσο και στον τρόπο που τις παρέχουν. Οι συγκεκριμένες 
δομές παρουσιάζονται συμπληρωματικά στο τέλος της καταγραφής που 
ακολουθεί και τίθενται στην κρίση και αξιολόγηση των στελεχών του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου για την υιοθέτησή τους. 

 

 

 

 



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
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2.2 Καταγραφή δομών υποστήριξης ΜΜΕ 

2.2.1 Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO (Φλάνδρα, 
Βέλγιο) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Willebroekkaai 37  
B-1000 Brussel  
Πρόεδρος: Flor Joosen 
Γεν. Διευθυντής: Karel Van Eetvelt  
Tel: +32.2.212.25.11  
E-mail: info@unizo.be  
Website: www.unizo.be 

 

Προφίλ 

Η Ένωση Επιχειρηματιών και Ελεύθερων Επαγγελματιών (UNIZO) της 
Φλάνδρας, αποτελεί τη μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση στο Βέλγιο και 
είναι μέλος της UEAPME. Η UNIZO παρέχει υπηρεσίες οι οποίες 
απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε υποψήφιους επιχειρηματίες. Οι 
υπηρεσίες αυτές αποτελούν ένα συνδυασμό εκπαίδευσης και 
εξατομικευμένης συμβουλευτικής.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η UNIZO διοργανώνει προγραμματισμένες κατά τόπους 
συνεδρίες στις οποίες γίνεται ενημέρωση για θέματα ίδρυσης της 
επιχείρησης (αδειοδοτήσεις, ασφαλιστικά, επιχειρηματικό σχέδιο κτλ.). Οι 
συνεδρίες αυτές πραγματοποιούνται κάθε μήνα σε κάθε Νομό με ελεύθερη 
είσοδο. Μετά την παρακολούθηση της συνεδρίας παρέχεται η δυνατότητα 
εξατομικευμένης συμβουλευτικής. Σημειώνεται ότι, η UNIZO είναι από τους 
λίγους οργανισμούς που παρέχουν συνδυασμό εκπαίδευσης και 
εξατομικευμένης συμβουλευτικής ως τμήμα μιας ολοκληρωμένης 
παρέμβασης (integrated approach). Η εξατομικευμένη συμβουλευτική έχει 
κόστος €60/ώρα για μέλη και €78/ώρα για μη μέλη.  

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Διανοητική ιδιοκτησία (πατέντες, copyright, κτλ) 
• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Μάρκετινγκ 
• Νομικές συμβουλές 
• Φοροτεχνικά 

 

 

 

mailto:info@unizo.be
http://www.unizo.be/


 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

 

 

 
11 

 

2.2.2 Union des Classes Moyennes - UCM (Βαλλονία, Βέλγιο) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Rue Colonel Bourg, 123-125  
B-1140 Bruxelles (Evere)  
Γεν. Γραμματέας: M. Christophe Wambersie  
Tel: +32.2.743.8383  
Fax: +32.2.743.8385  
E-mail: info@ucm.be  
Website: www.ucm.be 

 

Προφίλ 

Η Ένωση Επιχειρηματιών και Ελεύθερων Επαγγελματιών (UCM) της 
Βαλλονίας, είναι μέλος της UEAPME. Η UCM παρέχει πλήθος από 
υπηρεσίες, τις οποίες διαχωρίζει ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται 
η κάθε επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, η UCM απευθύνεται τόσο σε 
υποψήφιους όσο και σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, 
λαμβάνοντας υπόψη με εξειδικευμένες υπηρεσίες και τους επιχειρηματίες 
που επιδιώκουν να πουλήσουν/μεταβιβάσουν την επιχείρηση τους, καθώς 
και τους υποψήφιους επενδυτές που στοχεύουν στην αγορά επιχείρησης.  

 

Ειδικότερα, η UCM παρέχει υποστήριξη στην αγορά αλλά και στην πώληση 
επιχειρήσεων, καθώς και ειδική βοήθεια σε θέματα μεταβίβασης 
οικογενειακών επιχειρήσεων στα τέκνα των επιχειρηματιών. Αναφορικά με 
τη μεταβίβαση οικογενειακών επιχειρήσεων, εξειδικευμένοι σύμβουλοι 
αναλύουν τις εναλλακτικές επιλογές για τον επιχειρηματία και στην 
συνέχεια του προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις. Για κάθε ένα από τα στάδια 
ορίζεται και ένας αντίστοιχος αριθμός εξατομικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.  

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Μάρκετινγκ 
• Ανθρώπινου δυναμικού 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Αποτίμηση 
• Ανάπτυξη πωλήσεων 
• Αγορά /Πώληση επιχειρήσεων 
• Νομικές συμβουλές 
• Φοροτεχνικά 

 

 

mailto:info@ucm.be
http://www.ucm.be/


 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
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2.2.3 Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 
- CGPME (Γαλλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

10, Terrasse Bellini  
F-92806 Puteaux- Cédex  
Πρόεδρος: Jean-François Roubaud  
Γεν. Γραμματέας: Jean-Eudes du Mesnil  
Tel: +33.1.47.62.73.73  
E-mail: contact@cgpme.fr  
Website: www.cgpme.fr 
 

Προφίλ 

Η Γενική Συνομοσπονδία Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (CGPME) της 
Γαλλίας είναι μέλος της UEAPME. Η CGPME, έχει παράρτημα σε κάθε Νομό 
της χώρας με ανεξάρτητη διοίκηση. Η CGPME προσφέρει κυρίως υπηρεσίες 
εκπαίδευσης επιχειρηματιών. 

 

2.2.4 Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence – 
CCIMP (Μασσαλία, Γαλλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Palais de la Bourse 9  
la Canebière  
13001 Marseille  
Πρόεδρος: Jacques Pfister 
Tel: +33 0 810 113 113 
E-mail: info@ccimp.com  
Website: www.ccimp.com 
 

Προφίλ 

Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια στη Γαλλία αποτελούν 
σημαντικούς οργανισμούς για την επιχειρηματική και οικονομική ζωή της 
χώρας και προσφέρουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών. Κάθε επιμελητήριο έχει 
τη δική του στρατηγική και τη δική του οργάνωση.  

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μασσαλίας (CCIPM) είναι 
οργανισμός με μεγάλη ιστορία, καθώς είναι το πρώτο Επιμελητήριο που 
ιδρύθηκε στον κόσμο (1600). Το CCIPM έχει ξεχωριστή θέση μεταξύ των 
επιμελητηρίων της χώρας και αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 
οικονομικής ζωής της περιοχής αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό 
δραστηριοτήτων. Το CCIPM παρέχει μεταξύ άλλων εξατομικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται στις επιχειρήσεις μέλη 
του αλλά και σε υποψήφιους επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο της προσφοράς 
εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην 
παροχή βοήθειας σε ΜμΕ. Επίσης, το CCIPM ως φορέας που συμμετέχει 

http://www.cgpme.fr/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ccimp.com%2F&ei=osreUbS5KYOqtAbezYCoCA&usg=AFQjCNHwwCkLGC4duuvpS3USVf3l1ZeKZw&sig2=zKJZNv5AOal-R1ydP6hQgw
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ενεργά στη διαμόρφωση της περιφερειακής στρατηγικής, δίνει ιδιαίτερη 
βάση στη δημιουργία πόλων καινοτομίας, καθώς και στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων. Αναφορικά με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το CCIPM έχει 
ιδρύσει από το 2004 το Espace Provence Creation, το οποίο αποτελεί χώρο 
συν-εργατικής εργασίας (co-working space) στο κέντρο της Μασσαλίας, 
στο οποίο απευθύνονται όσοι θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση. Το Espace 
Provence Creation παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική μέχρι και τον 
τρίτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.  

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Μάρκετινγκ 
• Ανθρώπινου δυναμικού 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Αποτίμηση 
• Ανάπτυξη πωλήσεων 
• Αγορά /Πώληση επιχειρήσεων 
• Ανάπτυξη εργασιών 
• Καινοτομία 
• Διεθνοποίηση 
• Πληροφορικής 
• Διαχείριση ποιότητας 
• Υγιεινή, ασφάλεια, εργασία 
• Επιχειρηματική πληροφόρηση 

 

2.2.5 Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon, - CCI Lyon 
(Λυόν, Γαλλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Place de la Bourse,  
69289 Lyon cedex 2 
Πρόεδρος: Philippe Grillot  
Γεν. Διευθυντής: Alain Fauveau 
Tel: +33 4 72 40 58 58 
E-mail:  agencecentre@lyon.cci.fr  
Website: www.lyon.cci.fr 
 

Προφίλ 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λυόν (CCI-Lyon), όπως και 
η πλειοψηφία των επιμελητηρίων στη Γαλλία, ασκεί σημαντική επιρροή 
στην περιοχή. Το CCIPM παρέχει μεγάλο εύρος εξατομικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται στις επιχειρήσεις μέλη 
του αλλά και σε υποψήφιους επιχειρηματίες. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί 
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διεθνοποίησης, με 
μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης. 

mailto:agencecentre@lyon.cci.fr
http://www.lyon.cci.fr/
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Ειδικότερα, το CCI-Lyon προσφέρει τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων 
σε περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική, καθώς  και μαθήματα ξένων γλωσσών. 
Η παροχή των εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών χρεώνεται 
€60/ώρα από τη δεύτερη συνάντηση καθώς η πρώτη συνάντηση είναι 
δωρεάν. Η υποστήριξη της διεθνοποίησης πλαισιώνεται και από άλλες 
δράσεις όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις, η πληροφόρηση κτλ. Σημειώνεται 
επίσης ότι, το CCI-Lyon παρέχει “on-line quiz” ως μέθοδο προετοιμασίας 
και αυτό-αξιολόγησης. Τέλος, παρά το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται 
χώρους στέγασης επιχειρήσεων, το CCI-Lyon συνεργάζεται στενά με τις 
θερμοκοιτίδες της περιοχής.  

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Μάρκετινγκ 
• Ανθρώπινου δυναμικού 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Αποτίμηση 
• Ανάπτυξη πωλήσεων 
• Αγορά /Πώληση επιχειρήσεων 
• Ανάπτυξη εργασιών 
• Καινοτομία 
• Διεθνοποίηση 
• Πληροφορική 
• Επιχειρηματική πληροφόρηση 
• Ξένες γλώσσες 
• Νομικές συμβουλές 
• Φοροτεχνικά 

 

2.2.6 IHK fur Munchen und Oberbayern (Βαυαρία, Γερμανία)  

Στοιχεία επικοινωνίας 

Balanstraße 55-59 
81541 Munchen 
Πρόεδρος: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Erich Greipl 
Γεν. Διευθυντής: Dipl.-Volkswirt Peter Driessen 
Tel: + 49 89 5116-0 
E-mail:  ihkmail@muenchen.ihk.de 
Website: muenchen.ihk.de 
 

Προφίλ 

Τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια είναι σημαντικοί οργανισμοί για 
την οικονομική ζωή στη Γερμανία. Το κάθε επιμελητήριο καθορίζει τη δική 
του στρατηγική και κατ’ επέκταση τις δραστηριότητες του, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό εξαρτώνται και από τις συνέργιες με τοπικούς παράγοντες.  

 

mailto:ihkmail@muenchen.ihk.de


 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μονάχου και της άνω 
Βαυαρίας (IHK-MO) έχει 360.00 μέλη είναι από τα πιο δραστήρια της 
Γερμανίας. Αυτό συνδέεται και με το γεγονός πως το Μόναχο αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό κέντρο για τη γερμανική βιομηχανία και τον τουρισμό. Το 
IHK-MO παρέχει μεγάλο εύρος εξατομικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε υποψήφιους επιχειρηματίες, 
καθώς και σε επιχειρήσεις κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας τους. Η παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι επιδοτούμενη από το IHK-MO σε ποσοστό 
από 50% έως 90% επί της αρχικής τιμής των ανεξάρτητων 
(συνεργαζόμενων) συμβούλων, οι οποίοι παρέχουν την υπηρεσία. Η 
ιστοσελίδα του IHK-MO, όπως και των περισσότερων γερμανικών 
επιμελητήριων, είναι ένα ολοκληρωμένο portal, το οποίο προσφέρει ένα 
πάρα πολύ μεγάλο και καλά οργανωμένο όγκο πληροφοριών, βάσει 
κωδικοποίησης και οργάνωσης των γνώσεων και πληροφοριών. Για την 
παροχή των εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών το IHK-MO 
συνεργάζεται στενά με το δήμο του Μονάχου. Τέλος, παρά το γεγονός ότι 
δε διαχειρίζεται χώρους στέγασης επιχειρήσεων, το IHK-MO συνεργάζεται 
στενά με τις θερμοκοιτίδες της περιοχής.  

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Μάρκετινγκ 
• Ανθρώπινου δυναμικού 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Ανάπτυξη πωλήσεων 
• Ανάπτυξη εργασιών 
• Καινοτομία 
• Διεθνοποίηση 
• Πληροφορική 
• Διαχείριση ποιότητας 
• Υγιεινή, ασφάλεια, εργασία 
• Περιβαλλοντικά θέματα 
• Νομικές συμβουλές 
• Φοροτεχνικά 

 

2.2.7 Håndværksrådet - Danish Federation of Small and Medium-
Sized Enterprises – HVR (Δανία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Islands Brygge 26  
DK-2300 København S  
Πρόεδρος: Niel Techen  
Γεν. Διευθύντρια: Ane BuchH  
Tel: +45 33 93 20 00  



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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E-mail: hvr@hvr.dk  
Website: www.hvr.dk 
 

Προφίλ 

Η Δανέζικη Ομοσπονδία ΜμΕ (HVR) είναι μέλος της UEAPME και αριθμεί 
περίπου 20.000 μέλη. Το HVR παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, οι οποίες απευθύνονται στις επιχειρήσεις-μέλη του. Ιδιαίτερο 
βάρος δίδεται από την HVR στην παροχή υπηρεσιών που στοχεύουν να 
βοηθήσουν στη διεθνοποίηση των δανέζικων ΜμΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός 
από πληροφορίες για τις αγορές στόχους αλλά και συμβουλές σε θέματα 
εξαγωγών, η HVR οργανώνει επιχειρηματικές αποστολές και matchmaking 
events, ενώ γενικά επιδιώκει τη δικτύωση των επιχειρήσεων-μελών της 
τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, 
εγχώριου και του εξωτερικού. Σημειώνεται επίσης ότι,  η HVR διαχειρίζεται 
ειδικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική, 
προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία δανέζικων επιχειρήσεων με 
επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης, η HVR παρέχει υπηρεσίες σε 
θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Πιο συγκεκριμένα, η HVR 
εκπαιδεύει σε θέματα ΕΚΕ παρέχοντας ταυτόχρονα εξατομικευμένη 
συμβουλευτική σε όλο το φάσμα της ΕΚΕ (από τη χάραξη της στρατηγικής 
σε θέματα ΕΚΕ έως και την εκπόνηση των εκθέσεων απολογισμού ΕΚΕ). Το 
HVR παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε περιβαλλοντικά θέματα 
όπως π.χ. η διαχείριση αποβλήτων. Τέλος, σημειώνεται ότι η HVR έχει 
αναπτύξει ειδικό τμήμα για συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας σε 
αντίστοιχους οργανισμούς στο εξωτερικό, με έμφαση στις συνεργασίες με 
οργανισμούς από αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Μάρκετινγκ 
• Ανάπτυξη εργασιών 
• Διεθνοποίηση 
• Ανάλυση αναγκών σε εκπαίδευση  
• Περιβαλλοντικά θέματα 

 

2.2.8 Manufacturing Advising Service – MAS (Αγγλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Tel: +44 0845 658 9600 
E-mail: advice@mymas.org 
Website: www.mymas.org 
 

Προφίλ 

Το MAS είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τεσσάρων οργανισμών (Grant 
Thornton, Pera, WM Manufacturing Consortium Ltd και SWMAS Ltd) με την 

mailto:hvr@hvr.dk
http://www.hvr.dk/
mailto:advice@mymas.org
http://www.mymas.org/


 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
(Department for Business Innovation and Skills) η οποία είναι και ο 
βασικός του χρηματοδότης. Στόχος του είναι να αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Αγγλίας (για την 
Ουαλία και τη Σκωτία υπάρχουν άλλοι αντίστοιχοι οργανισμοί) κυρίως 
μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης. Διαθέτει 9 κέντρα σε όλη την Αγγλία 
και 150 άτομα προσωπικό. Κάθε κέντρο έχει μια σειρά από επιλεγμένους 
συμβούλους οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις μεταποιητικές ΜμΕ 
της αντίστοιχης περιοχής ευθύνης. Το MAS επιδοτεί την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά 50% για ποσά από 300 έως 3.000 λίρες 
Αγγλίας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν κατά κύριο λόγο σε 
θέματα οργάνωσης παραγωγής, ακολουθώντας τις αρχές του “Lean 
Manufacturing”. Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως το MAS δεν έχει μια 
κεντρική διεύθυνση. Τα εννέα κέντρα του φιλοξενούνται από άλλους 
οργανισμούς της κάθε περιοχής και κυρίως λειτουργεί μέσω διαδικτύου. 

  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικό σχέδιο 
• Διανοητική ιδιοκτησία (πατέντες, copyright, κτλ) 
• Μάρκετινγκ 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Ανάπτυξη πωλήσεων 
• Ανάπτυξη εργασιών 
• Καινοτομία 
• Πληροφορική 
• Διαχείριση ποιότητας 
• Περιβαλλοντικά θέματα 

 

2.2.9 Growth Accelerator (Αγγλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Tel: 0844 4632995 
E-mail: enquiries@growthaccelerator.com 
Website: www. growthaccelerator.com 
 

Προφίλ 

Το Growth Accelerator είναι ένα πρόγραμμα αξίας 200 εκ. λιρών το οποίο 
υλοποιείται από ιδιωτικούς φορείς (Grant Thornton, Pera, Oxford 
Innovation και Winning Pitch). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ΜμΕ 
του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν σα σκοπό τη ραγδαία ανάπτυξή τους. 
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το Growth Accelerator απευθύνεται σε 
όσους επιχειρηματίες θέλουν να διπλασιάσουν το μέγεθος της επιχείρησης 
τους μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για κάθε επωφελούμενη επιχείρηση  
ορίζεται ένας σύμβουλος (από τους 800 περίπου συμβεβλημένους 
συμβούλους) ο οποίος έχει προηγούμενη εμπειρία στον αντίστοιχο κλάδο. 
Το κόστος για τις υπηρεσίες του Growth Accelerator κυμαίνεται από 600 

mailto:enquiries@growthaccelerator.com


 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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έως 3.000 λίρες ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Η διάρκεια 
παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών κυμαίνεται συνήθως από 3 έως 9 
μήνες. 
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικό σχέδιο 
• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Μάρκετινγκ 
• Ανθρώπινο δυναμικό 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Ανάπτυξη πωλήσεων 
• Ανάπτυξη εργασιών 
• Καινοτομία 

 

2.2.10 CEEI Valencia (Βαλένθια, Ισπανία)  

Στοιχεία επικοινωνίας 

Parque Tecnológico 
Avda. Benjamín Franklin, 12 
46980 PATERNA (València) 
Διευθυντής: Jesús Casanova Payá 
Tel: +34 961 994 200 
E-mail: informacion@ceei.net 
Website: www.ceei-valencia.com 
 

Προφίλ 

Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας της Βαλένθια (CEEI Valencia) 
(Business and Innovation Center - BIC) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία, μέλη της οποίας είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της περιοχής. 
Το CEEI Valencia είναι μέλος του EBN (European Business and Innovation 
Center) και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που αφορούν στην 
καινοτομία. 
 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το CEEI Valencia παρέχει 
εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε υποψήφιους 
επιχειρηματίες, όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Οι 
υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε προνομιακές τιμές καθώς επιδοτούνται από 
ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται ανάλογα με 
την ηλικία και το μέγεθος της επιχείρησης (όσο πιο νέα και πιο μικρή η 
επιχείρηση, τόσο πιο μεγάλη η επιδότηση), χωρίς ωστόσο οι παροχές να 
είναι ποτέ δωρεάν. Το CEEI Valencia έχει την έδρα του στο τεχνολογικό 
πάρκο της Βαλένθια όπου διαθέτει δική του θερμοκοιτίδα 2.500 τ.μ. Στην 
θερμοκοιτίδα του CCEI Valencia φιλοξενούνται επιχειρήσεις στα πρώτα 
τους βήματα, με σκοπό αυτές να αναπτυχθούν και μετά από μερικά χρόνια 
να εγκατασταθούν στο τεχνολογικό πάρκο. 
 

mailto:informacion@ceei.net
http://www.ceei-valencia.com/


 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Μάρκετινγκ 
• Ανθρώπινου δυναμικού 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Αποτίμηση 
• Ανάπτυξη πωλήσεων 
• Αγορά /Πώληση επιχειρήσεων 
• Καινοτομία 
• Διεθνοποίηση 

 

2.2.11 Federación Española de Autónomos – CEAT (Ισπανία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

C/Principe de Vergara n° 74  
E-28006 Madrid  
Πρόεδρος: Pedro Barato   
Γεν. Διευθυντής: D. Agustín Gonzalez Villalba   
Tel: +34.91.561.94.52  
E-mail: ceat@ceat.org.es 
Website: http://www.ceat.org.es 
 

Προφίλ 

Η Ένωση Εργοδοτών ΜμΕ και Ελεύθερων Επαγγελματιών της Ισπανίας 
(CEAT) είναι μέλος της UEAPME. Η κάθε επαρχία της Ισπανίας διαθέτει την 
αντίστοιχη CEAT, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά από 
περιοχή σε περιοχή σε επίπεδο οργάνωσης αλλά και προσφοράς 
υπηρεσιών. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που παρατίθενται παρακάτω αφορούν το CEAT 
Galicia (βορειοδυτική Ισπανία) το οποίο είναι από τα πιο δραστήρια της 
Ισπανίας. Το CEAT Galicia παρέχει υπηρεσίες τόσο σε υποψήφιους 
επιχειρηματίες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. 
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Μάρκετινγκ 
• Διεθνοποίηση 
• Διαχείριση ποιότητας 
• Επιχειρηματική πληροφόρηση 
• Περιβαλλοντικά θέματα 
• Φοροτεχνικά 

mailto:ceat@ceat.org.es
http://www.ceat.org.es/


 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
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2.2.12 Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e 
Medie Imprese – CNΑ (Ιταλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Piazza Armellini, 9/A  
I–00162 Roma  
Πρόεδρος: Ivan Malavasi  
Γεν. Διευθυντής: Sergio Silvestrini  
Tel: +39.06.441.881  
E-mail: europa@cna.it 
Website: www.cna.it 
 

Προφίλ 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Χειροτεχνών και ΜμΕ (CNΑ) της Ιταλίας είναι 
μέλος της UEAPME. Κάθε περιφέρεια της χώρας έχει το δικό της CΝΑ αλλά 
δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κατά τόπους CNA. 
Οι λίγες διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των CNΑ αφορούν κυρίως τους 
κλάδους στους οποίους επικεντρώνεται η παροχή των υπηρεσιών του κάθε 
CNΑ. Αυτές οι διαφορές συνδέονται όπως είναι φυσικό και με τους κλάδους 
ενδιαφέροντος της κάθε περιοχής. Οι περιφερειακές CNΑ παρέχουν 
υπηρεσίες τόσο σε υποψήφιους επιχειρηματίες όσο και σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις. 
 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοπικού CNΑ είναι αυτό της περιοχής 
Basilicata (www.cnabasilicata.it) του οποίου οι συμβουλευτικές υπηρεσίες 
παρουσιάζονται παρακάτω. Αξίζει συμπληρωματικά να αναφερθεί πως στην 
Ιταλία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών οι οποίοι προσφέρουν 
υπηρεσίες σε ΜμΕ και οι οποίοι συχνά αλληλεπικαλύπτονται.  
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Μάρκετινγκ 
• Ανθρώπινου δυναμικού 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Αγορά /Πώληση επιχειρήσεων 
• Διεθνοποίηση 
• Διαχείριση ποιότητας 
• Υγιεινή, ασφάλεια, εργασία 
• Περιβαλλοντικά θέματα 
• Νομικές συμβουλές 
• Φοροτεχνικά 

 

 

 

mailto:europa@cna.it
http://www.cna.it/
http://(www.cnabasilicata.it/
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2.2.13 Confindustria Lombardia (Λομβαρδία, Ιταλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Via Larga 4  
20122 Milano  
Πρόεδρος: Alberto Barcella  
Γεν. Διευθυντής: Roberto Polli  
Tel: +39 02 72 60 531 
E-mail: segreteria@confindustria.lombardia.it 
Website: www.confindustria.lombardia.it/ 

 
Προφίλ 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών (Confindustria) της Ιταλίας, αφορά τις 
μεταποιητικές επιχειρήσεις της Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων και των ΜμΕ. 
Κάθε περιφέρεια έχει το δικό της σύνδεσμο βιομηχάνων. Ένας από τους πιο 
σημαντικούς περιφερειακούς συνδέσμους είναι αυτός της Λομβαρδίας 
(Confindustria Lombardia). Η περιφέρεια της Λομβαρδίας είναι η πιο 
πλούσια περιφέρεια της Ιταλίας και περιλαμβάνει το οικονομικό κέντρο της 
χώρας, το Μιλάνο. Η Confindustria Lombardia παρέχει υπηρεσίες τόσο σε 
υποψήφιους επιχειρηματίες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οι υπηρεσίες του συνδέσμου βιομηχάνων προς τις 
επιχειρήσεις.    
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Μάρκετινγκ 
• Υγιεινή, ασφάλεια, εργασία 
• Επιχειρηματική πληροφόρηση 
• Περιβαλλοντικά θέματα 

 

2.2.14 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3 
Τ.Θ. 21455 
1509 Λευκωσία 
Πρόεδρος: Μάνθος Μαυρομμάτης 
Γεν. Γραμματέας: Μάριος Τσιάκας 
Τηλ: +357 2 288 98 40 
E-mail: chamber@ccci.org.cy 
Website: www.ccci.org.cy 
 

Προφίλ 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κύπρου αριθμεί περίπου 
20.000 μέλη και είναι μέλος της UEAPME. Παρέχει μικρό εύρος υπηρεσιών 

mailto:segreteria@confindustria.lombardia.it
http://www.confindustria.lombardia.it/
mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
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στις επιχειρήσεις-μέλη του, με έμφαση κυρίως στις υπηρεσίες 
επιχειρηματικής πληροφόρησης (π.χ. κλαδικά στοιχεία και μελέτες).     
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματική πληροφόρηση 
• Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών (management) 
• Διεθνοποίηση 
• Υγιεινή, ασφάλεια, εργασία 
• Διαπραγματεύσεις 

 

2.2.15 Associação Industrial Portuguesa - AIP (Πορτογαλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Praça das Industrias 
P-1300 907 Lisboa Codex 
Πρόεδρος: Jorge ROCHA DE MATOS 
Γεν. Γραμματέας: Rui FEREIRA LEITE 
Tel: +351.21.360.10.00 
E-mail: geral@aip.pt 
Website: www.aip.pt 
 

Προφίλ 

Η Ένωση Βιομηχανιών Πορτογαλίας (στην ιστοσελίδα τους αναφέρονται και 
ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) (AIP) έχει πολύ μεγάλο αριθμό 
μελών και είναι οργανισμός ο οποίος διαθέτει μακρά παράδοση, καθώς 
ιδρύθηκε το 1837. Αποτελεί μέλος της UEAPME. Παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες τόσο σε υποψήφιους επιχειρηματίες όσο και στις επιχειρήσεις-
μέλη του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ 
των μελών του, διοργανώνοντας στο πλαίσιο αυτό δράσεις που 
συνδυάζουν τη συνεργασία και τη διεθνοποίηση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
του AIP παρέχονται στη λογική της συμπληρωματικότητας, αποτελώντας 
μέρος μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης (integrated approach) για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών.    
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Μάρκετινγκ 
• Καινοτομία 
• Διεθνοποίηση 

 
 
 

mailto:geral@aip.pt
http://www.aip.pt/
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2.2.16 Associação Empresas Portuguesas - AEP (Πορτογαλία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Avenida Boavista, 2671 
4100-135 - Porto 
Πρόεδρος: José António Barros 
E-mail: aep@aeportugal.com 
Website: www.aeportugal.pt 
 

Προφίλ 

Η Ένωση Επιχειρήσεων Πορτογαλίας (στην ιστοσελίδα τους αναφέρονται 
και ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) (AEP) έχει 548.000 
περίπου μέλη, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι ΜμΕ. H ΑΕΡ 
προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις-
μέλη της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνοποίηση των μελών της. Οι 
συμβουλευτικές υπηρεσίες διεθνοποίησης πλαισιώνονται και από άλλες 
δράσεις, όπως η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών.  
 
Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με Πορτογάλους συμβούλους 
επιχειρήσεων προέκυψε πως μεσοπρόθεσμα αναμένεται οι δύο οργανισμοί 
(AEP και AIP) να συγχωνεύθουν σε έναν, καθώς υπάρχει μεγάλη 
αλληλοεπικάλυψη δραστηριοτήτων. Αναφορικά με τις δράσεις της AEP, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται η AEP 
στο Algarve (νότια Πορτογαλία) με την ονομασία «MOVE PME». Το 
πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ΜμΕ οι οποίες απασχολούν μέχρι 100 
εργαζόμενους. Στο πλαίσιο του προγράμματος MOVE PME προσφέρονται 
δωρεάν υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στις επιχειρήσεις. Η 
δομή του προγράμματος προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό στο αντίστοιχο 
πρόγραμμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς ακολουθείται η λογική της: 

α) διάγνωσης-καταγραφής των αναγκών της επιχείρησης,  
β) εξατομικευμένης συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, 
γ) αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
• Καινοτομία 
• Διεθνοποίηση 
• Διαχείριση ποιότητας 
• Υγιεινή, ασφάλεια, εργασία 
• Επιχειρηματική πληροφόρηση 
• Ανάλυση αναγκών σε εκπαίδευση 
• Περιβαλλοντικά θέματα 
• Νομικές συμβουλές 

 

 

 

mailto:aep@aeportugal.com
http://www.aeportugal.pt/
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2.2.17 Företagarna (Σουηδία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Regeringsgatan 52  
S-10667 Stockholm  
Πρόεδρος: Jens SPENDRUP  
Γεν. Διεύθύντρια: Elisabeth THAND-RINGQVIST  
Tel: +46.8.406.17.00  
E-mail: info@foretagarna.se 
Website: www.foretagarna.se 
 

Προφίλ 

Η Ομοσπονδία των Σουηδικών ΜμΕ (Företagarna) μέλος της UEAPME. Η 
Företagarna παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα μέλη της κυρίως σε 
νομικά θέματα, μέσω δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης ή και ανταλλαγής 
email. Για περεταίρω συμβουλευτική υποστήριξη σε νομικά θέματα (που 
προϋποθέτουν συνάντηση) προβλέπονται πολύ χαμηλές τιμές για τα μέλη. 
Σημειώνεται επίσης ότι, η Företagarna οργανώνει προγράμματα 
mentorship σε πολλές περιοχές τα οποία απευθύνονται σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις. Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών είναι 1 έτος, κατά τη 
διάρκεια του οποίου ένα έμπειρο μέλος της τοπικής επιχειρηματικής 
κοινότητας προσφέρει τις συμβουλές του σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.  
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Νομικές συμβουλές 
• Mentoring 

 

2.2.18 Federation of Finnish Enterprises – FFE (Φινλανδία) 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Mannerheimintie 76 A  
P.O. Box 999  
SF-00101 Helsinki  
Πρόεδρος: Mikko SIMOLINNA  
Γεν. Διευθυντής: Jussi JARVENTAUS  
Tel: +358.9.229.221  
E-mail: toimisto@yrittajat.fi 
Website: http://www.yrittajat.fi 
 

Προφίλ 

Η Ομοσπονδία των Φινλανδικών Επιχειρήσεων (FFE) αριθμεί περίπου 
115.000 μέλη και είναι μέλος της UEAPME. Η FFE παρέχει δωρεάν 
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις-μέλη της, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 
ή και μέσω email. Πιο συγκεκριμένα, η FFE έχει ένα επιτελείο 100 
συμβούλων οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα μεγάλο 
αριθμό θεμάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παροχή νομικών 

mailto:info@foretagarna.se
http://www.foretagarna.se/
mailto:toimisto@yrittajat.fi
http://www.yrittajat.fi/
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συμβουλών. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σε θέματα 
διεθνοποίησης δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε ότι έχει να κάνει με τη νομική 
τους πλευρά, όπως συμβάσεις κτλ.  
 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

• Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση 
• Διανοητική ιδιοκτησία (πατέντες, copyright, κτλ.) 
• Αγορά /Πώληση επιχειρήσεων 
• Διεθνοποίηση 
• Περιβαλλοντικά θέματα 
• Νομικές συμβουλές 
• Φοροτεχνικά 

 

2.2.19 Λοιπές ειδικές περιπτώσεις 
 

SEBRAE - Brazilian Micro and Small Business Support Service 
 
Το SEBRAE διαθέτει 858 business development centers σε όλη τη Βραζιλία, 
5.000 εργαζόμενους και 7.500 διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες 
(accredited experts). Ο οργανισμός παρέχει εξατομικευμένη 
συμβουλευτική σε θέματα όπως η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η 
ανάπτυξη εργασιών, το μάρκετινγκ, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η 
πρόσβαση σε τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως παρέχουν υπηρεσίες σε ομάδες ΜΜΕ. Ο 
τρόπος με τον οποίο ομαδοποιείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε ομάδες επιχειρήσεων είναι:  
 

• Δίκτυα (clusters) και επιχειρήσεις από την ίδια περιφέρεια 
• Ομάδες επιχειρήσεων με (βραχυπρόθεσμα) κοινά ενδιαφέροντα 
• Δίκτυα επιχειρήσεων με κοινά ενδιαφέροντα (π.χ. ένωση αρτοποιών)  
• Ομάδες επιχειρήσεων που προμηθεύουν μεγάλες επιχειρήσεις (και οι 

οποίες ακολουθούν παρόμοιες διαδικασίες και συμβάσεις, ανήκουν 
στην ίδια αλυσίδα αξίας κτλ) 

• Ομάδες επιχειρήσεων με κοινούς εμπορικούς στόχους (π.χ. επέκταση 
στην αγορά της Ευρώπης).  

 
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση (integrated approach) στην παροχή 
υπηρεσιών έχει πολύ ενδιαφέρον καθώς και πολύ καλά αποτελέσματα. 
Σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου του φορέα, το 2009 υλοποιήθηκαν 3.000 
project (για ομάδες επιχειρήσεων) από τα οποία επωφελήθηκαν περίπου 
480.000 επιχειρήσεις (κατά μέσο όρο 150 επιχειρήσεις ανά ομάδα).    
 
Το Εργοστάσιο Παραγωγής Ατμού - Μιλάνο, Ιταλία 
 
Η πόλη του Μιλάνο, όπως οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές πόλεις βιώνει 
μια σημαντική κατάσταση οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής 
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αλλαγής. Οι βιομηχανικές ζώνες που περικύκλωναν την περιοχή πριν από 
μια δεκαετία με πολλές ΜμΕ έχουν εγκαταλειφθεί. Το Εργοστάσιο 
Παραγωγής Ατμού ξεχωρίζει για το ρόλο του ως εργαστήριο, όπου 
συναντώνται εμπειρίες και νέες ιδέες. Θεωρείται ένα μέρος ανοιχτό στη 
δημιουργικότητα αλλά ταυτόχρονα συνδεδεμένο με την πόλη του Μιλάνο 
και τους παραγωγικούς της φορείς. Το εργοστάσιο έχει έντονο 
προσανατολισμό στους δημιουργικούς κλάδους, με έμφαση στους τομείς 
που εμπλέκονται με τη μόδα. Η λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής 
ατμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Δήμο του Μιλάνο. Ενώ αρχικά 
λειτούργησε ως θερμοκοιτίδα, σήμερα φιλοξενεί 15 επιχειρήσεις οι οποίες 
κατάφεραν να επιβιώσουν και έχει περάσει στην εποχή της μετά-
θερμοκοιτίδας (post-incubator phase). Με άλλα λόγια έχει εξελιχθεί σε 
επιχειρηματικό κέντρο (business center). Αυτή η εξέλιξη επέτρεψε στο 
εργοστάσιο παραγωγής ατμού να μετεξελιχθεί σε μια συστάδα 
επιχειρήσεων γύρω από προϊόντα και υπηρεσίες του κλάδου της μόδας 
(fashion industry). 
 
BARCELONACTIVA - Βαρκελώνη, Ισπανία 
 
Με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στη Βαρκελώνη, το Δημοτικό 
Συμβούλιο ίδρυσε το 2004 το Κέντρο Επιχειρηματικότητας για να 
λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τους επιχειρηματίες αλλά και ως 
κόμβος (hub) που προωθεί την επιχειρηματικότητα μέσω των 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσει αλλά και των υποδομών και υπηρεσιών 
που παρέχει. Το έργο εκμεταλλεύεται ένα καινοτόμο μοντέλο όπου 
παρέχει τόσο διαδικτυακές όσο και επιτόπιες υπηρεσίες, 
επιτρέποντας έτσι στους επιχειρηματίες να χαράξουν τη δική τους 
πορεία από τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας έως και τη 
δημιουργία της επιχείρησης τους. Δραστηριότητες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, συνέδρια και ημερίδες βοηθούν στην απόκτηση σημαντικών 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις 
προτεραιότητες των επιχειρηματιών που ανήκουν σε διαφορετικούς 
οικονομικούς τομείς. 
 
Μεταξύ των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης προσφέρονται: 
(i) τα λεγόμενα «Χάπια Γνώσης» (knowledge pills) που είναι μικρής 
διάρκειας διαλέξεις πάνω σε τεχνικά θέματα,  
(ii) οι «Εβδομάδες Γνώσης» (knowledge weeks) για επιχειρηματίες,  
(iii) δραστηριότητες που αφορούν αυτοαπασχολούμενους.  
 
Το Κέντρο γεφυρώνει την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στη δημιουργία 
μιας νέας επιχείρησης και της ανάπτυξής της, προσφέροντας υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching and mentoring), ελεύθερη 
πρόσβαση σε χώρους για την περίοδο πριν την εγκατάσταση στη 
θερμοκοιτίδα (co-working space) αλλά και μια διαδικτυακή υπηρεσία 
εντατικής ενσωμάτωσης στη θερμοκοιτίδα. 
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E-FACTORY - Ουψάλα, Σουηδία 
 
Το Έργο E-factory αναζήτησε δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
στην Περιφέρεια της Ουψάλα. Το έργο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και σε υποψήφιους επιχειρηματίες που 
επιθυμούν να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους στην ευρύτερη περιοχή και 
οι οποίοι επιθυμούν/μπορούν να εγκατασταθούν στη θερμοκοιτίδα του E-
factory. Στο πλαίσιο του E-factory διοργανώνονται συχνά δραστηριότητες 
δικτύωσης, σεμινάρια και ημερίδες. Επίσης, το E-factory προσφέρει 
ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του μοντέλου “Heby”, ένα πρόγραμμα 
μικρο-δανείων που δημιουργήθηκε ειδικά για το συγκεκριμένο έργο. Το 
έργο δίνει έμφαση στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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2.3 Συγκεντρωτικός πίνακας καταγεγραμμένων δομών 
                    

  Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Δανία Αγγλία Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία Κύπρος Σουηδία Φινλανδία 

  UNIZO UCM CGPME CCI 
Marseille 

CCI 
Lyon 

ΙΗΚ 
Munchen HVR MAS GA CEEI 

Valencia 
CEAT 

Galicia CNΑ Confindustria AIP AEP ΕΒΕ Företagarna FFE 

Στάδιο στο 
οποίο 

βρίσκεται η 
επιχείρηση 

Υπό ίδρυση   
 

   
   

   
 

 
    

Νέες επιχειρήσεις    
   

   
   

    
 

 
Υφιστάμενες 
Επιχειρήσεις                   

Παρεχόμενες 
υπηρεσίες 

Επιχειρηματικό 
σχέδιο 

  
 

 
 

 
 

       
    

Χρηματοοικονομικά/ 
Οικονομική 
διαχείριση 

                  

Διανοητική 
ιδιοκτησία 
(πατέντες, 
copyright) 

                  

Ενημέρωση για 
χρηματοδότηση 

  
  

  
  

    
 

  
   

Μάρκετινγκ   
 

           
    

Ανθρώπινο 
δυναμικό                   
Οργάνωση 
εσωτερικών 
λειτουργιών                   

Αποτίμηση                   
Ανάπτυξη 
πωλήσεων  

 
 

   
 

   
        

Αγορά /Πώληση 
επιχειρήσεων  

 
 

  
    

 
 

 
     

 

Ανάπτυξη εργασιών                   

Καινοτομία    
   

 
   

   
  

   

Διεθνοποίηση    
    

  
   

 
   

 
 

Πληροφορική                   
Διαχείριση 
ποιότητας    

 
 

 
 

 
  

  
  

 
   



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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Υγιεινή, ασφάλεια, 
εργασία    

 
 

 
     

  
 

  
  

Επιχειρηματική 
πληροφόρηση    

  
     

 
 

 
 

  
  

Ξένες γλώσσες                   
Ανάλυση αναγκών 
σε εκπαίδευση       

 
       

 
   

Περιβάλλον      
   

  
   

 
 

  
 

Διαπραγματεύσεις                   

Νομικές συμβουλές   
  

  
     

 
  

 
 

  

Φοροτεχνικά   
  

  
    

  
     

 

Mentoring                 
 

 

Χρέωση Χρέωση Χαμηλή Χαμηλή - Χαμηλή  Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή  ΜΔ Χαμηλή ΜΔ Χαμηλή Δωρεάν Χαμηλή Δωρεάν Δωρεάν 

Τρόπος 
παροχής 

υπηρεσιών 

Εξατομικευμένη         
 

        
 

Ομαδική  
              

 
  

Τηλεφωνική                   

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση  
  

     
 

       
 

 

Εκπαίδευση εξ' 
αποστάσεως     

 
    

 
        

Συνδυασμός 
Εκπαίδευσης & 
Συμβουλευτικής 

 
             

 
   

Παροχή 
χώρων 

Co-working space    
 

              

Θερμοκοιτίδα                   

Business Center          
 

        

ΜΔ: μη διαθέσιμο



 
 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ   

3.1 Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης 

Με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση των δομών υποστήριξης ΜΜΕ που 
παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα με το Δίκτυο 
Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καθορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Κριτήριο 1: Κοινά χαρακτηριστικά των οικονομιών των χωρών 
των καταγεγραμμένων δομών με την ελληνική 
οικονομία, κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. 

Κριτήριο 2: Φορέας με κοινά χαρακτηριστικά με αυτά της ΓΣΕΒΕΕ 
(Συνομοσπονδία/Ομοσπονδία, Επιμελητήριο). 

Κριτήριο 3: Παρεχόμενες υπηρεσίες με κοινά χαρακτηριστικά με 
αυτά των υπηρεσιών του Δικτύου 
Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

 

Βάσει των κριτηρίων αυτών, προκύπτουν οι δομές που εμφανίζουν κοινά 
χαρακτηριστικά με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΒΕ και οι οποίες στη συνέχεια θα 
παρουσιαστούν διεξοδικότερα, με τελικό σκοπό την προσέγγισή τους για τη 
διερεύνηση της δυνατότητα δικτύωσής τους με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

 

3.2 Προσδιορισμός δομών χωρών με κοινά χαρακτηριστικά με την 
ελληνική οικονομία (κριτήριο 1) 

Για τον προσδιορισμό κατ’ αρχήν των χωρών με κοινά χαρακτηριστικά με 
την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, 
κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί πίνακας με βασικά μακροοικονομικά και 
λοιπά μεγέθη των χωρών της ΕΕ στις οποίες έχουν εντοπιστεί δομές 
στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την καταγραφή που 
προηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και στοιχεία επιλεγμένων χωρών 
της ΕΕ, με δομές στήριξης ΜμΕ (2012) 

Χώρες ΑΕΠ Ανεργία 
 

Πληθωρισμός 
 

Μοναδιαίο 
Κόστος 

Εργασίας 
(μεταβολή 

2012/2011) 

Δημόσιο 
Χρέος 

(% ΑΕΠ) 

Πληθυσμός 
(σε εκ.) 

Αριθμός 
ΜΜΕ 

(2011) 

Ελλάδα -6,4 24,3 1,0 -5,5 156,9 10,7 765.837 
Βέλγιο -0,3 7,6 2,6 1,6 99,6 10,4 498.229 
Γαλλία 0,0 10,2 2,2 0,1 90,2 65,9 2.377.297 
Γερμανία 0,7 5,5 2,1 1,6 81,9 81,1 2.086.667 
Δανία -0,4 7,5 2,4 -0,8 45,8 5,6 198.089 
Αγγλία 0,2 7,9 2,8 1,8 90 63,4 1.648.933 
Ισπανία -1,4 25,0 2,4 -3,5 84,2 47,4 2.470.979 
Ιταλία -2,4 10,7 3,3 0,7 127,0 61,5 3.813.811 
Κύπρος -2,4 11,9 3,1 -2,0 85,8 1,2 45.917 
Πορτογαλία -3,2 15,9 2,8 -3,7 123,6 10,8 749.827 
Σουηδία 0,7 8,0 0,9 1,9 38,2 9,1 555.160 
Φινλανδία -0,8 7,7 3,2 0,7 53,0 5,3 212.509 

Πηγή: European Commission: European Economic Forecast – Spring 2013, EU SMEs in 2012 

 

Από τον παραπάνω πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη 
εμπειρία, προκύπτουν ως χώρες με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με την 
Ελλάδα οι:  

• Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρος, σε ότι αφορά στα 
μακροοικονομικά μεγέθη, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι οι χώρες 
αυτές βρίσκονται σε φάση δημοσιονομικής προσαρμογής, υπό 
επιτήρηση, 

• Πορτογαλία και Βέλγιο, σε ότι αφορά στον πληθυσμό και στον 
αριθμό των ΜΜΕ. 

 

Με δεδομένο ότι θα πρέπει να επιλεγούν δύο δομές με κοινά 
χαρακτηριστικά βάσει του πρώτου κριτηρίου, επιλέγονται οι δομές των 
χωρών της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και συγκεκριμένα η Ένωση 
Επιχειρήσεων Πορτογαλίας (AEP) και το Κέντρο Επιχείρησης και 
Καινοτομίας της Βαλένθια (CEEI Valencia). 

 

3.3 Προσδιορισμός δομών φορέων με κοινά χαρακτηριστικά με 
αυτά της ΓΣΕΒΕΕ (κριτήριο 2) 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την προηγούμενη καταγραφή, η μεγάλη 
πλειοψηφία των επιλεγμένων δομών παρέχεται από φορείς περίπου 
αντίστοιχους με τη ΓΣΕΒΕΕ (Επαγγελματικές Ενώσεις Επιχειρηματιών και 
Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ομοσπονδίες Επιχειρήσεων), οι οποίοι επίσης 
στην πλειοψηφία τους αποτελούν και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME), στην οποία 
ανήκει και η ΓΣΕΒΕΕ, καταρτίζεται ο επόμενο πίνακας: 



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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Κατάταξη φορέων παροχής υπηρεσιών στήριξης σε ΜΜΕ 

 

Φορέας 

Μέλος 
UEAPME 

Ένωση 
Επαγγελματιών/ 

Επιχειρήσεων 
(Ομοσπονδία/ 

Συνομοσπονδία) 

Επιμελητήριο Άλλο 

UNIZO  
  

 

UCM     

CGPME     

CCI Marseille     
CCI Lyon     
ΙΗΚ Munchen  

 
  

HVR     

MAS   
 

 
GA     
CEEI Valencia     
CEAT Galicia     

CNΑ     

Confindustria  
   

AIP     

AEP     
ΕΒΕ     
Företagarna     

FFE  
  

 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση: 

• της Ένωσης Επιχειρηματιών και Ελεύθερων Επαγγελματιών 
(UCM) της Βαλλονίας (Βέλγιο), λαμβάνοντας υπόψη, την 
εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών αγοράς και πώλησης 
επιχειρήσεων και κυρίως μεταβίβασης οικογενειακών επιχειρήσεων, 
το οποίο αποτελεί και σημαντική ανάγκη για τις ελληνικές μικρές 
επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχο μέγεθος της χώρας με την 
Ελλάδα, 

• της Ομοσπονδίας των Φινλανδικών Επιχειρήσεων (FFE), 
λαμβάνοντας συμπληρωματικά υπόψη τη διαφοροποιημένη υπηρεσία 
δωρεάν τηλεφωνικών συμβουλών και πληροφοριών σε μεγάλη 
κλίμακα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή νομικών 
συμβουλών που δυνητικά ενδιαφέρει την πλειοψηφία των μικρών 
ελληνικών επιχειρήσεων που αδυνατούν (οικονομικά) να 
συνεργαστούν και νομικό σύμβουλο και αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινότητά τους ζητήματα νομικής φύσης. 

 



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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3.4 Προσδιορισμός δομών με υπηρεσίες με κοινά χαρακτηριστικά 
με τις υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
(κριτήριο 3) 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των καταγεγραμμένων δομών, με βάση κοινά 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τους με αυτά του Δικτύου 
Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ επιχειρείται κατ’ αρχήν η 
αντιστοίχηση των υπηρεσιών που έχουν καταγραφεί με αυτές του 
Δικτύου Επιχειρηματικότητας. 

 

Αντιστοίχηση καταγεγραμμένων υπηρεσιών με υπηρεσίες του 
Δικτύου Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΒΕ 

Καταγεγραμμένες Υπηρεσίες Αντιστοίχηση με Υπηρεσίες Δικτύου 
Επιχειρηματικότητας ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Επιχειρηματικό σχέδιο Σχεδιασμός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της 
υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων 

Χρηματοοικονομικά/Οικονομική διαχείριση Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής 
διαχείρισης 

Διανοητική ιδιοκτησία (πατέντες, copyright) Δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία 

Ενημέρωση για χρηματοδότηση 
Θέματα χρηματοδότησης / 
αναχρηματοδότησης / βελτίωσης όρων 
δανεισμού 

Μάρκετινγκ Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη 
σχεδίου μάρκετινγκ 

Ανθρώπινο δυναμικό 
Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης 
ανθρώπινου δυναμικού 

Οργάνωση εσωτερικών λειτουργιών 
(management) 

Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης 
και διοίκησης των επιχειρήσεων 

Αποτίμηση Θέματα αποτίμησης / εξαγοράς 
επιχειρήσεων 

Ανάπτυξη πωλήσεων Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη 
σχεδίου μάρκετινγκ 

Αγορά /Πώληση επιχειρήσεων Υποστήριξη στη διαδοχή / μεταβίβαση της 
επιχείρησης 

Ανάπτυξη εργασιών (Business 
development) Δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία 

Καινοτομία Δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία 
Διεθνοποίηση Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας 

Πληροφορική 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων 
πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών 

Διαχείριση ποιότητας Θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κλπ) 

Υγιεινή, ασφάλεια, εργασία Θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο 
εργασίας 

Επιχειρηματική πληροφόρηση 
- Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών 
του κλάδου 
- Κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού 

Ξένες γλώσσες Δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία 



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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Ανάλυση αναγκών σε εκπαίδευση 
Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης 
ανθρώπινου δυναμικού 

Περιβάλλον Δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία 
Διαπραγματεύσεις Δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία 
Νομικές συμβουλές Δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία 

Φοροτεχνικά Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής 
διαχείρισης 

Mentoring Δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αντιστοίχηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, καθώς και τρεις επιπλέον παράγοντες που αφορούν: 

α. στον τρόπο χρέωσης των υπηρεσιών (δωρεάν ή όχι), με δεδομένο 
ότι οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι δωρεάν, 

β. στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών (εξατομικευμένη, ομαδική, 
τηλεφωνική), με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες του Δικτύου 
παρέχονται εξατομικευμένα, 

γ. στο δυνητικά ωφελούμενο (υφιστάμενη, υπό σύσταση, 
νεοσυσταθείσα επιχείρηση), με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες του 
Δικτύου παρέχονται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν 
κλείσει τουλάχιστο μία διαχειριστική χρήση, 

καταρτίζεται ο ακόλουθος πίνακας με τα κοινά με το Δίκτυο 
Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ χαρακτηριστικά των 
καταγεγραμμένων υπηρεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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Κοινά χαρακτηριστικά παρεχόμενων υπηρεσιών ανά φορέα,                                                                                             
με τις υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

  Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Δανία Αγγλία Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία Κύπρος Σουηδία Φινλανδία 

  UNIZO UCM CGPME CCI 
Marseille 

CCI 
Lyon 

ΙΗΚ 
Munchen HVR MAS GA CEEI 

Valencia 
CEAT 

Galicia CNΑ Confindustria AIP AEP ΕΒΕ Företagarna FFE 

Στάδιο στο 
οποίο 

βρίσκεται η 
επιχείρηση 

Υπό ίδρυση                   

Νέες επιχειρήσεις    
   

   
   

    
 

 
Υφιστάμενες 
Επιχειρήσεις                   

Παρεχόμενες 
υπηρεσίες 

Επιχειρηματικό 
σχέδιο 

                  
Χρηματοοικονομικά/ 
Οικονομική 
διαχείριση 

                  

Διανοητική 
ιδιοκτησία 
(πατέντες, 
copyright) 

                  

Ενημέρωση για 
χρηματοδότηση 

                  

Μάρκετινγκ                   
Ανθρώπινο 
δυναμικό                   
Οργάνωση 
εσωτερικών 
λειτουργιών                   

Αποτίμηση                   
Ανάπτυξη 
πωλήσεων                   
Αγορά /Πώληση 
επιχειρήσεων                   

Ανάπτυξη εργασιών                   

Καινοτομία    
   

 
   

   
  

   

Διεθνοποίηση    
               

Πληροφορική                   
Διαχείριση 
ποιότητας    

               



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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Υγιεινή, ασφάλεια, 
εργασία                   
Επιχειρηματική 
πληροφόρηση                   

Ξένες γλώσσες                   
Ανάλυση αναγκών 
σε εκπαίδευση                   

Περιβάλλον      
   

  
   

 
 

  
 

Διαπραγματεύσεις                   

Νομικές συμβουλές   
  

  
     

 
  

 
 

  

Φοροτεχνικά                   

Mentoring                 
 

 

Χρέωση Χρέωση Χαμηλή Χαμηλή - Χαμηλή  Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή  ΜΔ Χαμηλή ΜΔ Χαμηλή Δωρεάν Χαμηλή Δωρεάν Δωρεάν 

Τρόπος 
παροχής 

υπηρεσιών 

Εξατομικευμένη                   

Ομαδική  
              

 
  

Τηλεφωνική                   

 



 
 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
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Με βάση και τον παραπάνω πίνακα, καταγράφονται ανά φορέα τα κοινά 
χαρακτηριστικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες με το Δίκτυο του ΙΜΕ. 

 

 Φορείς με κοινά χαρακτηριστικά με το Δίκτυο του ΙΜΕ 

 

Αριθμός κοινών 
υπηρεσιών Δωρεάν υπηρεσίες Εξατομικευμένες 

Υπηρεσίες 
UNIZO 5  

 

UCM 10   

CGPME -   

CCI Marseille 12   

CCI Lyon 11   

ΙΗΚ Munchen 12  
 

HVR 5   

MAS 7   

GA 7   
CEEI Valencia 11   

CEAT Galicia 8  
 

CNΑ 12   

Confindustria 6  
 

AIP 6   

AEP 7   

ΕΒΕ 5   

Företagarna 1   

FFE 5  
 

 

Προτείνεται συνεπώς η περαιτέρω διερεύνηση του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Μασσαλίας (CCIPM) και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μονάχου και της άνω 
Βαυαρίας (IHK-MO). 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

4.1 Προσδιορισμός επιλεγμένων δομών συμβουλευτικής 

Με βάση τη μελέτη επιλεγμένων δομών υποστήριξης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χώρες της Ε.Ε. και στη συνέχεια, τη συγκριτική 
αξιολόγηση των δομών αυτών ως προς το Δίκτυο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
αναδείχθηκαν οκτώ οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν συναφείς με το Δίκτυο 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε ΜΜΕ. Οι οκτώ 
επιλεγείσες δομές αναδεικνύουν καλές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν 
να ενσωματωθούν στις υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο 
Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Επιπλέον, η ανάδειξη των δομών 
αυτών, έχει ως σκοπό και τη διερεύνηση δυνατοτήτων δικτύωσης του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Δίκτυο 
Επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την έως τώρα 
ανάλυση, οι δομές που θα αξιολογηθούν ευρύτερα στο πλαίσιο του 
παρόντος κεφαλαίου είναι:  

1. Associação Empresarial de Portugal (Πορτογαλία) 
2. Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (Ισπανία) 
3. Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence (Γαλλία) 
4. Union des Classes Moyennes (Βέλγιο) 
5. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 

Impresa (Ιταλία) 
6. Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 

(Γερμανία) 

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και δύο δομές, για τις οποίες έχει εκδηλωθεί 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα στελέχη του ΙΜΕ, ως εξής:  

7. Manufacturing Advisory Service (Ηνωμένο Βασίλειο) 
8. Federation of Finish Enterprises (Φινλανδία).  

 

4.2 Associação Empresarial de Portugal 

4.2.1 Προφίλ 

To Associação Empresarial de Portugal (AEP), το εμπορικό και βιομηχανικό 
επιμελητήριο της Πορτογαλίας έχει πολύ μεγάλη παράδοση καθώς 
λειτουργεί από το 1849. To AEP αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικούς 
θεσμούς της πορτογαλικής οικονομίας. Η έδρα του είναι στο Πόρτο αλλά 
παρατήματά του μπορεί να βρει κανείς σε όλες τις πορτογαλικές 
περιφέρειες. Το ΑΕΡ απασχολεί περίπου 250 εργαζόμενους και τα μέλη του 
είναι κατά κύριο λόγο ΜΜΕ (67%), πολύ μικρές επιχειρήσεις (11%) και 
μεγάλες επιχειρήσεις (22%). Σκοπός του ΑΕΡ είναι  

α) η προώθηση της επιχειρηματικότητας αλλά και της ανάπτυξης των 
συνεργασιών, τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ επιχειρήσεων 
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και άλλων φορέων της πορτογαλικής οικονομίας (π.χ. πανεπιστήμια) 
καθώς και  

β) η προώθηση των συμφερόντων των επιχειρήσεων-μελών του.  

Το ΑΕΡ αποτελεί τον «κόμβο» μιας σειράς δραστηριοτήτων γύρω από την 
επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, το ΑΕΠ δραστηριοποιείται στην 
επιχειρηματική και επαγγελματική εκπαίδευση, στη διοργάνωση εμπορικών 
εκθέσεων και συνεδρίων, στην παροχή συμβουλευτικής τόσο σε 
επιχειρηματικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, στη διεθνοποίηση των 
πορτογαλικών επιχειρήσεων και γενικά στην ανάπτυξη της πορτογαλικής 
οικονομίας. Να σημειωθεί πως οι δραστηριότητες του ΑΕΡ είναι πλέον 
αναγνωρισμένες και εκτός των πορτογαλικών συνόρων. Ιδιαίτερη εμπειρία 
έχει το ΑΕΡ στην παροχή εκπαίδευσης προς τα μέλη του. Πιο 
συγκεκριμένα, το ΑΕΡ αναγνωρίζει τις ανάγκες σε εκπαίδευση, δημιουργεί 
μηχανισμούς και εργαλεία εκτίμησης των ικανοτήτων, οργανώνει 
εκπαιδεύσεις και τις αξιολογεί. Καθώς το ΑΕΡ στηρίζεται σε εξωτερικές 
συνεργασίες για την παροχή των εκπαιδεύσεων ένας από τους κύριους 
σκοπούς του είναι η «γεφύρωση» μεταξύ της ακαδημαϊκής και της 
επιχειρηματικής κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως στην προσπάθεια 
παροχής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας το ΑΕΡ σε συνεργασία με το 
Universidade Católica Portuguesa και το ESADE - Business School de 
Barcelona ιδρύσαν το 2002 το Atlantic Business School (www.ege.pt). Ο 
αριθμός των εκπαιδευόμενων από το ΑΕΡ υπερβαίνει τους 20.000 το 
χρόνο.     

4.2.2 Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το AEP έχουν στις περισσότερες των 
περιπτώσεων τη μορφή των προγραμμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
δύο επιλεγμένα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται την τρέχουσα 
περίοδο, το “MOVE PME” και το “Business on the road”.  

Το πρόγραμμα MOVE PMΕ απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, έως 100 εργαζομένων. Ο κύριος στόχος του 
προγράμματος είναι η στήριξη των ΜΜΕ μέσα από συνδυασμένες 
δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί 
από 6 έως 12 μήνες και σκοπό έχει να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα 
προβλήματα των επωφελούμενων επιχειρήσεων. Οι τομείς στους οποίους 
παρέχεται βοήθεια στις επιχειρήσεις είναι:  

• Διοίκηση, μάρκετινγκ 
• Διοίκηση ολικής ποιότητας 
• Περιβάλλον 
• Ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 
• Ασφάλεια τροφίμων 
• Διεθνοποίηση 
• Διαχείριση αποβλήτων  
• Εξοικονόμηση ενέργειας 

Το πρόγραμμα “MOVE PME” υλοποιείται σε τρεις φάσεις:  

α) αναγνώριση των προβλημάτων και των αναγκών της επιχείρησης 
(διαγνωστική φάση), 

http://www.ege.pt/
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β) σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή των δράσεων βελτίωσης ξεχωριστά 
και πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας, 

γ) κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης στους τομείς 
παρέμβασης.  

Ενδεικτικό παράδειγμα του προγράμματος MOVE PME παρατίθεται στη 
συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής φάσης αναγνωρίζεται μια 
αδυναμία της επιχείρησης στον τομέα του μάρκετινγκ (φάση Α). Για τον 
λόγο αυτό αποφασίζεται η εκπόνηση ενός σχεδίου μάρκετινγκ (φάση Β). 
Προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η υλοποίηση του σχεδίου μάρκετινγκ, τα 
στελέχη που θα αναλάβουν την υλοποίησή του λαμβάνουν σχετική 
εκπαίδευση (φάση Γ). Θα πρέπει να σημειωθεί πως η φάση Β με τη φάση Γ 
δεν υλοποιούνται κατ’ ανάγκη διαδοχικά. Στο παραπάνω παράδειγμα η 
εκπαίδευση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και πριν την υλοποίηση του 
σχεδίου προκειμένου τα στελέχη να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του 
σχεδίου μάρκετινγκ. Ακολούθως παρατίθεται πίνακας του προγράμματος 
MOVE PME με τις δράσεις για μια επωφελούμενη επιχείρηση.  

 

Τύπος 
Παρέμβασης Τίτλος Δράσης 

Διάρκεια 
Παρέμβασης 

(ώρες) 

Συμβουλευτική Διάγνωση και καθορισμός του 
σχεδίου δράσης 12 

Εκπαίδευση Εκπαίδευση στα θέματα που έχουν 
επιλεγεί 87 

Συμβουλευτική Υποστήριξη της εφαρμογής του 
σχεδίου δράσης 54 

Workshop Παρακολούθηση της προόδου του 
έργου 7 

Συμβουλευτική Αξιολόγηση των δράσεων που 
εφαρμόστηκαν 6 

Workshop Απολογισμός του έργου 7 

ΣΥΝΟΛΟ  173 

 

Τo “Business on the road” αποτελεί μια πρωτοβουλία του AEP που στόχο 
έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας των πορτογαλικών επιχειρήσεων. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 43 δράσεις σε 30 διαφορετικές χώρες σε 
τέσσερις διαφορετικές ηπείρους. Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων αφορά 
στην «ομαδική» συμμετοχή πορτογαλικών επιχειρήσεων σε 
επιλεγμένες εκθέσεις στο εξωτερικό. Τόσο οι κλάδοι όσο και οι αγορές 
στόχοι έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να ακολουθούν το στρατηγικό 
σχεδιασμό του AEP. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης στην Πορτογαλία, το 
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ΑΕΡ έχει «ανεβάσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του» τη διεθνοποίηση των 
πορτογαλικών επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό έχει εντείνει 
πρωτοβουλίες σαν το “Business on the road”. Ενδεικτικές δράσεις του 
προγράμματος αποτελούν: 

α) η επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη από 10 πορτογαλικές 
επιχειρήσεις στην έκθεση Arab Health, και  

β) η επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη από 10 πορτογαλικές 
επιχειρήσεις στην έκθεση Gulfood, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων της 
Μέσης Ανατολής. 

 

4.3 Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia 

4.3.1 Προφίλ 

Το Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (CEEI Βαλένθια) 
είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1991 με 
πρωτοβουλία του Ινστιτούτου ΜΜΕ της Βαλένθια (Institute for Small and 
Medium Industry of the Generalitat Valenciana - IMPIVA) και του 
Περιφερειακού Υπουργείου Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και Επιστήμης 
της αυτόνομης κυβέρνησης της Βαλένθια. Εκτός των φορέων που 
συμμετείχαν στην ίδρυση του, το CEEI Βαλένθια έχει ένα πλήθος μελών τα 
οποία έχουν κοινούς με αυτό σκοπούς (τράπεζες μεγάλες επιχειρήσεις, 
δήμους κτλ). 

Ο σκοπός του CEEI Βαλένθια είναι α) η προώθηση της καινοτομίας και η 
δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην περιφέρεια καθώς και β) η 
στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων (εξυγίανση και ανάπτυξη). Με 
άλλα λόγια, ο στόχος του CEEI Βαλένθια είναι να δημιουργεί 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της 
καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής 
αποδοτικότητας καθώς και της κοινωνικής υπευθυνότητας με 
απώτερο σκοπό τη διαρκή δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την 
περιφέρεια της Βαλένθια. 

Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, το CEEI Βαλένθια έχει 
δημιουργήσει ένα δίκτυο από συνεργαζόμενους φορείς τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό το δίκτυο του CEEI Βαλένθια 
περιλαμβάνει επιχειρηματικές ενώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα, εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, επιμελητήρια και οργανισμούς τοπικής ανάπτυξης. Αναφορικά με 
τη δικτύωση στο εξωτερικό, αξίζει να αναφερθεί πως το CEEI Βαλένθια 
ανήκει σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δίκτυο, το EBN (European Business and 
Innovation Center). Τα Business and Innovation Centers (BICs) είναι 
οργανισμοί με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Το EBN, ο συντονιστής του 
δικτύου, έχει έδρα τις Βρυξέλλες.  

Τονίζεται ότι το CEEI Βαλένθια διαχειρίζεται σήμερα μία από τις κύριες (σε 
αριθμό επισκέψεων) ιστοσελίδες στην Ισπανία, που σχετίζονται με την 
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καινοτομία και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας: www.ceei-
valencia.com.  

4.3.2 Υπηρεσίες 

Το CEEI Βαλένθια προσφέρει υπηρεσίες σε όλες τις επιχειρήσεις της 
περιφέρειας της Βαλένθια. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως πως στοχεύει 
ιδιαίτερα σε καινοτόμες επιχειρήσεις (ή σε επιχειρήσεις που προτίθενται να 
καινοτομήσουν ή να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους) καθώς και σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα τους στάδια (από το στάδιο της 
δημιουργίας μέχρι και τα πρώτα στάδια ανάπτυξης). Ειδικότερα, το CEEI 
Βαλένθια προσφέρει σε επιχειρήσεις της περιφέρειας της Βαλένθια τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Κινητοποίηση (motivation) ατόμων και επιχειρήσεων να αναλάβουν 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  

• Καθοδήγηση και παροχή πληροφοριών για αγορές, νέες τεχνολογίες, 
χρηματοδότηση , νομικά θέματα , κ.λπ. 

• Εκπόνηση επιχειρηματικών και επιχειρησιακών σχεδίων με τη βοήθεια 
μεθοδολογίας η οποία προσπαθεί να αναλύσει τις πιθανότητες επιτυχίας 
και να βοηθήσει στην δημιουργία στρατηγικής ανάπτυξης.  

• Εκπαίδευση προκειμένου επιχειρηματίες και στελέχη να αποκτήσουν 
γνώσεις μάνατζμεντ.  

• Παροχή χώρων για τα πρώτα χρόνια στην θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων 
(βλ. παρακάτω) παράλληλα με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
κατά τα πρώτα έτη 

• Συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό 
μάρκετινγκ, το μάνατζμεντ, την διαχείριση ποιότητας, την οργάνωση 
της παραγωγής και τη στρατηγική της επιχείρησης. 

• Ενθάρρυνση και η υποστήριξη της καινοτομίας και της διαφοροποίησης 
στις επιχειρήσεις. 

• Πληροφόρηση για διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης  
• Υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών του CEEI Βαλένθια. 
• Διεθνοποίηση: παροχή βοήθειας στο άνοιγμα νέων αγορών. 
• Παροχή βοήθειας για τη συμμετοχή σε έργα περιφερειακής, εθνικής και 

ευρωπαϊκής εμβέλειας 
• Εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας η οποία συνδυάζει και νέα 

εργαλεία όπως το e-learning 

Προκειμένου να παρέχει το CEEI Βαλένθια τις παραπάνω υπηρεσίες έχει 
δημιουργήσει ένα μικρό πυρήνα συμβούλων επιχειρήσεων οι οποίοι 
λαμβάνουν ενεργό ρόλο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
αλλά και ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών (εμπειρογνωμόνων). Να 
σημειωθεί πως μια ενδεικτική τιμή για την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών από το CEEI Βαλένθια είναι 60-70 Ευρώ την ώρα.  

 

 

 

 

http://www.ceei-valencia.com/
http://www.ceei-valencia.com/
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Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων CEEI Βαλένθια 

Το CEEI Βαλένθια διαχειρίζεται μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων με έδρα το 
Τεχνολογικό Πάρκο της Βαλένθια. Η θερμοκοιτίδα φιλοξενεί, στα περίπου 
4.500m2 28 επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα. Πιο συγκεκριμένα 
περιλαμβάνει 7 θέσεις για μικρές βιομηχανικές μονάδες και 21θέσεις για  
γραφεία. Η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων προσφέρει στις επιχειρήσεις-
ενοίκους διάφορες υπηρεσίες, όπως πλήρως εξοπλισμένα γραφεία, 
συστήματα ασφαλείας, υπηρεσίες πληροφορικής, και κοινόχρηστες 
υποδομές (αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες διδασκαλίας, χώρους 
στάθμευσης). Ενδεικτικά, αναφέρεται πως η ενοικίαση ενός μικρού χώρου 
γραφείων 11-19m2 ανέρχεται στα 150 Ευρώ το μήνα ενώ για χώρους που 
προορίζονται για βιομηχανική χρήση 150-350m2 ένα ενδεικτικό ενοίκιο 
είναι 1.200 Ευρώ. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως συμβουλευτική, γραμματειακή υποστήριξη 
κ.α. 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους του CEEI Βαλένθια είναι να 
«βελτιστοποιεί τη γνώση» των επιχειρήσεων. Προκειμένου να το πετύχει 
αυτό υποστηρίζει τη συνεργασία των επιχειρήσεων με οργανισμούς και 
φορείς των οποίων οι «γνώσεις» μπορεί να έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, παρέχει υπηρεσίες δικτύωσης των τοπικών 
επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος φορέας (gate keeper). Οι 
οργανισμοί προς τους οποίους απευθύνεται το CEEI Βαλένθια προκειμένου 
να δικτυώσει τους πελάτες του είναι:   

Α) Φορείς Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (R + D + Ι):  

• Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
• Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (μεταλυκειακή εκπαίδευση)  
• Εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί οργανισμοί και φορείς: Υπουργεία 

Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου , Παιδείας και Επιστημών  

Β) Οργανισμοί Τοπικής Ανάπτυξης: 

• Συνεργασίες με φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις 

• Συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ αναφορικά με την τοπική ανάπτυξη 

Γ) Άλλοι φορείς: 

• Τράπεζες, ταμιευτήρια, το Ινστιτούτο χρηματοδότησης της Βαλένθια, το  
Ινστιτούτου Νεολαίας της Βαλένθια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα γραφιστικό σχέδιο με το οποίο το CEEI 
Βαλένθια προσπαθεί να επικοινωνήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τόσο 
προς τις επιχειρήσεις όσο και γενικότερα προς το εξωτερικό περιβάλλον 
(π.χ. συνεργαζόμενοι φορείς).  
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Entrepreneurs’ Days 

Το CEEI Βαλένθια έχει ενεργό συμμετοχή στη διοργάνωση των «Ημερών 
των Επιχειρηματιών» (Entrepreneurs’ Days) που πραγματοποιεί η 
περιφέρεια της Βαλένθια 
(http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/). Αυτό είναι το 
σημαντικότερο γεγονός στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας στην περιφέρεια, με περισσότερους από 6.000 συμμετέχοντες. 
Η διοργάνωση αυτή είναι ετήσια και είναι ένας συνδυασμός έκθεσης και 
παράλληλων εκδηλώσεων (ομιλίες, workshops, επιχειρηματικές 
συναντήσεις, επιχειρηματικά βραβεία).  Οι διοργανωτές προσπαθούν πάντα 
σε αυτή την εκδήλωση να προσελκύσουν και νέους ή εν δυνάμει 
επιχειρηματίες καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

http://diadelapersonaemprendedora.emprenemjunts.es/
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Το CEEI Βαλένθια διαχειρίζεται τρεις ιστοσελίδες οι οποίες είναι 
συνδεδεμένες με την κεντρική ιστοσελίδα και οι οποίες παρέχουν μεγάλο 
όγκο πληροφοριών σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία:  

• www.redceei.com για όσους θέλουν να ξεκινήσουν την δική τους 
επιχείρηση, 

• www.gulasceei.com οδηγοί υποστήριξης της επιχειρηματικότητας σε 
θέματα μάνατζμεντ, 

• www.fichasceei.com χρήσιμα έγγραφα και υποδείγματα που 
αφορούν στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. 

 

4.4 Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence 

4.4.1 Προφίλ 

Το Chambre de Commerce de Marseille ιδρύθηκε το 1599 από τους 
επιχειρηματίες της πόλης της Μασσαλίας, με πρωταρχικό στόχο την 
καταπολέμηση της πειρατείας. Σταδιακά το μοντέλο το οποίο επέλεξαν οι 
Μαρσεγέζοι επιχειρηματίες να συνασπιστούν, αποτέλεσε πρότυπο για την 
ίδρυση και λειτουργία όλων των επιμελητηρίων αρχικά στη Γαλλία αλλά και 
στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα, τετρακόσια και πλέον χρόνια από την 
ίδρυση του, το Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence 
(CCIMP) δηλ. το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Μασσαλίας 
έχει ως βασικό σκοπό την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων της περιφέρειας. Τα καθήκοντα και οι εξουσίες (όπως όλων των 
επιμελητηρίων στη Γαλλία) καθορίζονται από το νόμο και υπόκεινται σε 
διοικητικό έλεγχο. Οι δύο βασικοί στόχοι του CCIMP είναι:  

α) η στήριξη των επιχειρήσεων-μελών του και γενικά της 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή, 

«…σε μια δύσκολη περίοδο σχεδόν για το σύνολο των γαλλικών 
επιχειρήσεων, ο στόχος του CCIMP είναι να μην αφήσει το γάλλο 
επιχειρηματία μόνο αλλά να τον βοηθήσει να βρει διεξόδους καθώς και να 
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν τις συνεργασίες 
μεταξύ των επιχειρήσεων» 

,) η ανάπτυξη της περιφέρειας, 

«…το CCIMP θα πρέπει να συμβάλει αποφασίστηκα ώστε να μην χαθεί μια 
ιστορική για την πόλη ευκαιρία, η Μασσαλία να γίνει η μητρόπολη της 
Μεσογείου».   

4.4.2 Υπηρεσίες  

Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Μασσαλίας παρέχει ένα 
πολύ μεγάλο αριθμό συμβουλευτικών υπηρεσιών με διάφορες μορφές 
(εξατομικευμένη συμβουλευτική, εκπαίδευση, workshops, επιχειρηματικές 
αποστολές). Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πως σκοπός του CCIMP είναι 
να δώσει λύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να βρίσκεται μια επιχείρηση.  

Στη συνέχεια  παρουσιάζονται οι υπηρεσίες του CCIMP: 

http://www.redceei.com/
http://www.gulasceei.com/
http://www.fichasceei.com/
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1) Δημιουργία νέας επιχείρησης ή αγορά υφιστάμενης επιχείρησης 
Α) Δημιουργία επιχείρησης  

o αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας 
 ημερίδα ενημέρωσης για τα στάδια έναρξης της 

επιχείρησης (δωρεάν) 
 «διάγνωση» (μόνο για καινοτόμο επιχειρηματικότητα). 

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει 1 έως 4 
συναντήσεις της μισής μέρας με εξειδικευμένο 
σύμβουλο 

 εξατομικευμένη συμβουλευτική για το αρχικό στάδιο. Η 
υπηρεσία αυτή είναι επί πληρωμή και μπορεί να 
παρασχεθεί είτε με την μορφή συναντήσεων είτε 
τηλεφωνικά (η τιμή είναι περίπου 50-60 ευρώ της ώρα)  

 εξατομικευμένη συμβουλευτική για θέματα 
χρηματοδότησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών 
(δωρεάν). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με την μορφή 
της συνάντησης (μίας περίπου ώρας) με εξειδικευμένο 
σύμβουλο. 

 εξατομικευμένη συμβουλευτική για θέματα 
επιχειρηματικού σχεδίου. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν 
και περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό συναντήσεων 
της μίας ώρας 

 ενημέρωση για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Η 
ενημέρωση παρέχεται δωρεάν μέσα από μια σχετική 
ιστοσελίδα. 

o έναρξη της επιχείρησης 
 “atelier” επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει μία μέρα 

εκπαίδευσης σε θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων 
και χρηματοδοτικού σχεδίου (financial planning). Το 
κόστος συμμετοχής είναι 60 Ευρώ.  

 «5 μέρες επιχειρηματικότητας» Περιλαμβάνει μια μέρα 
εκπαίδευση σε πέντε βασικά θέματα (έρευνα αγοράς, 
χρηματοδοτικό σχέδιο, βιωσιμότητα, νομικά θέματα, 
επικοινωνία και διαφήμιση) και στην συνέχεια 
εξατομικευμένη συμβουλευτική γύρω από τα θέματα 
αυτά. Το κόστος της υπηρεσίας αυτής είναι 250 Ευρώ. 

Β) Ολοκλήρωση διατυπώσεων (άδειες λειτουργίας κτλ.) 
o συμβουλευτική 

 εξατομικευμένη συμβουλευτική αναφορικά με θέματα 
διατυπώσεων. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. 

 ολοκλήρωση των διαδικασιών σε 48 ώρες από 
εξειδικευμένο σύμβουλο. Η υπηρεσία παρέχεται έναντι 
60 Ευρώ  

o on-line ολοκλήρωση των διαδικασιών 
 on-line πλατφόρμα μέσα από την οποία όλες οι 

διαδικασίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά 
Γ) Αγορά υφιστάμενης επιχείρησης 

o προετοιμασία της αγοράς μια επιχείρησης 
 εξατομικευμένη συμβουλευτική αναφορικά με την 

αγορά επιχείρησης. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και 
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περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό συναντήσεων της 
μίας ώρας. 

 «5 μέρες για την αγορά μιας επιχείρησης». 
Περιλαμβάνει πέντε μέρες εκπαίδευσης σε επτά βασικά 
θέματα (αναζήτηση επιχειρήσεων προς αγορά, 
αξιολόγηση της προς εξαγορά επιχείρησης, επιλογή του 
κατάλληλου νομικού και φορολογικού πλαισίου, 
χρηματοδότηση της εξαγοράς, ανάπτυξη σχεδίου 
εξαγοράς μιας επιχείρησης, διαπραγμάτευση και 
υπογραφή των συμβάσεων εξαγοράς, ‘καθημερινότητα’ 
σε μια νέα επιχείρηση). Το κόστος αυτής της υπηρεσίας 
είναι 250 Ευρώ. 

o εξεύρεση ευκαιριών απόκτησης μιας επιχείρησης 
 διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματιών που 

θέλουν να πουλήσουν την επιχείρηση τους και 
επενδυτών που θέλουν να αγοράσουν μια επιχείρησης. 
Οι συναντήσεις αυτές έχουν την μορφή του Β2Β speed 
dating και πραγματοποιούνται μέσα σε μια 
προκαθορισμένη ημέρα κάθε 6 μήνες 

 
2) Ανάπτυξη υφιστάμενης επιχείρησης 

Α) Ανάπτυξη πωλήσεων 

o Ανάλυση αγοράς 
 Διαγνωστική φάση/Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

(business intelligence). Εξατομικευμένη συμβουλευτική 
η οποία διαρκεί δύο μέρες. Η τιμή υπολογίζεται κατά 
περίπτωση.  

 Οικονομικό περιβάλλον της περιφέρειας. Ιστοσελίδα η 
οποία δίνει στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις 
αναφορικά με την οικονομία της περιφέρειας. 

 Εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα logistics και 
ενέργειας. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει 13 μέρες 
συμβουλευτικής σε διάστημα 12 μηνών και κοστίζει 
1500 Ευρώ.  

o «Προοπτικές» 
 Βάσεις δεδομένων/Πληροφορίες για εν δυνάμει 

πελάτες. Η υπηρεσία απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις 
που κάνουν B2B και η τιμή υπολογίζεται κατά 
περίπτωση.  

 Προσέγγιση «μεγάλων πελατών» (ιδιωτικών και 
δημόσιων) με προμηθευτές. Εκδήλωση που 
πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και διαρκεί μια 
μέρα. Το κόστος συμμετοχής για τις ΜΜΕ είναι 150 
Ευρώ. 

 Συνάντηση μεταξύ ΜΜΕ επιχειρήσεων. Εκδήλωση μισής 
μέρας η οποία έχει την μορφή του B2B Speed Dating 
μεταξύ επιχειρηματιών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

 «Ενεργειακά» ραντεβού. Διοργάνωση συναντήσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου της ενέργειας. Η 
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εκδήλωση διαρκεί μισή ή μία μέρα και η συμμετοχή 
είναι δωρεάν.  

o Ανάπτυξη αγοράς 
 «Πορεία προς την ενίσχυση των πωλήσεων». 

Περιλαμβάνει εκπαίδευση καθώς και ομαδική και 
ατομική συμβουλευτική με σκοπό τον σχεδιασμό της 
στρατηγικής και των ενεργειών του τμήματος 
πωλήσεων. Το κόστος είναι 1200 και η συνολική 
διάρκεια 4 μήνες. 

 «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς». Περιλαμβάνει 
εκπαίδευση και ατομική συμβουλευτική με σκοπό την 
προετοιμασία ΜΜΕ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Το 
κόστος είναι 900 Ευρώ και περιλαμβάνει 8 μισές μέρες 
συμβουλευτικής και εκπαίδευσης μέσα σε ένα διάστημα 
5 μηνών. 

 «Συναντήσεις νέων επιχειρηματιών». Εκδηλώσεις ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την συνάντηση 
νέων επιχειρηματιών. Η συμμετοχή στην εκδήλωση 
είναι δωρεάν.  

 Εξατομικευμένη συμβουλευτική γενικού χαρακτήρα. Η 
υπηρεσία είναι δωρεάν και περιλαμβάνει περίπου 10 
επισκέψεις μέσα σε ένα διάστημα 12 μηνών.  

 Mentoring. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν συνήθως από 
κάποιον πρώην επιχειρηματία. 

o Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 Ενημέρωση για τις δυνατότητας και τις εξελίξεις. 

Σχετική σελίδα στο διαδίκτυο η οποία δίνει δωρεάν 
πληροφορίες. 

 Ασφάλεια πληροφοριών και συναλλαγών. 
Εξατομικευμένη συμβουλευτική εξειδικευμένη σε 
θέματα ασφάλειας πληροφοριών και συναλλαγών. Η 
τιμή υπολογίζεται κατά περίπτωση.  

 Διαγνωστική συμβουλευτική σε θέματα ΤΠΕ. Η 
υπηρεσία διαρκεί 2 μέρες και η τιμή υπολογίζεται κατά 
περίπτωση.  

 Ετήσια έκθεση με όλες τις εξελίξεις που αφορούν τις 
επιχειρήσεις στον τομέα ΤΠΕ. Είσοδος δωρεάν.  

Β) Ανάπτυξη δικτύου 

Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων διάρκειας μισής μέρας με σκοπό την 
πραγματοποίηση άτυπων συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματιών. 

Γ) Ολοκλήρωση διατυπώσεων 

o Διατυπώσεις της επιχείρησης 

Οι υπηρεσίες αυτές δομούνται με ανάλογο τρόπο με την ολοκλήρωση των 
διατυπώσεων για μια νέα επιχείρηση (βλ. παραπάνω). 

o Διατυπώσεις αναφορικά με την εκπαίδευση μελών της 
επιχείρησης 
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Η Γαλλία έχει ένα σύστημα παρόμοιο με το ελληνικό ΛΑΕΚ 0,45% του 
ΟΑΕΔ με τη διαφορά ότι κάθε επιχείρηση θα πρέπει μέχρι το Φεβρουάριο 
να εκδίδει «πρόγραμμα εκπαιδεύσεων» του έτους. Οι προσφερόμενες από 
το CCIMP υπηρεσίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν τις 
εκπαιδεύσεις τους. 

Δ) Χρηματοδότηση της ανάπτυξης 

 Εξατομικευμένη συμβουλευτική για θέματα 
χρηματοδότησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών 
(δωρεάν). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με την μορφή 
των ωριαίων συναντήσεων με εξειδικευμένο σύμβουλο.  

 Ενημέρωση για θέματα κρατικών ενισχύσεων προς 
επιχειρήσεις. Η ενημέρωση παρέχεται δωρεάν μέσα από 
μια σχετική ιστοσελίδα. 

 Εξατομικευμένη συμβουλευτική για το αρχικό στάδιο. Η 
υπηρεσία αυτή είναι επί πληρωμή και μπορεί να 
παρασχεθεί είτε με την μορφή συναντήσεων είτε 
τηλεφωνικά (η τιμή είναι περίπου 50-60 ευρώ της ώρα)  

 Προετοιμασία φακέλου για δάνεια από το IAD 
(αντίστοιχο ΕΤΕΑΝ). Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.   

Ε) Ανθρώπινο δυναμικό 

Εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα προσλήψεων η οποία 
περιλαμβάνει και τρεις υποενότητες. Η τιμή καθορίζεται κατά περίπτωση.  

o Πρόσληψη 
 Διοργάνωση μικρού μεγέθους «ημερών καριέρας». 
 Πλατφόρμα ‘μικρών αγγελιών’ για την πρόσληψη 

προσωπικού.  
o Εκπαίδευση 

 «5 μέρες για την διαχείριση της επιχείρησης». 
Περιλαμβάνει 5 μέρες εκπαίδευσης (μία μέρα κάθε δύο 
μήνες για δέκα μήνες). Το κόστος αυτής της υπηρεσίας 
είναι 250 Ευρώ.  

 Πρόγραμμα «Πλάτωνας». Περιλαμβάνει 120 ΜΜΕ 
επιχειρήσεις και 24 μεγάλες. Το πρόγραμμα ξεκινάει με 
μια διαγνωστική φάση (μισή μέρα) και συνεχίζεται με 
συνδυασμό εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Το 
κόστος είναι 1200 Ευρώ και η διάρκεια του 
προγράμματος 12μηνη.  

 Επαγγελματική κατάρτιση και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς (π.χ. KEDGE Business School).  
 

o Βελτίωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

ΣΤ) Καινοτομία 

o Καινοτομία και ΤΠΕ 

Υπηρεσίες ΤΠΕ όπως αυτές περιγράφονται και παραπάνω.   

o Αξιολόγηση ενός καινοτόμου σχεδίου 
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 Διοργάνωση εκδηλώσεων γύρω από μια συγκεκριμένη 
θεματική (π.χ. τεχνολογία φωτισμού LED). Στις 
εκδηλώσεις αυτές που παίρνουν διάφορες μορφές 
(στρογγυλά τραπέζια, πρωινό γεύμα, επισκέψεις, 
workshop) γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης όλων τον 
σημαντικών φορέων γύρω από την επιλεγμένη 
θεματική. Σκοπός των συναντήσεων είναι η ενημέρωση 
για τις τελευταίες εξελίξεις και η ανταλλαγή απόψεων. 

 «Διάγνωση καινοτομικότητας». Εξατομικευμένη 
συμβουλευτική συνολικής διάρκειας δύο ημερών. Η 
τιμή καθορίζεται κατά περίπτωση.    

Ζ) Βιώσιμη ανάπτυξη 

 Διαγνωστική συμβουλευτική για περιβαλλοντικά θέματα 
(π.χ. συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς) και ανάλυση περιβαλλοντικού ρίσκου. 
Εξατομικευμένη συμβουλευτική συνολικής διάρκειας 
δύο ημερών. Η τιμή καθορίζεται κατά περίπτωση.   

 Διαγνωστική συμβουλευτική για θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας περιβαλλοντικά θέματα. Εξατομικευμένη 
συμβουλευτική συνολικής διάρκειας δύο ημερών. Η 
τιμή καθορίζεται κατά περίπτωση.   

 Διαγνωστική συμβουλευτική για θέματα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Εξατομικευμένη συμβουλευτική 
συνολικής διάρκειας δύο ημερών. Η τιμή καθορίζεται 
κατά περίπτωση.  

Η) Διεθνοποίηση 

o Ξεκινώντας την διαδικασία διεθνοποίησης 
 «Διαβατήριο». Εκπαιδευτικό workshop μισής μέρας 

αναφορικά με νομικά θέματα και θέματα κανονισμών. 
Κόστος συμμετοχής 25 Ευρώ.  

 Πρακτικές διεθνούς εμπορίου. Εκπαιδευτικό workshop 
μισής μέρας αναφορικά με γενικά θέματα διεθνούς 
εμπορίου και θέματα κανονισμών. Η παρακολούθηση 
είναι δωρεάν.  

 Εισαγωγή στις εξαγωγές. Εξατομικευμένη 
συμβουλευτική σε θέματα εξαγωγών διάρκειας 1 ώρας. 
Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται δωρεάν. 

 Συναντήσεις για επιλεγμένες χώρες. Ομαδικές 
συναντήσεις επιχειρηματιών οι οποίες είναι 
αφιερωμένες σε χώρες-στόχους εξαγωγέων. Η 
συμμετοχή στις συναντήσεις είναι δωρεάν.   

 «Πορεία προς τις εξαγωγές». Περιλαμβάνει εκπαίδευση, 
ομαδική και ατομική συμβουλευτική με σκοπό τον 
σχεδιασμό της στρατηγικής και των ενεργειών του 
τμήματος εξαγωγών. Το κόστος είναι 1950 Ευρώ και η 
συνολική διάρκεια 6 μήνες. 

 Διατυπώσεις εξαγωγικού εμπορίου. Εξατομικευμένη 
συμβουλευτική αναφορικά με θέματα διατυπώσεων που 
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αφορούν το εξαγωγικό εμπόριο (π.χ. βίζα, τελωνείο). Η 
τιμή καθορίζεται κατά περίπτωση.   

o Άνοιγμα σε νέες αγορές 
 Συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές. Η διάρκεια 

είναι συνήθως από 3 έως 10 ημέρες. Η τιμή καθορίζεται 
κατά περίπτωση.   

 Συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Η διάρκεια 
είναι συνήθως από 4 έως 8 ημέρες. Η τιμή καθορίζεται 
κατά περίπτωση.   

Θ) Πώληση της επιχείρησης 

 Εξατομικευμένη συμβουλευτική αναφορικά με την 
πώληση/μεταβίβαση της επιχείρησης. Η υπηρεσία αυτή 
παρέχεται με την μορφή συναντήσεων με εξειδικευμένο 
σύμβουλο και είναι δωρεάν. 

 Οργάνωση συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματιών που 
ενδιαφέρονται να πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους και 
επενδυτών. Οι συναντήσεις αυτές διοργανώνονται μια 
φορά το εξάμηνο και η συμμετοχή σε αυτές είναι 
δωρεάν.    

Ι) Διαχείριση κινδύνου και προβλημάτων στην επιχείρηση 

 Παροχή υπηρεσιών mentoring προς επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η υπηρεσία παρέχεται από 
(πρώην συνήθως) επιχειρηματίες με μεγάλη πείρα και 
είναι δωρεάν. 

Μια ακόμα αξιοσημείωτη δράση του CCIMP είναι το “Espace Provence 
Création” το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 με σκοπό να συμβάλει στην 
ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στην περιοχή. Φιλοδοξία των δημιουργών 
του Espace Provence Création ήταν να αποτελέσει το κέντρο συνάντησης 
όσων ενδιαφέρονται να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση. Σταδιακά, με την 
ανάπτυξη της «βεντάλιας» των υπηρεσιών που προσφέρονται από το 
CCIMP, το Espace Provence Création έγινε το κέντρο πληροφόρησης του 
επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. Εξειδικευμένο προσωπικό έχει την 
ευθύνη να συνδιαμορφώσει με τον επιχειρηματία το κατάλληλο μείγμα 
συμβουλευτικής, εκπαιδεύσεων και δράσεων στις οποίες θα συμμετέχει. 
Επιπλέον, για τους εν δυνάμει επιχειρηματίες το Espace Provence Création 
προσφέρει χώρο εργασίας (co-working space) για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα καθώς και χώρους συναντήσεων.  
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4.5 Union des Classes Moyennes 

4.5.1 Προφίλ 

Η Union des Classes Moyennes (UCM) είναι η Ένωση Επιχειρηματιών και 
Ελεύθερων Επαγγελματιών της Βαλλονίας (Βέλγιο). Στόχοι της UCM είναι: 

• η προάσπιση  των συμφερόντων των μελών της 
• η εκπροσώπηση των μελών της σε συλλογικούς φορείς και 

διαπραγματεύσεις  
• η παροχή ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

της Βαλλονίας 
• η διαχείριση πόρων της περιφέρειας της Βαλλονίας τα οποία 

προέρχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα οποία 
προορίζονται για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας  

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των στόχων της η UCM έχει δημιουργήσει ένα 
μεγάλο δίκτυο από οργανισμούς, με τους οποίους συνεργάζεται 
προκειμένου να διοργανώνει κοινές δράσεις. Μεταξύ των συνεργασιών που 
διατηρεί η UCM αξίζει να αναφερθεί η συνεργασία την οποία έχει από το 
2010 η UCM με το IFAPME. Το IFAMPME είναι κρατικός οργανισμός με 
τομέα ευθύνης την επαγγελματική κατάρτιση ελεύθερων επαγγελματιών 
καθώς και επιχειρηματιών και εργαζομένων σε ΜΜΕ. Η UCE και το IFAPME 
συνεργάζονται στενά σε θέματα εκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται και από 
την UCM  «Η δικτύωση αποτελεί βασικό εργαλείο αφού με αυτό τον τρόπο 
προωθείται η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των επιχειρηματιών η οποία με 
την σειρά της μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία».  

4.5.2 Υπηρεσίες 

Το UCM πραγματοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων οι οποίες συνδυάζουν 
εκπαίδευση, συμβουλευτική και ενημέρωση μέσω διαδικτύου. Οι 
δράσεις/υπηρεσίες του UCM διακρίνονται ως προς: α) τη δημιουργία της 
επιχείρησης, β) την ανάπτυξη της επιχείρησης, γ) την αγορά μιας 
επιχείρησης και δ) τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης.   

Α) Δημιουργία επιχείρησης  

• Αξιολόγηση του προφίλ του εν δυνάμει επιχειρηματία. On line 
εργαλείο με το οποίο ο υποψήφιος επιχειρηματίας μπορεί να 
αξιολογήσει αν τα προσωπικά του χαρακτηριστικά είναι συμβατά με 
το προφίλ ενός επιχειρηματία 

• Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου  
o Κατόπιν εγγραφής οι υποψήφιοι επιχειρηματίες μπορούν να 

λάβουν ένα αριθμό αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή με οδηγίες 
για την συγγραφή ενός επιχειρηματικού σχεδίου.  

o Συμμετοχή σε ενημερωτικές ημερίδες αναφορικά με κρίσιμα 
θέματα όπως π.χ. η χρηματοδότηση της επιχείρηση. Η 
συμμετοχή στις ημερίδες αυτές είναι δωρεάν.  

o Εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα συγγραφής 
επιχειρηματικού σχεδίου.  
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• Αναζήτηση χρηματοδότησης. Εξατομικευμένη συμβουλευτική με 
σκοπό την αναζήτηση της βέλτιστης δυνατής χρηματοδοτικής λύσης. 

• Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από κρατικά προγράμματα 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

o Παροχή σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο  
o Εξατομικευμένη συμβουλευτική σε θέματα κρατικών 

ενισχύσεων 
• Επιλογή νομικής μορφής της νέας επιχείρησης 

o Παροχή σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο  
o Εξατομικευμένη συμβουλευτική αναφορικά με την επιλογή 

νομικής μορφής της επιχείρησης 
• Ολοκλήρωση διαδικασιών για την έναρξη της επιχείρησης.  

o Παροχή σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο  
o Το UCΜ παρέχει βοήθεια με την μορφή του «γκισέ» στο οποίο 

απευθύνεται ο υποψήφιος επιχειρηματίας. Η βοήθεια αυτή 
παρέχεται δωρεάν και περιλαμβάνει και τα θέματα πρόσληψης 
προσωπικού.   

• Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως. To UCM έχει δημιουργήσει την 
διαδικτυακή πλατφόρμα www.ucmcampus.be μέσα από την οποία 
παρέχεται εκπαίδευση στις παρακάτω θεματικές:  

o Διαδικασίες – Αδειοδοτήσεις 
o Έρευνα αγοράς 
o Λογιστική 
o Φορολογία 
o Κρατική ενίσχυση για τη δημιουργία επιχειρήσεων  
o Επιχειρηματικό Σχέδιο 
o Νομικά θέματα  
o Διαχείριση Κινδύνων 
o Στρατηγική των επιχειρήσεων  
o Μάρκετινγκ  
o Ο μηχανισμός του ΦΠΑ 
o Οι τεχνικές της δημιουργικότητας - Καινοτομία 
o Επικοινωνία 
o Στρατηγικές συμμαχίες 

Για όλα τα παραπάνω θέματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
πραγματοποιούνται και workshops/εκπαιδεύσεις. 

Β) Ανάπτυξη επιχείρησης 

• Αναβάθμιση νομικής μορφής της επιχείρησης 
o Παροχή σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο  
o Εξατομικευμένη συμβουλευτική αναφορικά με την 

αναβάθμιση της νομικής μορφής της επιχείρησης 
• Διαχείριση της επιχείρησης. Το UCM παρέχει εξατομικευμένη 

συμβουλευτική στις επιχειρήσεις-μέλη του κάτω από την γενική 
θεματική «ανάπτυξη εργασιών» (business development) 

http://www.ucmcampus.be/
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• Διάγνωση της επιχείρησης. Το UCM παρέχει εξειδικευμένους 
συμβούλους οι οποίοι αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν μια 
‘διάγνωση’ της επιχείρησης και στην συνέχεια να προτείνουν λύσεις 
μέσα τις δράσεις του UCM 

• Ανάπτυξη δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση το UCM προσπαθεί να 
δικτυώσει την επιχείρηση με άλλα δίκτυα όπως το “Mentoring for 
success” το οποίο απευθύνεται μόνο σε γυναίκες επιχειρηματίες 
(www.mentoringforsuccess.eu).  

• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Ισχύει ότι αναφέρθηκε και 
παραπάνω για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 

• Αναζήτηση χρηματοδότησης. Το UCM παρέχει εξατομικευμένη 
συμβουλευτική στις επιχειρήσεις-μέλη του αναφορικά με την 
αναζήτηση χρηματοδότησης. 

• Επικοινωνία και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  
o Διαγνωστική εξατομικευμένη συμβουλευτική για θέματα 

πληροφορικής και επικοινωνιών της επιχείρησης. Η 
διαγνωστική συμβουλευτική διαρκεί συνήθως 2 ώρες.  

o Πρόγραμμα “έχω ανάγκη com.com” (j’ai besoin com.com). Το 
πρόγραμμα εξειδικεύεται σε δράσεις επικοινωνίας των 
επιχειρήσεων μέσα από το διαδίκτυο. Ο επιχειρηματίας μπορεί 
να παρακολουθήσει workshop σε τέσσερις θεματικές καθώς 
και να επωφεληθεί από μια δίωρη διαγνωστική συμβουλευτική 
σε θέματα δράσεων επικοινωνίας των επιχειρήσεων μέσα από 
το διαδίκτυο.  

Γ) Αγορά επιχείρησης  

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική σε φορολογικά και νομικά θέματα 
αγοράς μιας επιχείρησης.  

• Χρηματοδότηση της αγοράς μιας επιχείρησης. Εξατομικευμένη 
συμβουλευτική σε θέματα χρηματοδότησης μιας αγοράς (π.χ. 
τραπεζικό δάνειο).  

• Αναζήτηση επιχείρησης προς αγορά. Το UCM λειτουργεί ως ‘κόμβος’ 
μεταβίβασης επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν.  

• Εκτίμηση της επιχείρησης προς αγορά. Εξατομικευμένη 
συμβουλευτική σε θέματα εκτίμησης επιχειρήσεων.  

Δ) Μεταβίβαση επιχείρησης 

• Μεταβίβαση στα τέκνα. Εξατομικευμένη συμβουλευτική αναφορικά 
με νομικά και φορολογικά θέματα που προκύπτουν από την 
μεταβίβαση της επιχείρησης. 

• Διαγνωστική πριν την πώληση. Εξατομικευμένη συμβουλευτική που 
σκοπό έχει να αναδείξει προβλήματα της επιχείρησης τα οποία θα 

http://www.mentoringforsuccess.eu/
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δυσκόλευαν τον ιδιοκτήτη να την πουλήσει (ή θα τον έφερναν σε 
πιο αδύναμη διαπραγματευτική θέση).   

• Αναζήτηση αγοραστή της επιχείρησης. Το UCM λειτουργεί ως 
«κόμβος» μεταβίβασης επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται 
δωρεάν. 

• Εκτίμηση της επιχείρησης πριν την πώληση. Εξατομικευμένη 
συμβουλευτική σε θέματα εκτίμησης επιχειρήσεων.  

Η UCM σε συνεργασία με την περιφέρεια της Βαλλονίας επιδοτεί με τη 
μορφή κουπονιών την παροχή υπηρεσιών προς επιχειρηματίες και εν 
δυνάμει επιχειρηματίες. Πιο συγκεκριμένα, ο επωφελούμενος μπορεί να 
αγοράσει κουπόνια ονομαστικής αξία 12,5 Ευρώ έναντι του ποσού των 2,5 
Ευρώ. Για μια ώρα εξατομικευμένη συμβουλευτική ο επωφελούμενος θα 
πρέπει να καταβάλει 3 κουπόνια ενώ για κάθε ώρα συμμετοχής σε 
workshop/εκπαιδεύσεις ο επωφελούμενος θα πρέπει να καταβάλει 2 
κουπόνια. Κάθε επωφελούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει συνολικά μέχρι 
300 κουπόνια για εκπαίδευση μέσα σε ένα διάστημα 12 μηνών, ενώ μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιήσει μέχρι και 600 κουπόνια εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής επίσης σε διάστημα 12 μηνών. Και στις δύο περιπτώσεις 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από 100 κουπόνια το μήνα.     

 

4.6 Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e 
Media Impresa 

4.6.1 Προφίλ 

Η Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa (CNΑ), η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών και Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων, αποτελεί το συνδικαλιστικό όργανο των 
επαγγελματιών,  βιοτεχνών και εμπόρων της Ιταλίας. Η CNΑ είναι μια από 
τις πέντε ιταλικές συνομοσπονδίες ΜΜΕ (μαζί με τις Confcommercio, 
Confesercenti, Casartigiani και Confartigianato) οι οποίες συνολικά 
εκπροσωπούν πάνω από 2,3 εκατομμύρια ιταλικές επιχειρήσεις στις οποίες 
εργάζονται περίπου 14,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Η CAN ιδρύθηκε το 1946 
και εκπροσωπεί 10 ενώσεις οι οποίες συνολικά έχουν 670.000 περίπου 
επιχειρήσεις μέλη. H CNA απασχολεί περισσότερους από 9.000 υπαλλήλους 
σε όλη την Ιταλία και έχει παρουσία σε όλες τις ιταλικές περιφέρειες (19 
περιφερειακά γραφεία) καθώς και σε όλες τις ιταλικές επαρχίες (108 
επαρχιακά γραφεία). Η CNΑ έχει τη μορφή της μη-κερδοσκοπικής εταιρίας, 
κυριότεροι στόχοι της οποίας είναι: 

• η εκπροσώπηση των μελών της CNA και η προώθηση των 
συμφερόντων τους τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη, 

• η προστασία της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στην εσωτερική 
αγορά και η αύξηση της αναγνωσιμότητας των ιταλικών ΜΜΕ 
επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές,  
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• η προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας των ιταλικών ΜΜΕ 
επιχειρήσεων και  

• η παροχή υπηρεσιών στις επιχειρήσεις μέλη του. 

Από το 1984,  η CNA έχει ιδρύσει παράρτημα στις Βρυξέλλες προκειμένου 
να προωθεί τα συμφέροντα της έναντι των κύριων θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.isbineurope.eu). Αξίζει να σημειωθεί πως για 
την ιταλική οικονομία, οι ΜΜΕ επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές καθώς η 
Ιταλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη αναφορικά με το ποσοστό της 
προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του ΑΕΠ την οποία πραγματοποιούν οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 εργαζόμενους.  

Καθώς οι αποφάσεις για το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών 
λαμβάνονται από κάθε CAN σε περιφερειακό επίπεδο οι υπηρεσίες που θα 
παρουσιαστούν είναι αυτές του CNA Basilicata (μικρή περιφέρεια στον νότο 
της Ιταλίας).  

4.6.2 Υπηρεσίες 

Η CNA Basilicata παρέχει υπηρεσίες που στόχο έχουν την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός έχει δημιουργηθεί μια δομή 
παροχής ολοκληρωμένων εξατομικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη του CAN Basilicata. Να σημειωθεί 
πως η εξατομικευμένη συμβουλευτική αφορά ακόμα και καθοδήγηση του 
επιχειρηματία σε θέματα καθημερινότητας. Το CNΑ Basilicata παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στις παρακάτω θεματικές ενότητες:   

• Περιβάλλον και ασφάλεια  

• Διαχείριση/μάνατζμεντ 

• Προστασία προσωπικών δεδομένων και διαχείριση πληροφοριών 

• Ανθρώπινο δυναμικό 

• Θέματα εργασίας και συμβάσεων 

• Διεθνοποίηση 

• Internet και νέες τεχνολογίες 

• Δικτύωση επιχειρήσεων 

• Χρηματοοικονομικά 

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρονται από τη CNA έναντι αμοιβής. Οι 
προσφερόμενες όμως τιμές προς τις επιχειρήσεις μέλη της CAN είναι κατά 
πολύ χαμηλότερες της αγοράς (περίπου στο ήμισυ). Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίνεται από τη CNA Basilicata στην «εικόνα» του οργανισμού προς τις 
επιχειρήσεις-μέλη (και όχι μόνο), αλλά και στη συνεχή ενημέρωση προς τις 
επιχειρήσεις αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ενδεικτική της 
σημασίας που δίνεται στην εταιρική εικόνα είναι η επιλογή της γραφικής 
απεικόνισης των προσφερόμενων υπηρεσιών σαν «πολυεργαλείο». Το CNA 

http://www.isbineurope.eu/
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Basilicata έκρινε πως με αυτό τον τρόπο μπορούν οι υπηρεσίες του να 
επικοινωνηθούν καλύτερα στις επιχειρήσεις του.   

 

 
 

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως το CAN Basilicata δίνει ιδιαίτερο βάρος στην 
εκπόνηση μελετών για κλάδους οι οποίοι είναι σημαντικοί για την 
περιοχή (π.χ. ο τουρισμός). Οι μελέτες αυτές στη συνέχεια παρέχονται 
δωρεάν στις επιχειρήσεις - μέλη του CAN.  
 

4.7 Industrie - und Handelskammer für München und Oberbayern 

4.7.1 Προφίλ 

Με 367.000 επιχειρήσεις-μέλη και 480 εργαζόμενους, το Industrie - und 
Handelskammer für München und Oberbayern (IHK), το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μονάχου και της Άνω Βαυαρίας, αποτελεί το 
μεγαλύτερο από το 80 γερμανικά επιμελητήρια. Σκοπός του επιμελητηρίου 
είναι η συμβολή στη δημιουργία του βέλτιστου πλαισίου για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται την περιοχή. Οι δράσεις που θα αποσκοπούν στη 
βελτιστοποίηση του πλαισίου πρέπει σύμφωνα με το IHK να ακολουθούν 
τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, το IHK υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μελών του 
έναντι των ομοσπονδιακών οργάνων (η Γερμανία είναι ομοσπονδιακή 
δημοκρατία με τοπικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις), αλλά και έναντι των 
εθνικών οργάνων. Εκτός από την εκπαίδευση (η οποία παρέχεται μεταξύ 
άλλων και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης) και τις υπηρεσίες που 
παρέχει, το IHK οργανώνει ομάδες εργασίας οι οποίες έχουν σαν στόχο τη 
μελέτη και στη συνέχεια την ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών για 
τρέχοντα ζητήματα. Μια ακόμα από τις βασικές δραστηριότητες του IHK 
είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσει-μέλη να προσλάβουν το κατάλληλο 
προσωπικό δια μέσου πρακτικής άσκησης (ή αλλιώς μαθητείας, όπως 
ορίζεται από το γερμανικό σύστημα). Το IHK διαχειρίζεται πάνω από 
16.000 νέες συμβάσεις πρακτικής άσκησης κάθε χρόνο.  
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4.7.2 Υπηρεσίες 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το IHK απευθύνονται, τόσο σε υπό ίδρυση 
επιχειρήσεις όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Υπό τον όρο 
«υπηρεσίες» περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών δράσεων 
(ενημερωτικό υλικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις κτλ). Πιο 
συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρει το IHK είναι:  

1) Πληροφορίες αναφορικά με την ίδρυση της επιχείρησης. Αφορά 
πληροφοριακό υλικό για διάφορα θέματα (χρηματοδότηση, 
ασφαλιστικά θέματα, επιλογή νομικής μορφής, αδειοδοτήσεις κτλ) το 
οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Να σημειωθεί σε αυτό το 
σημείο πως το IHK διαθέτει στην ιστοσελίδα του ένα πολύ μεγάλο και 
καλά οργανωμένο όγκο πληροφοριών αναφορικά με τα παραπάνω 
θέματα.   

2) Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. Αφορά πληροφοριακό υλικό 
μεταξύ άλλων με τη μορφή προτύπων (π.χ. excel για την κατάρτιση 
του χρηματοοικονομικού πλάνου), εκπαιδεύσεις αλλά και τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση η οποία μπορεί να βοηθήσει τον εν δυνάμει 
επιχειρηματία στην συγγραφή του επιχειρηματικού του σχεδίου. 

3) Σεμινάρια επιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων. Ένα τυπικό σεμινάριο έχει διάρκεια τρεις ημέρες και 
πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα για τρεις εβδομάδες. Το 
κόστος ενός τέτοιου σεμιναρίου είναι 150 Ευρώ. 

4) Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές 

• Παροχή βασικών εξατομικευμένων υπηρεσιών σε εν δυνάμει 
επιχειρηματίες. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν και 
απευθύνεται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

• Παροχή βασικών εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ελεύθερους 
επαγγελματίες. Διαρκεί μερικές 3-4 ώρες και κοστίζει 30 Ευρώ.  

• Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, που αφορά τα παρακάτω θέματα:   

 Τιμολόγηση 
 Χρηματοδότηση 
 Νομικά θέματα 
 Φορολογικά θέματα 
 Ασφαλιστικά θέματα 
 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
 Franchise 
 Μάρκετινγκ / Πωλήσεις 
Η τιμολόγηση γίνεται κατά περίπτωση αν και αναφέρεται πως οι 
τελικές τιμές είναι επιδοτούμενες.  

• Coaching - παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας ένας εμπειρογνώμονας 
επισκέπτεται την επιχείρηση και μπορεί να επιμεληθεί ενός 
συνόλου θεμάτων/προβλημάτων (και όχι μόνο ένα εξειδικευμένο 



 

 

 

Μελέτη για την αξιολόγηση των δομών συμβουλευτικής υποστήριξης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

 

 

 
59 

 

θέμα όπως παρουσιάζεται παραπάνω. Το IHK επιδοτεί έως και 
70% την υπηρεσία αυτή για ημερήσιες αμοιβές έως 800 ευρώ ανά 
ημέρα και για μέγιστο μέχρι 10 ημέρες. Η επωφελούμενη 
επιχείρηση μπορεί για την υπηρεσία αυτή να επιλέξει μεταξύ ενός 
μεγάλου αριθμού συμβεβλημένων συμβούλων επιχειρήσεων. 

 

 
Συνεργασία IHK με το Δήμο του Μονάχου 

 
Το IHK έχει στενή συνεργασία με το δήμο του Μονάχου (Stadt München, 
www.muenchen.de) με τον οποίο συνεργάζονται ιδιαίτερα σε θέματα 
επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο φορείς έχουν ιδρύσει το 
“Gruenden in Munchen” (ίδρυση στο Μόναχο), ένα φυσικό και δικτυακό 
χώρο συνάντησης των ανθρώπων που θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους 
επιχείρηση www.gruenden-in-muenchen.de. Το “Gruenden in Munchen” 
διακρίνει επτά στάδια στη διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης και ως εκ 
τούτου προτείνει λύσεις ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπό 
ίδρυση επιχείρηση. Στο πλαίσιο του σχετικά νέου αυτού φορέα 
προσφέρεται εξατομικευμένη (δωρεάν) συμβουλευτική, η οποία έχει σα 
στόχο να κατευθύνει τον επωφελούμενο (εν δυνάμει επιχειρηματία) προς 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες (ή δράσεις) που προσφέρονται είτε απ’ 
ευθείας από το “Gruenden in Munchen”, είτε από το IHK, είτε από άλλο 
φορέα ο οποίος δραστηριοποιείται στην πόλη του Μονάχου. 
 

 
 

 
 

 

 

  

http://www.muenchen.de/
http://www.gruenden-in-muenchen.de/
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4.8 Manufacturing Advisory Service 

4.8.1 Προφίλ 

Το Manufacturing Advisory Service (MAS) ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την 
παροχή βοήθειας αποκλειστικά και μόνο σε μεταποιητικές επιχειρήσεις της 
Αγγλίας (και όχι ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η Σκοτία και 
η Ουαλία λειτουργούν αντίστοιχους οργανισμούς, το Scottish 
Manufacturing Advisory Service και το Wales Manufacturing Advisory 
Service). Τον τελευταίο χρόνο διαφαίνεται μια πρόθεση να ενοποιηθούν τα 
διάφορα MAS του Ηνωμένου Βασιλείου σε έναν ενιαίο οργανισμό. Το MAS 
της Αγγλίας το οποίο και θα εξετάσουμε απασχολεί συνολικά 150 άτομα 
στα 9 περιφερειακά του κέντρα. 

Το MAS ακολουθεί την αγγλοσαξονική προσέγγιση στην υποστήριξη 
μεταποιητικών επιχειρήσεων (η αντίστοιχη υπηρεσία των Η.Π.Α. είναι το 
U.S. Manufacturing Extension Partnership – MEP), σύμφωνα με την οποία 
για να υποβοηθηθούν οι μεταποιητικοί κλάδοι απαιτείται παρέμβαση σε 
επίπεδο επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, το MAS μέσω απευθείας 
παρεμβάσεων στις αγγλικές μεταποιητικές επιχειρήσεις έχει σαν σκοπό να 
ενισχύσει:  

α) την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 
ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (ιδίως όσον αφορά τις 
τεχνολογίες της διαδικασίας παραγωγής) και  

β) τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μεταποιητικών επιχειρήσεων κατά 
την εφαρμογή μεθόδων παραγωγής (όπως π.χ. το lean manufacturing) και 
οργανωτικών τεχνικών διαχείρισης (όπως π.χ. τα συστήματα διαχείρισης 
ποιότητας) όχι μόνο στο χώρο της παραγωγής, αλλά και σε ολόκληρη την 
επιχείρησή καθώς και στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης.  

4.8.2 Υπηρεσίες 

Ενώ αρχικά η υποστήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων γινόταν μόνο 
μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και 
η υποστήριξη μέσω εκπαίδευσης στις νέες μεθόδους παραγωγής και 
διαχείρισης. Η εκπαίδευση αποτελεί εδώ και μερικά χρόνια αναπόσπαστο 
μέρος της διαδικασίας υποστήριξης. Στόχος της σταδιακής αυτής 
«στροφής» είναι πέρα από τους παραπάνω στόχους, το MAS να 
υποστηρίξει τις μεταποιητικές επιχειρήσεις: 

α) στην ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και στην υποστήριξη των 
προσπαθειών που αφορούν την προώθηση των νέων αυτών προϊόντων 
στην αγορά (με άλλα λόγια την υποστήριξη της ανάπτυξης και 
εμπορευματοποίησης καινοτομιών).    

β) στην προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και κατ’ 
επέκταση της εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή.  

Αξίζει να αναφερθεί πως το 2011 η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
κατέγραψε 3.000 περίπου δομές υποστήριξης επιχειρήσεων. Οι δομές 
αυτές, όπως είναι φυσικό, είχαν μεγάλη επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Από τις 
δομές αυτές προκρίθηκαν 13 μεγάλες δομές οι οποίες συνεχίζουν να 
λειτουργούν, μια εκ των οποίων ήταν και το MAS.    
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Το MAS προσφέρει υπηρεσίες σε πέντε επίπεδα. 

• Επίπεδο 1: Σε ένα πρώτο επίπεδο παρέχετε δωρεάν τηλεφωνική 
υποστήριξη, μέσα από την οποία ειδικευμένοι σύμβουλοι σε 
επιχειρηματικά θέματα όσο και σε θέματα παραγωγής είναι 
διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Στο επίπεδο αυτό γίνεται 
επίσης και ενημέρωση αναφορικά με τα προγράμματα τα οποία 
μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε επιχείρηση (βλ. τα παρακάτω 
επίπεδα). 

• Επίπεδο 2: Το δεύτερο επίπεδο το οποίο είναι επίσης δωρεάν 
περιλαμβάνει μια ολοήμερη «διαγνωστικού» τύπου επίσκεψη 
από στελέχη του MAS στην επωφελούμενη επιχείρηση. Σκοπός της 
επίσκεψης είναι η αξιολόγηση της γραμμής παραγωγής και η 
αναγνώριση  ευκαιριών που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση 
των λειτουργικών επιδόσεων. Το δεύτερο αυτό διαγνωστικό επίπεδο 
συχνά οδηγεί σε πρόσθετες υπηρεσίες σε ένα από τα επόμενα 
επίπεδα. 

• Επίπεδο 3: Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει την παροχή γενικής 
εκπαίδευσης ευαισθητοποίησης (general awareness training) και 
εκδηλώσεων δικτύωσης τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
και επισκέψεις σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζονται ως βέλτιστες 
πρακτικές. 

• Επίπεδο 4: Το τέταρτο επίπεδο αποτελεί και την «καρδιά» των 
δραστηριοτήτων του MAS. Στο πλαίσιο του τέταρτου επιπέδου 
παρέχονται οι επιδοτούμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής 
(‘workouts’) στην βάση της διάγνωσης που έχει πραγματοποιηθεί 
στο επίπεδο 2. Κατά τη διάρκεια των ‘workouts’ ένας σύμβουλος του 
MAS περνάει 2 εβδομάδες στην επιχείρηση (on-site). Κατά την 
διάρκεια των δύο αυτών εβδομάδων ο σύμβουλος σε συνεργασία με 
τη διοίκηση της επωφελούμενης επιχείρησης προσπαθούν: 

α) εντάξουν πιο ανταγωνιστικές μεθόδους στην παραγωγική 
διαδικασία (κατά βάση ακολουθώντας το πρότυπο του lean 
manufacturing), 
β) να συν-αναπτύξουν αξία για την επιχείρηση (value stream), 
γ) να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της επιχείρηση (action 
plan),  
δ) να διδάξουν καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης ή/και 
μεθοδολογίες που θα οδηγήσουν σε καινοτομία και 
ε) να εισάγουν πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και εξοικονόμησης 
ενέργειας.     

• Επίπεδο 5: Το επίπεδο αφορά την παροχή υπηρεσιών σε θέματα 
που δεν άπτονται της παραγωγής (καθώς αυτά καλύπτονται από 
το επίπεδο 4). Στο επίπεδο αυτό καλύπτονται θέματα όπως 
μάρκετινγκ και πωλήσεις, χρηματοικονομικά, ανθρώπινου 
δυναμικού, νομικά, εξαγωγικού εμπορίου και περιβαλλοντικά. Στο 
επίπεδο αυτό το MAS δεν παρέχει το ίδιο την υπηρεσία αλλά 
συστήνει (στην βάση της διάγνωσης που έχει κάνει στο επίπεδο 2) 
ποια άλλη υπηρεσία υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί 
να βοηθήσει (από τις υπόλοιπες 12 δομές που λειτουργούν στην 
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επικράτεια). Με άλλα λόγια, στο επίπεδο αυτό το MAS λειτουργεί 
ως ενδιάμεσος φορέας.  

Ένας από τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται το MAS 
για το επίπεδο 5 είναι και το Business Growth Hub 
(www.businessgrowthhub.com) μια από τις υπηρεσίες του 
οποίου είναι και το mentoring. 

Κατά μέσο όρο το MAS επιδοτεί με το 50% του κόστους της υπηρεσίας των 
εμπειρογνωμόνων προς τις αγγλικές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα πληρώνουν 
300 λίρες Αγγλίας ανά ημέρα παροχής εξατομικευμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών (ποσοστό επιχορήγησης 70%), οι επιχειρήσεις από 50 έως 250 
εργαζόμενους πληρώνουν 500 λίρες Αγγλίας ανά ημέρα παροχής 
εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών (ποσοστό επιχορήγησης 
50%), ενώ οι επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους δεν 
επιχορηγούνται και πληρώνουν 1.000 λίρες Αγγλίας. Το 2011 η κυβέρνηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε κονδύλι 91 εκατομμυρίων για τη 
χρηματοδότηση του MAS για τα επόμενα 3 χρόνια. Κάθε περιφερειακό MAS 
έχει αρκετά μεγάλο βαθμό ελευθερίας στη διαχείριση του έργου το οποίο 
πραγματοποιεί. Για παράδειγμα το MAS Southeast χρησιμοποιεί σε μεγάλο 
βαθμό την πρακτική της εργασίας εξ’ αποστάσεως, η οποία επιτρέπει σε 
πολλούς εργαζόμενους να εργάζονται από το σπίτι τους. 

Στο επίπεδο της προώθησης των υπηρεσιών του το MAS έχει αναλάβει 
ενεργό ρόλο καθώς προβαίνουν ακόμα και σε «τηλεφωνικές ενημερώσεις» 
ή «τηλεφωνικές πωλήσεις» (telesales). Επίσης, πολλά από τα περιφερειακά 
MAS δημιούργησαν Best Practice Networks τα οποία και προώθησαν μέσω 
σχετικών κατά τόπους εκδηλώσεων. Στις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες 
πραγματοποιούνται τέσσερις φορές το χρόνο, συγκεντρώνονται ιδιοκτήτες 
ΜΜΕ οι οποίοι παρακολουθούν βέλτιστες πρακτικές και οι οποίες γίνονται 
αφορμή προκειμένου να ακολουθήσει μια γενικότερη συζήτηση για το «τι 
δουλεύει και τι όχι»  (what works and what does not). 

Καθώς παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη αύξηση της ζήτησης 
για συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, το 
MAS δημιούργησε μια «ενεργειακή επιθεώρηση» καθώς και μια 
επιθεώρηση για την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων. Με βάση 
την ενεργειακή αυτή επιθεώρηση, στην συνέχεια προτείνονται τρόποι 
εξοικονόμησης της ενέργειας αλλά και βέλτιστης χρήσης των πόρων (π.χ. 
μείωση υπολειμμάτων, μείωση χρήσης α’ υλών, μείωση ανάγκης σε 
συσκευασία).    

Ο εντοπισμός μελετών περίπτωσης είναι ένα εργαλείο το οποίο 
χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τo MAS. Για παράδειγμα το MAS East 
of England υποχρεώνει όλους τους συμβούλους με τους οποίους 
συνεργάζεται να «παράγουν» μία μελέτη περίπτωσης για κάθε τρεις 
επιχειρήσεις τις οποίες συμβουλεύουν. Πολλές από τις μελέτες περίπτωσης 
συνοδεύονται και από ένα video. Οι μελέτες περίπτωσης που 
συγκεντρώνονται δημοσιεύονται τόσο στην ιστοσελίδα του MAS όσο και 
στον ετήσιο απολογισμό του.  

http://www.businessgrowthhub.com/
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Τέλος, αξίζει να αναφερθούν και κάποια στατιστικά από έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε το 2010, αναφορικά με την αποδοτικότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του MAS. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν πως 
κατά μέσο όρο οι επωφελούμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις μεταξύ 2002 
και 2009 σημείωσαν:   

• αύξηση κατά 27% της παραγωγικότητας  
• μείωση κατά 23% των υπολειμμάτων στην παραγωγή  
• βελτίωση κατά 30% του χρόνου παράδοσης 
• αύξηση της απόδοσης της επένδυσης κατά 30% 
• 185.000 λίρες Αγγλίας όφελος ανά επιχείρηση 

 

4.9 Yrittäjät - Federation of Finish Enterprises 

4.9.1 Προφίλ 

H Yrittäjät – Federation of Finish Enterprises (FFE), η Ομοσπονδία των 
Φινλανδικών Επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει τις ΜΜΕ φιλανδικές 
επιχειρήσεις. Έχει 115.000 περίπου μέλη, 400 τοπικές ενώσεις και 53 
περιφερειακές ενώσεις. Σκοπός της είναι η βελτίωση της θέσης των μελών 
της, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Φινλαδική 
κοινωνία. Όπως αναφέρει η ίδια η FFE “…oι πιο σημαντικοί λόγοι για να 
ανήκει κανείς στην FFE είναι η δυνατότητα χρήσης των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών καθώς και η επιθυμία να ανήκει κάποιος σε μια επιχειρηματική 
κοινότητα”.   

4.9.2 Υπηρεσίες 

H FFE παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω μιας εθνικής 
τηλεφωνικής γραμμής παροχής συμβουλών. Σε έναν κεντρικό αριθμό 
τα μέλη της FFE μπορούν να καλούν, προκειμένου να λάβουν την 
συμβουλή και καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων. Οι τηλεφωνικές συμβουλές 
δίνονται από 100 περίπου εμπειρογνώμονες σε διάφορα θέματα. Οι ώρες 
λειτουργίας της γραμμής είναι από τις 10.00 έως τις 16.00 και για να 
καλέσει κάποιος δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από τον αριθμό μέλος. Τα 
τηλεφωνήματα υποδέχονται σύμβουλοι οι οποίοι έχουν σαν αρμοδιότητα να 
κάνουν μια πρώτη «διάγνωση» της φύσης του προβλήματος, προκειμένου 
στη συνέχεια να συνδέσουν τον επιχειρηματία με τον κατάλληλο 
εμπειρογνώμονα. Σύμφωνα με την FFE, ένας από τους βασικούς λόγους 
που έχει επιλεγεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω τηλέφωνου 
αφορά στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των μελών της. Θα πρέπει να 
σημειωθεί πως τα μέλη της FFE εξυπηρετούνται και μέσω e-mail από την 
ίδια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Οι υπηρεσίες που ζητούνται περισσότερο 
από τα μέλη της FFE αφορούν νομικά ζητήματα, ενώ μεγάλη ζήτηση 
έχουν και θέματα φορολογίας. Αξίζει να σημειωθεί πως μια επιχείρηση 
μπορεί να λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην Αγγλική γλώσσα.  

Οι τομείς στους οποίους παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι:  

• Εργατικό δίκαιο 
o συμβουλές για τις συλλογικές συμβάσεις 
o συμβάσεις εργασίας 

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/a/tiedotteet/suomen-yrittajat-selvitti-kuntatoimijat-vahentaisivat-kuntien-tehtavia-reilusti
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o ωράριο εργασίας 
o μισθολογικά θέματα 
o εργοδοτικές εισφορές 

• Εταιρικό δίκαιο και γενικές συμβουλές 
o προστασία των καταναλωτών 
o τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 
o προστασία δεδομένων 
o επίλυση διαφορών 

• Δίκαιο των συμβάσεων 
o επιχειρησιακές συμβάσεις 
o συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων 
o real estate και συμβάσεις κατασκευών 

• Φορολογία και ΦΠΑ 
o ΦΠΑ 
o φορολογία των επιχειρήσεων 
o φορολόγησης των εισοδημάτων κεφαλαίου 

• Διεθνές εμπόριο 
o ΕΕ και το διεθνές εμπόριο 
o συναλλαγές με τη Ρωσία 
o συναλλαγές με τις ΗΠΑ 
o συναλλαγές με τη Λατινική Αμερική 

• Περιβαλλοντικά θέματα 
o προστασία του περιβάλλοντος 
o τη διαχείριση των αποβλήτων 
o περιβαλλοντικές υποχρεώσεις (όπως αυτές απορρέουν από 

τον νόμο) 
• Κληρονομικά θέματα 

o φορολογία 
o κληρονομικό δίκαιο 
o η εξεύρεση ενός νέου ιδιοκτήτη 
o επιχειρήσεων στην αγορά και πώληση υπηρεσιών  
o ευκαιρίες κατάρτισης για τους επιχειρηματίες και τη 

χρηματοδότηση για την εκπαίδευση 
o δεξιότητες στην επιχειρηματικότητα 

• Ασφαλιστικά θέματα για τους επιχειρηματίες 
o συνταξιοδοτικά θέματα 
o ασθένειας 
o υγείας 
o ανικανότητας 
o ανεργίας 

• Διανοητική ιδιοκτησία και δίκαιο του ανταγωνισμού 
o αθέμιτος ανταγωνισμός 
o copyright 
o δίκαιο αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα λογισμικού 
o διπλώματα ευρεσιτεχνίας  
o εμπορικά σήματα  
o design 

• Διάφορα θέματα 
o πτώχευση 
o αναδιάρθρωση χρέους 
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Εκτός της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, η FFE 
προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης των επιχειρήσεων ‘Yrityshaku’. Το 
περιεχόμενο της υπηρεσίας βασίζεται στα στοιχεία του μητρώου μελών της 
FFE. Η αναζήτηση Yrityshaku είναι διαθέσιμη μόνο στα φινλανδικά. Σκοπός 
της υπηρεσίας αυτής είναι να ενισχύσει τις συνεργασίες μεταξύ των μελών 
του. Επιπλέον μέσω της υπηρεσίας Yrityshaku οι επιχειρήσεις λαμβάνουν 
δωρεάν προβολή. Για κάθε επιχείρηση προβάλλονται τα παρακάτω 
στοιχεία: εταιρική επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, fax, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, site, ταξινόμηση με βάση το μέγεθος της 
επιχείρησης και τον τομέα δραστηριότητας καθώς και θέση στο χάρτη. Τα 
στοιχεία κάθε εταιρίας παρουσιάζονται όπως αυτά υποβλήθηκαν στην FFE 
από τα μέλη ενώ με username και password τα μέλη έχουν την 
δυνατότητα να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά. 
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