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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2014-2016 

ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TEE/TKM 
 

 

1. Στόχοι 
Η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί τον πιο καίριο μοχλό ανάπτυξης της 

χώρας κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Η ΜΕ Ανταγωνιστικότητας – Καινοτομίας – 
Επιχειρηματικότητας (ΑΚΕ) στοχεύει στην αποτελεσματική και ουσιαστική υποστήριξη νέων και 
υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. Η 
προώθηση καινοτόμων πρακτικών, τεχνολογιών και προϊόντων αλλά και η ανάπτυξης των 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων μηχανικών είναι η βάση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των σύγχρονων Ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται το πρόγραμμα 
δράσεων της ΜΕ-ΑΚΕ με χρονικό ορίζοντα 2014-2016.  

 

2. Θεματικοί άξονες προγράμματος δράσης 
 
Οι προτεινόμενοι θεματικοί άξονες εντός των οποίων θα κινηθούν οι δράσεις της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας 
– Καινοτομίας – Επιχειρηματικότητας (ΜΕ-ΑΚΕ) την περίοδο 2014-2016 είναι:  
 
1. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα  

Στόχος: Συγκρότηση απόψεων εμπειρογνωμόνων και ειδικών στα θέματα που αυξάνουν την 
αποδοτικότητα και κατά συνέπεια ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων. 

Αντικείμενο: 

 Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής βιομηχανίας 
 Ποιότητα, τυποποίηση, αξιοπιστία προϊόντων 
 Περιβαλλοντική διαχείριση και διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία  
 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  
 Ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων  
 Όραμα και ηγεσία 
 Ανάλυση SWOT, έρευνα αγοράς, πλάνο μάρκετινγκ 
 Κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα και χρηματοδοτικά εργαλεία 
 Αναγνώριση και εφαρμογή ∆εικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators) 
 Αναγνώριση και προώθηση καινοτομίας σε προϊόντα/υπηρεσίες 
 Συστήματα ∆ιαχείρισης (ISO 9001, 14001,18001, 22000 κλπ) 
 ∆ιοίκηση Έργων & ∆ιαχείριση Κινδύνων 
 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan), Τεχνοοικονομική μελέτη (Feasibility Study) 
 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 
 ∆ικτύωση επιχειρήσεων 
 Βέλτιστες πρακτικές 
 Ανάλυση προβλημάτων ανταγωνιστικότητας εργασιών μηχανικού από υπερφορολόγηση, 

ασφαλιστικές εισφορές κ.α. 
 

∆ράσεις: 

 ∆ιοργάνωση ημερίδας: «Η συμβολή του Μηχανικού στην αναπτυξιακή προοπτική της σύγχρονης 
επιχείρησης» (συνεργασία με Εντός-Εκτός, Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων/ΤΚΜ, ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ, 
ΣΕΒΕ κτλ). 

 ∆ιοργάνωση κύκλων σεμιναρίων για την εκπόνηση φακέλων CE, μελετών ISO, μελετών 
∆ιαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων κτλ (βλ. § 5.1) 

 ∆ιοργάνωση σεμιναρίου για εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) για 
μηχανικούς(βλ. § 5.2) 
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 Προώθηση πιστοποιημένων υπηρεσιών Μηχανικού (όπως Συμβούλου, εκτιμητή κ.α.) από το 
ΤΕΕ σε συνεργασία με τη. Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων/ΤΚΜ 

 Ομάδα Εργασίας για την μελέτη σύστασης Κέντρου Επιχείρησης και Καινοτομίας (βλ. § 3.1) 
 Στελέχωση παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας με δυναμικό του τμήματος Επαγγελματικών 

Θεμάτων ΤΕΕ/ΤΚΜ με πολλαπλές δράσεις, μια εκ των οποίων η διοργάνωση του τριημέρου 
επιχειρηματικότητας. 

 
 

2. Ερεύνα – Τεχνολογία - Ανάπτυξη 

Στόχος: Προώθηση Ε&Τ για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων 

Αντικείμενο: 

 Στρατηγικές χρηματοδότησης ΕΕ για Ε&Τ 
 Χρηματοδοτικά μέσα (εθνικά, ευρωπαϊκά, ιδιωτικά) 
 Σχέση επιχειρήσεων με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και Περιφέρεια/∆ήμους 
 Πατέντες / ∆ιπλώματα ευρεσιτεχνίας 
 Θετικά παραδείγματα 

∆ράσεις: 

 Σύσταση Ομάδας Εργασίας «Νέες κατευθύνσεις Ε&Τ στην ΕΕ και ο ρόλος του μηχανικού» (βλ. § 
3.2) 

 Ενημερωτική ημερίδα / σεμινάριο για «Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) και 
εμπορευματοποίηση καινοτομίας» (συνεργασία με ΟΒΙ, επιτροπή ερευνών ΑΠΘ, ΕΛΟΤ) 

 Ενημερωτική διαδραστική ημερίδα με τελειόφοιτους πολυτεχνικών με θέμα "Μηχανικός / 
Επιχειρείν" 

 
 
3. Νέες τεχνολογίες & σύγχρονα προϊόντα  

Στόχος: Παρουσίαση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων προϊόντων με προοπτικές στην ελληνική και ξένη 
αγορά. 

Αντικείμενο: 

 Πράσινες τεχνολογίες και προϊόντα (κεραμικά, χρώματα, τρόφιμα) 
 Σύγχρονες τάσεις της αγοράς, προϊόντα υψηλής ζήτησης (tablet, κινητά, φίλτρα νερού κτλ) 

∆ράσεις: 

 Σύσταση ομάδας εργασίας «Νέες τεχνολογίες και προϊόντα», διοργάνωση σχετικής(-ων) 
ημερίδας(-ων) για νέες τεχνολογίες ή/και προϊόντα. (βλ. § 3.3) 

 ∆ιοργάνωση ημερίδας «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα» 
 
 

4.  Ενίσχυση / χρηματοδότηση επιχειρήσεων 

Στόχος: Παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Αντικείμενο: 

 Ενημέρωση επιχειρήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και Ορίζοντα 2014-2020 
 Ενημέρωση νέων μηχανικών για χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης σύστασης νέων 

επιχειρήσεων 
∆ράσεις: 

 ∆ιοργάνωση σχετικής ημερίδας (Χρηματοδοτικά μέσα για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας επιχειρήσεων) με συμμετοχή ΓΓΕΤ, εταιριών συμβούλων, ATTICA BANK κτλ. 

 
5. Αλεξάνδρια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) 

Στόχος: Συλλογή δεδομένων, στοχοθεσία και ανάπτυξη θέσεων/προτάσεων για το παρόν και το μέλλον 
της ΑΖΚ. 

Αντικείμενο: 

 Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης (νομικό καθεστώς, υποστηριζόμενες επιχειρήσεις, κτλ) 
 Προτάσεις για βελτίωση σύνδεσης ΑΖΚ με επιχειρηματικότητα 
 Προτάσεις για αξιολόγηση υποστηριζόμενων επιχειρήσεων, κατευθύνσεων κτλ 

∆ράσεις: 

 Σύσταση Ομάδας Εργασίας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας» (§ 3.4)  



 3

 Ενημερωτική ημερίδα για την ΑΖΚ 
 Παρουσίαση στο "τεχνογραφημα" / προώθηση διακεκριμένων ιδεών 

 
 

3. Σύσταση ομάδων εργασίας 
Οι Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) που προτείνονται στοχεύουν να εστιαστούν σε συγκεκριμένα θέματα. Οι 
προτεινόμενες OE που θα στηρίξουν το έργο της ΜΕ-ΑΚΕ την περίοδο 2014-2016 είναι: 
 
3.1 Προοπτική ανάπτυξης Κέντρου Επιχείρησης και Καινοτομίας (BIC) 

Σκοπός: Μελέτη και σχεδιασμός Κέντρου Επιχείρησης και Καινοτομίας με σκοπό την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας.  

Αντικείμενο: Η ομάδα εργασίας θα μελετήσει και θα σχεδιάσει τις βάσεις ενός Κέντρου Επιχείρησης και 
Καινοτομίας Μακεδονίας ή BIC MAC – Business and Innovation Centre of Macedonia. Το Κέντρο αυτό 
δύναται να ιδρυθεί με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με κύρια αποστολή την 
υποστήριξη και ανάπτυξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και τη συνεργασία με τοπικές 
εθνικές και κοινοτικές αρχές για την προώθηση και εφαρμογή σχετικών κοινοτικών και εθνικών πολιτικών. 
Το BIC MAC μπορεί να δημιουργηθεί με σύμπραξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, λοιπών Επιμελητηρίων, Τοπικών 
Αρχών, ∆ήμων, Τραπεζών και σημαντικού αριθμού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και να χωροθετηθεί στους 
υφιστάμενους χώρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το BIC MAC δύναται να δραστηριοποιείται σε 3 κύριους τομείς : α) 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, β) Ευρωπαϊκά προγράμματα και γ) Θερμοκοιτίδα νέων πολύ μικρών 
επιχειρήσεων (0-9 άτομα). 

Οι στόχοι ενός τέτοιου κέντρου θα είναι: 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων και εκσυγχρονισμός τους, εισαγωγή καινοτομικών 
μεθόδων στη λειτουργία τους και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους για μια βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και συμβολή στη δημιουργία νέων, υγιών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
σε κλάδους αιχμής. 

 Οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης μέσω βέλτιστης αξιοποίησης ανθρώπινων, 
φυσικών και χρηματοοικονομικών πόρων. 

 Πρόσβαση σε νέες/διεθνείς αγορές και αναζήτηση εταίρων στο διεθνή χώρο μέσω του διεθνούς 
δικτύου των BIC (π.χ. Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο EBN ή European Business & Innovation Centers 
Network που δημιουργήθηκε το 1984 από τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ). 

 
Σύνθεση Ομάδας Εργασίας:  4 άτομα Χρονική διάρκεια: 4 μήνες 
 
 
3.2 Νέες κατευθύνσεις Ε&Τ στην ΕΕ και ο ρόλος του μηχανικού 

Σκοπός: Συγκρότηση προτάσεων για διοργάνωση ενημερωτικών διαδραστικών  ημερίδων σε 
τελειοφοιτους ή ακόμη και αναβάθμιση προγράμματος σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ 
μέσω της ενσωμάτωσης μαθημάτων για επιχειρηματικότητα και καινοτομία, ώστε οι νέοι μηχανικοί να 
είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα προσόντα για γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. 

Αντικείμενο: Αρκετοί μηχανικοί σήμερα, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά είτε δουλεύουν σε 
ανταγωνιστικά περιβάλλοντα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κτλ) χειρίζονται κονδύλια και τρόπους 
προσέγγισης νέων χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχουν 
αντίστοιχα μαθήματα για την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα.  Η ΟΕ θα διερευνήσει τις ανάγκες 
αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών των τμημάτων της πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ ώστε οι 
νέοι μηχανικοί να έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους γύρω από την επιχειρηματικότητα και 
ανταγωνιστικότητα. Οι προτάσεις της ΟΕ, αφού εγκριθούν από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα 
προωθηθούν στην Πολυτεχνική Σχολή και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και ∆ια Βίου Μάθησης 
με στόχο την υλοποίησή τους. Ενδεικτικά η ΟΕ θα προτείνει θέματα εκπαίδευσης γύρω από τα 
παρακάτω: 

 Σύσταση νέων ατομικών επιχειρήσεων 
 Εκπόνηση επιχειρηματικών μελετών (business plan) 
 ∆ιπλώματα ευρεσυτεχνίας / πατέντες 
 Ποιότητα, τυποποίηση, αξιοπιστία προϊόντων 

 

Συνεργασία: Η ΟΕ προτείνεται να συνεργαστεί με μέλη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του ΑΠΘ 
ώστε να προωθηθεί και η επιχειρηματική διάσταση του μηχανικού μέσω βέλτιστων πρακτικών. 
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Σύνθεση Ομάδας Εργασίας:  3 άτομα Χρονική διάρκεια: 6 μήνες 
 
 
3.3 Νέες Τεχνολογίες και Προϊόντα 

Σκοπός: ∆ιερεύνηση και καταγραφή νέων τεχνολογιών αιχμής και πρωτοποριακών προϊόντων, αλλά και 
κατευθύνσεων χρηματοδότησης Ε.Ε. για να δοθούν νέες κατευθύνσεις και προοπτικές της 
επιχειρηματικότητας. 

Αντικείμενο: Οι νέες κατευθύνσεις των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι τις περισσότερες 
φορές περιορισμένες και/ή «ακολουθούν τις εξελίξεις». Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία 
μπορούν να ανθίσουν μόνο αν στοχεύσουν σε νέα καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες. Η ΟΕ θα 
διερευνήσει τις κατευθύνσεις (τεχνολογίες, προϊόντα) εκείνες που υποστηρίζονται από δράσεις Ε&Α όχι 
μόνο στην ΕΕ αλλά κυρίως σε ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα κτλ με σκοπό να προσδιοριστούν πιθανές 
κατευθύνσεις που θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της ΟΕ, αφού 
εγκριθούν από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα προωθηθούν στο Υπουργείο 
Ανταγωνιστικότητας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε ∆ήμους και σε άλλους αρμόδιους φορείς, 
ώστε να αποτελέσουν εργαλείο για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον τα αποτελέσματα 
θα παρουσιαστούν με τη μορφή ημερίδας για την ενημέρωση των επιχειρήσεων (νέων, μικρομεσαίων, 
μεγάλων) και νέων μηχανικών, στα πλαίσια του 3ήμερου επιχειρηματικότητας. 

Σύνθεση Ομάδας Εργασίας:  4 άτομα Χρονική διάρκεια: 5 μήνες 
 
3.4 Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) 

Σκοπός: Αξιολόγηση της ΑΖΚ ως μέσω προώθησης της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα.  

Αντικείμενο: Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ένα μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της ΑΚΖ. Καθώς ο ρόλος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι συμβουλευτικός, είναι απαραίτητη η κατανόηση και θέσπιση θέσεων/προτάσεων γύρω 
από την ΑΖΚ. Η ΟΕ θα κάνει μία ιστορική ανασκόπηση του ρόλου και των δράσεων της ΑΖΚ, θα εξετάσει 
το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς, θα διερευνήσει τους στόχους και λειτουργία αντίστοιχων 
πρωτοβουλιών του εξωτερικού και θα προτείνει νέες δράσεις για τη διεύρυνση του ρόλου της ΑΖΚ και την 
προώθηση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας. Η ΟΕ θα 
συνεργαστεί με την ΑΖΚ για την υποστήριξη μίας ενημερωτικής ημερίδας γύρω από το ρόλο και 
προοπτικές της ΑΖΚ καθώς και την προώθηση καλών ιδεών ή επιχειρήσεων. 

Σύνθεση Ομάδας Εργασίας:  5 άτομα Χρονική διάρκεια: 6 μήνες 

 

4. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων 
Στα πλαίσια του προγράμματος δράσεων της ΜΕ-ΑΚΕ για το 2014-2016 προγραμματίζεται η οργάνωση 
των εξής εκδηλώσεων: 

1. ∆ιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Η συμβολή του Μηχανικού στην αναπτυξιακή προοπτική της 
σύγχρονης επιχείρησης» όπου θα παρουσιαστούν οι θέσεις και παραδείγματα μηχανικών από μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οι θέσεις εμπειρογνωμόνων. Η ημερίδα προτείνεται να 
συνδιοργανωθεί με ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, Εντός-Εκτός, Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων/ΤΚΜ. 

2. ∆ιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) και 
εμπορευματοποίηση καινοτομίας»  σε συνεργασία με ΟΒΙ και επιτροπή ερευνών ΑΠΘ, ΕΛΟΤ. Στόχος 
της ημερίδας είναι η γενική ενημέρωση του κοινού για τις προοπτικές εμπορευματοποίησης της 
καινοτομίας και παρουσίαση παραδειγμάτων από γνωστές πατέντες. 

3. ∆ιοργάνωση ενημερωτικής διαδραστικής ημερίδας με τελειόφοιτους πολυτεχνικών με θέμα 
"Μηχανικός / Επιχειρείν", που θα εντάσσουν τους νέους μηχανικούς στην πραγματικότητα του κλάδου 
και θα τον ενημερώνουν για τις επαγγελματικές ευκαιρίες, διευρύνοντας τον ορίζοντά του κάνοντας 
τον να ξεπεράσει τα έως σήμερα στερεότυπα του κλάδου. 

4. ∆ιοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» όπου διάφορες επιχειρήσεις θα 
παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνικές και προϊόντα, πως βοήθησαν αυτά στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και διεύρυνση των αγορών των επιχειρήσεων, κτλ. Στην ημερίδα θα πρέπει να 
παρουσιαστούν δράσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η ημερίδα θα πρέπει να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των ΕΒΕΘ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ. 

5. ∆ιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας γύρω από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα για ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας επιχειρήσεων. Στην ημερίδα προτείνεται να συμμετέχει η Γενική 
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, εταιρίες συμβούλων με έδρα την Κεντρική Μακεδονία και η 
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ATTICA BANK. Στην ημερίδα μπορούν να παρουσιαστούν θετικά παραδείγματα από τη συμμετοχή 
επιχειρήσεων σε αντίστοιχα προγράμματα (οφέλη και προοπτικές κτλ).  

6. ∆ιοργάνωση ημερίδας για την ΑΖΚ σε συνδιοργάνωση με την ΑΖΚ, ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ, ΑΤΕΙ-Θ κτλ.  

 

5. ∆ιοργάνωση Σεμιναρίων Μικρής ∆ιάρκειας 
Στα πλαίσια της λειτουργίας της ΜΕ-ΑΚΕ προτείνεται η οργάνωση των παρακάτω σεμιναρίων μικρής 
διάρκειας: 

 
5.1 Συστήματα διαχείρισης επιχειρήσεων 

Αντικείμενο: 

 Εκπόνηση φακέλων CE 
 Μελέτες ISO 
 Μελέτες ∆ιαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων κτλ 

Απευθύνεται σε:  Μ.Μ., Μ-Η, Η.Μ, Χ.Μ., Π.Μ.   Ώρες: 15  Άτομα: 40  

Επιστ. υπεύθυνος:  

5.2 Επιχειρησιακά σχέδια (business plan) για μηχανικούς 

Αντικείμενο:  

 Γενικά περιεχόμενα (σκοπός επιχείρησης, στοχευόμενο πελατολόγιο, εξοπλισμός, 
προσωπικό, διοίκηση) 

 Ανάλυση Αγορών-Ανταγωνισμού-Καταναλωτών-Πατεντών 
 Τεχνο-οικονομική Ανάλυση της Επενδυτικής και Τεχνολογικής Απόδοσης   
 Ανάλυση αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης προϊόντος/υπηρεσίας (Τρόποι 

Παραγωγής-Πιστοποίηση-Logistics) 
 Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Ισολογισμοί-Προϋπολογισμοί-Κοστολόγηση-Ανάλυση 

Χρηματοοικονομικών Ροών(Cash Flow)-Αρχικό Κεφάλαιο& ∆ανεισμός-Break Even 
Analysis-Χρηματοοικονομικοί ∆είκτες ∆ιατήρησης Υγείας Επιχείρησης-Κόστος νέου 
R&D 

 Strategic Marketing Plan-∆ίκτυα-Brand Management-CRM-∆ιαφήμιση-E-commerce 
 Νομικά Έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας νέας Εταιρίας- ∆ιασφάλιση Πατεντών- 

Ισχύουσα Φορολογία 
 Παραδείγματα Επιχειρηματικών Πλάνων  

Απευθύνεται σε:  Α.M, Α.Τ.M, M.Μ, Μ-Η, Η.M, Χ.M, Π.Μ.  Ώρες: 20  Άτομα: 40  

Επιστ. υπεύθυνος:  

 
 

Η Πρόεδρος της  
Μόνιμης Επιτροπής  

Ανταγωνιστικότητας – Καινοτομίας - Επιχειρηματικότητας 
 
 
 
 

Μπεζεργιάννη Στέλλα 


