ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέσα από το ΕΠΑΝ, έχουν επιδοτηθεί αξιόλογα επιχειρηµατικά σχέδια. Στην προσπάθεια µας, να αναδείξουµε
καλές πρακτικές, η σελίδα αυτή είναι αφιερωµένη σε δράσεις άξιες µνείας από επιχειρήσεις που προσπάθησαν και
κατάφεραν να ξεχωρίσουν µε τις ιδέες τους.

Δυναµική ανάπτυξη στο χώρο των υπηρεσιών διαδικτύου
Στη σύγχρονη επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι αλλαγές που
επέφεραν οι νέες τεχνολογίες και οι νέες προκλήσεις που επιβάλλει ο ανταγωνισµός πρέπει να αξιοποιηθούν, υποβοηθώντας την
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Η εφαρµογή
µοντέλων για εξ' αποστάσεως κατάρτιση και εργασία είναι πλέον
ένα γεγονός που µπορεί να επιφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα,
τόσο για τον εργαζόµενο όσο και για την επιχείρηση. Στη σηµερινή
πραγµατικότητα δεν υπάρχει µόνο µία εθνική αγορά, αλλά και µία
ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά, η οποία δεν έχει φραγµούς,
περιορισµούς και σύνορα. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και πιο
συγκεκριµένα του διαδικτύου έχει συµβάλλει προς την περαιτέρω
ανάπτυξη του ¨παγκόσµιου χωριού¨.
Το Internet, µε το πέρασµα του χρόνου, γίνεται όλο και περισσότερο ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής µας ζωής καλύπτοντας διάφορους τοµείς όπως η ψυχαγωγία, η διαφήµιση και η
επικοινωνία. Η Sataweb.com είναι µια εταιρεία, η οποία
δηµιουργεί ολοκληρωµένες λύσεις σε κάθε έναν από αυτούς τους
τοµείς. Λύσεις οι οποίες απευθύνονται σε οργανισµούς, σε εταιρείες, σε ελευθέρους επαγγελµατίες. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005,
από τον Ηλία Πρεβενά, δηµιουργώντας µια οµάδα επιχειρηµατιών
και επαγγελµατιών, οι οποίοι προέρχονται από τους χώρους του
web design, του προγραµµατισµού, των γραφικών τεχνών, του
design, του marketing και της διαφήµισης.
Η δηµιουργική συνεργασία των µελών αυτής της οµάδας µε χώρες
όπως Αµερική, Αγγλία, Κίνα, Αυστραλία, Καναδά, Γερµανία,
Ρωσία, Ιαπωνία οδήγησε την εταιρεία στο να είναι µία από τις
ταχύτερα και δυναµικότερα αναπτυσσόµενες εταιρείες της Ελλά-

δας στο χώρο των υπηρεσιών Internet και ειδικότερα στο χώρο
του web development. Η συνεχής αυτή εξέλιξη έδωσε τη δυνατότητα στην Sataweb.com να φέρει εις πέρας τον πρωταρχικό της
στόχο: την παροχή ολοκληρωµένων διαδικτυακών εφαρµογών
που διακρίνονται για τις υψηλές προδιαγραφές, την άψογη αισθητική και τη λειτουργικότητάς τους, όχι µόνο στην ελληνική αγορά,
αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Στα πρώτα βήµατα ανάπτυξής της, καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε η ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ). Μέσα στο πλαίσιο της δράσης 2.8.1 «Ενίσχυση της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων» του εν λόγω Προγράµµατος η
Sataweb.com άντλησε πόρους της τάξης των πενήντα χιλιάδων
ευρώ, που αποδείχθηκαν σηµαντικοί για το ξεκίνηµα και τη
µετέπειτα πορεία της.
Η εταιρία Sataweb.com προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
παρουσίας στο internet, δηµιουργία multimedia παρουσιάσεων
και αναλαµβάνει τον σχεδιασµό και υλοποίηση τοπικών δικτύων.
• Πιο αναλυτικά, δραστηριοποιείται στο χώρο:
• Της µελέτης και κατασκευής ιστοσελίδων – Web Design
• Της φιλοξενίας ιστοσελίδων - Website Hosting
• Της προώθησης ιστοσελίδων – Web promotion
• Της ανάπτυξης λογισµικού
• Των On-line διαφηµιστικών εκστρατειών
• Της δηµιουργίας Multimedia εφαρµογών
• Της δηµιουργίας εταιρικών CD-ROM και DVD
• Της δηµιουργίας Business Card σε MINI DISK.
• Της αγοράς Domain Names.
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Μία διαφορετική προσέγγιση του κλάδου διοργάνωσης εκδηλώσεων
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) χρηµατοδότησε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε δράσεις για τη δηµιουργία νέων, σύγχρονων και βιώσιµων
επιχειρήσεων, ενισχύοντας τα επιχειρηµατικά κίνητρα και υποστηρίζοντας δραστηριότητες στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών, δίνοντας έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και την τοπική οικονοµία. Η δράση 2.8.2 «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών» του ΕΠΑΝ είχε ως οµάδα – στόχο τις γυναίκες µέχρι 55 ετών
που έχουν τις προϋποθέσεις (ικανότητα, επιχειρηµατική ιδέα, ιδία συµµετοχή) για τη
δηµιουργία δικής τους επιχείρησης, µε κύρια επιδίωξη την προσφορά οικονοµικής
ενίσχυσης, προκειµένου να πάρουν την πρωτοβουλία και να αναπτύξουν την επιχειρηµατική τους ιδέα και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους.
Η εταιρεία «ΕΛΑΙΑ Συνεδριακές & Εκθεσιακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» (ΕΛΑΙΑ ΣΕΕ Α.Ε.) ιδρύθηκε τον Δεκέµβριο του 2004 και
είναι το αποτέλεσµα συνεργασίας δύο νέων ανθρώπων. Στα πρώτα βήµατα ανάπτυξής της καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε
η ένταξη στο ΕΠΑΝ.
Η επιχειρηµατική ιδέα για τη δηµιουργία της ΕΛΑΙΑ ΣΕΕ Α.Ε. αφορούσε τον κλάδο της διοργάνωσης εκδηλώσεων επαγγελµατικού –κοινωνικού -πολιτισµικού χαρακτήρα και την προσέγγισή του, µέσα από ένα διαφορετικό πρίσµα.
Η εταιρεία έχοντας αφουγκραστεί τις τάσεις και τις απαιτήσεις που επικρατούν στον εν λόγω χώρο επιδίωξε να συνδυάσει
όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη µοναδικότητα της κάθε εκδήλωσης και να τα µετουσιώσει σε πράξη.
Γι΄ αυτό η ΕΛΑΙΑ αποτελεί ένα «ζωντανό κύτταρο δηµιουργίας, δράσης και επικοινωνίας» επιτυγχάνοντας να διαµορφώσει
µία νέα αντίληψη στο χώρο, η οποία αλλάζει ριζικά την απρόσωπη και «τυποποιηµένη» εικόνα που επικρατεί συµβάλλοντας σηµαντικά στις νέες και αυξηµένες απαιτήσεις του 21ου αιώνα.
Η υλοποίηση της όλης ιδέας, παράλληλα, συνοδεύτηκε από τη δηµιουργία ενός Πολυχώρου στην καρδιά της περιοχής
της Πλάκας, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Το 2006 η εταιρεία αναπτύχθηκε στο νησί της Σαντορίνης επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στο χώρο της εστίασης
δηµιουργώντας το «CAYO». Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα των αθλητικών εκδηλώσεων & events διεξάγοντας µε επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Beach Volley σε συνεργασία µε τον Δήµο Θήρας και την Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρησης (ΕΟΠΕ)-Τµήµα Beach Volley.
Το 2007 η εταιρεία ΕΛΑΙΑ ΣΕΕ Α.Ε. ενισχύει τη δράση της στη Σαντορίνη και κάνει «ένα βήµα πιο πέρα» µε τη δηµιουργία
ενός µοναδικού Πολυχώρου συνολικής έκτασης 2.500 τµ, ο οποίος µεταξύ άλλων περιλαµβάνει ένα παραδοσιακό εστιατόριο, έναν ειδικά διαµορφωµένο χώρο φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και δώδεκα (12) πολυτελή studios.
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ελευθέριος Σταυρόπουλος,
Ειδικός Γραµµατέας
για την
Ανταγωνιστικότητα
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 210 74 50 800
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: 801 113 6300
e-mail: infoepan@mou.gr
www.antagonistikotita.gr
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μετά το 2004, για πρώτη
φορά από την ένταξη της
χώρας µας στην Ε.Ε., το
εµπόριο και οι υπηρεσίες
χρηµατοδοτήθηκαν από προγράµµατα ενίσχυσης επενδύσεων. Περισσότερα από 400
εκατ. € δόθηκαν σε ΜΜΕ του
εµπορίου και των υπηρεσιών
µέσω του ΕΠΑΝ, χωρίς να
υπολογίζουµε τα ποσά που αναµένεται από µέρα σε
µέρα να εγκριθούν σε κάθε Περιφέρεια για τον τέταρτο
κύκλο ενισχύσεων για τον οποίο το ενδιαφέρον των
επιχειρήσεων υπήρξε πρωτοφανές.
Στη νέα προγραµµατική περίοδο κύρια προτεραιότητα
είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας,
της καινοτοµίας και της κοινωνίας της γνώσης.
Αυτός ο κεντρικός στόχος εξειδικεύεται σε τρεις
στρατηγικούς στόχους:
1.Την επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της
γνώσης.
2.Την ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση των
προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν.
3.Την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως
τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε
σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία.
Σε συνδυασµό µε πολιτικές ενίσχυσης της ποιότητας
και προστασίας του καταναλωτή, δηµιουργείται ένα
συνολικό πλέγµα δράσεων για την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα.
Ένα από τα πρώτα ζητήµατα που τέθηκαν στην ατζέντα
της Νέας Διακυβέρνησης, αναφορικά µε την αναπτυξιακή της στρατηγική, ήταν η ανάδειξη της καινοτοµίας ως
κύριο συστατικό της πολιτικής µας δράσης. Και αυτό δεν
ήταν µια τυχαία επιλογή, αλλά µια στοχευµένη πολιτική
πρωτοβουλία, καθώς για την κυβέρνηση η εισαγωγή
των νέων τεχνολογιών, των νέων ιδεών στη διοίκηση
και κατ΄ επέκταση στην οικονοµία αποτελεί την κινητήρια δύναµη, τον καταλυτικό µοχλό για την ανάπτυξη.
Σε όλους τους τοµείς του κυβερνητικού έργου, επιδιώκουµε να αξιοποιούµε τη δυναµική της καινοτοµίας, να
χρησιµοποιούµε ευέλικτες διαδικασίες, να εφαρµόζουµε πρωτοποριακές δράσεις και να προσδοκούµε
τα µέγιστα δυνατά αποτελέσµατα. Επενδύουµε στην
καινοτοµία και στη γνώση όχι µόνο ως εργαλείο
δράσης αλλά ως τρόπο ζωής. Για το λόγο αυτό η
πολιτική που ακολουθούµε δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης, ως
δράσεις που εµπλουτίζονται από την καινοτοµία.
Άλλωστε, έτσι, δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις, ώστε

οι νέοι µας να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας,
σε συνθήκες παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας.
Οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες,
ιδίως στο χώρο της πληροφορικής, και η καλλιέργεια
της λογικής του ηλεκτρονικού εµπορίου δηµιουργούν
τις προοπτικές για µια νέα εµπορική πραγµατικότητα,
τελείως διαφορετική από αυτή που υπήρχε στο τέλος
του 20ου αιώνα.
Αναµφίβολα, εµείς δεν µπορούµε να παραµείνουµε
αδιάφοροι σε αυτή τη πρόκληση. Αξιοποιούµε το
προϊόν της επιστηµονικής έρευνας για να δηµιουργήσουµε τα εργαλεία εκείνα που θα µας επιτρέψουν, όχι
απλώς να διαχειριστούµε και να ελέγξουµε την καινοτόµο εµπορική δραστηριότητα, αλλά να δηµιουργήσουµε τις προδιαγραφές και τις συνθήκες άσκησης της προς
όφελος τόσο των εµπόρων όσο και των καταναλωτών.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της δραστηριότητας µας είναι το Παρατηρητήριο Τιµών. Πρόκειται για
ένα καινοτόµο έργο, συγχρηµατοδοτούµενο από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», µε π/υ 1,8 εκατ.€. Το έργο αυτό αφορά στην
ανάπτυξη πανελλήνιου δικτύου συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύγκρισης τιµών προϊόντων και
υπηρεσιών, παρέχοντας δυνατότητες κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών,
που επηρεάζουν τον Δείκτη Τιµών Καταναλωτή. Με το
Παρατηρητήριο Τιµών ενισχύεται το «δίχτυ» προστασίας και ασφάλειας για τον Έλληνα Καταναλωτή που
µε σεβασµό και κοινωνική ευαισθησία διαµορφώνει
το Υπουργείου Ανάπτυξης.
Άλλο καινοτόµο εργαλείο, που προωθεί το Υπουργείο
Ανάπτυξης, είναι το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Το ΓΕΜΗ συνίσταται στη δηµιουργία υποδοµών και
λειτουργιών πληροφορικής προκειµένου να υπάρξει
ηλεκτρονική εικόνα των επιχειρήσεων ανά πάσα
στιγµή. Η ανάπτυξη του ΓΕΜΗ θα συµβάλει στην
απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης, οργάνωσης-λειτουργίας και µεταβίβασης των επιχειρήσεων,
καθώς και την απλούστευση της εν γένει επικοινωνίας
των επιχειρήσεων µε το Δηµόσιο.
Όλα αυτά δηµιουργούν µια νέα πραγµατικότητα για
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας στη χώρα µας. Η Νέα Οικονοµική
Πραγµατικότητα αναµφισβήτητα χαρακτηρίζεται από
ένα σύνολο επιχειρηµατικών τάσεων - προκλήσεων,
οι οποίες µπορούν κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις να προσδώσουν νέα ώθηση στην ελληνική
επιχειρηµατικότητα. Χρέος όλων µας είναι να ανταποκριθούµε άµεσα και ουσιαστικά, προκειµένου να
καρπωθούµε τη µέγιστη δυνατή απόδοση ωφελειών.

Το ΕΠΑΝ ταξιδεύει και ενηµερώνει
Διαβούλευση µε τη συµµετοχή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου
Καλαφάτη και του Ειδικού Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα, κ. Ελευθέριου Σταυρόπουλου για το Small Business Act (SBA) για την Ελλάδα.
Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συνεχίζει το διάλογο µε τους παραγωγικούς φορείς

και τα Επιµελητήρια, που εκπροσωπούν τις µικροµεσαίες

επιχειρήσεις της χώρας, ώστε να συνδιαµορφώσουν ένα ολοκληρωµένο
σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του µοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης που προω-

Συµµετοχή της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα
στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Για µία ακόµη χρονιά, η Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα συµµετείχε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο Περίπτερο αριθµός 15, του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι
επισκέπτες της 73ης ΔΕΘ είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν
στους χώρους του και να γνωρίσουν τις δράσεις και τις δραστηριότητες του υπουργείου, µέσα από την παρουσία του έργου
του κάθε τοµέα χωριστά.
Σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους µέσα στο περίπτερο του
ΥΠΑΝ, δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ενηµέρωσης του
πολίτη από εξειδικευµένα στελέχη, µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα και µε τη διανοµή έντυπου υλικού για το έργο της κάθε

Γενικής Γραµµατείας και της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα.
Οι επισκέπτες ενηµερώθηκαν για το έργο και τα αποτελέσµατα
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», στο
πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, στους τοµείς της ενέργειας, της βιοµηχανίας,
της έρευνας και τεχνολογίας, του τουρισµού, του εµπορίου και
των ανθρωπίνων πόρων, καθώς επίσης και για τις επιχειρηµατικές δυνατότητες που δίνονται στη νέα Προγραµµατική Περίοδο
2007- 2013, µέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».

θείται στη χώρα µας.

Παράλληλα, διενεργήθηκε διαβούλευση µε τη συµπλήρωση
ερωτηµατολογίου από επιλεγµένους φορείς όλης της χώρας, µε
ποιοτική έρευνα και ατοµικές «συνεντεύξεις βάθους» και ερωτηµατολόγια που συµπληρώσαν όλα τα επιµελητήρια.
Τα αποτελέσµατα της ευρείας διαβούλευσης αποτέλεσαν,
αφενός την πρώτη ύλη για τη διαµόρφωση της ελληνικής θέσης
στα ευρωπαϊκά συµβούλια και αφετέρου τον πυρήνα του
ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για την αποτελεσµατικότερη
στήριξη των ΜµΕ στην Ελλάδα.

O Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης και ο Ειδικός
Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος, πραγµατοποίησαν, στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το πρώτο µέρος της διαβούλευσης
µε τους παραγωγικούς φορείς και τα Επιµελητήρια της Β. Ελλάδας για τη στήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜµΕ).
Οι Υφυπουργός και Ειδικός Γραµµατέας, συνοδευόµενοι από
- τους Προέδρους των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου
Ανάπτυξης που σχετίζονται µε τις ΜµΕ,
- τον Πρόεδρο του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) κ. Νικόλαο Δοµένικο,
- τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισµού Μικρών & Μεσαίων
Επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ) κ. Γιώργο Σουφλιά,
- τον Πρόεδρο του Κέντρου Τεχνολογίας και Σχεδιασµού
(ΕΛΚΕΔΕ) κ. Παναγιώτη Ρεκλείτη,
- τον Πρόεδρο του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κ.
Νικόλαο Παπαϊωάννου
- και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ) κ. Χαράλαµπο Χατζηδάκη,
ενηµέρωσαν για τις πρωτοβουλίες του ΥΠΑΝ αλλά και άκουσαν
τους προβληµατισµούς, τις απόψεις και τις προτάσεις για την
αντιµετώπιση της κρίσιµης οικονοµικής συγκυρίας, των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδας.
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Να σηµειωθεί ότι η παραπάνω διαδικασία ξεκίνησε µε αφορµή
την κοινοτική πρωτοβουλία Small Business Act for Europe
(SBA), η οποία παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον Ιούνιο του 2008, και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων.
Η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης υπήρξε από τους πρωτεργάτες αυτής της πρωτοβουλίας και δεσµεύτηκε για µια αντίστοιχη
δράση, «Small Business Act για την Ελλάδα», προσαρµοσµένη
στις ανάγκες των ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων.
Η πρωτοβουλία Small Business Act for Europe (SBA) συµπεριλαµβάνει µια σειρά από νόµους, οδηγίες και αρχές που θα
βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.
Μεταξύ άλλων καίρια ζητήµατα που αποτελούν αντικείµενο
διαβούλευσης είναι: η αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των
ΜΜΕ από τις δηµόσιες υπηρεσίες, η πρόσβαση σε χρηµατοδοτική βοήθεια, λιγότερες καθυστερήσεις στις πληρωµές, καινοτοµία, κατάρτιση και καλύτερη πρόσβαση στις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών.
Το πακέτο προβλέπει επίσης τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού
ευέλικτου καθεστώτος ιδιωτικών εταιριών για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της διαφάνειας.

Εξαγωγή καλών πρακτικών για τις ΜΜΕ από το ΕΠΑΝ στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε γνώµονα την περαιτέρω αύξηση του
επιπέδου διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ανέδειξε πρόσφατα 27 εθνικά προγράµµατα, τα οποία
ξεχώρισαν και συνιστούν καλές πρακτικές, ως προς τα αποτελέσµατα, τις επιπτώσεις, τον καινοτοµικό τους χαρακτήρα και τη
συµβολή τους στην επίτευξη των εθνικών αναπτυξιακών στόχων.
Στις 27 καλές πρακτικές που επιλέχθηκαν µεταξύ 90 και πλέον
προγραµµάτων, από 23 διαφορετικές χώρες µέλη της Ε.Ε, στο
πλαίσιο του προγράµµατος BEST «Υποστήριξη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ», συγκαταλέγονται και τα Κέντρα Επιχειρηµατικής
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»
2000- 2006 του υπουργείου Ανάπτυξης και αποτελούν ένα
περιφερειακό δίκτυο µη κερδοσκοπικών οργανισµών υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας.
Τα 13 ΚΕΤΑ δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα κάθε νοµού,
των 13 περιφερειών της Χώρας και λειτουργούν ως υπηρεσίες
ολοκληρωµένης εξυπηρέτησης, συµβάλλοντας στην ενηµέρωση, πληροφόρηση και υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των εν δυνάµει επιχειρηµατιών, στην καλλιέργεια
επιχειρηµατικού πνεύµατος, στην παρακολούθηση της ανταγωνιστικότητας και αποτελούν ένα ολοκληρωµένο δίκτυο δοµών
επιχειρηµατικής υποστήριξης.

Επιπλέον, προωθούν την κινητοποίηση οµάδων επιχειρήσεων
που είναι έτοιµες και ικανές να επιδοθούν σε εξαγωγικές
δραστηριότητες, ούτως ώστε να συµµετάσχουν σε κοινές
προσπάθειες για την προώθηση των αγαθών και των υπηρεσιών
τους στις διεθνείς αγορές.
Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται µε το συντονισµό και τη
συνεργασία του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου.
Τα ΚΕΤΑ έχουν λάβει τη θετική ανταπόκριση και τη στήριξη
όλων των σηµαντικών συντελεστών, όπως του υπουργείου
Ανάπτυξης, των τοπικών αρχών, των επιµελητηρίων της Χώρας,
των επαγγελµατικών ενώσεων, των αναπτυξιακών εταιρειών
κ.α, που τα χρηµατοδοτούν ή µετέχουν στους φορείς που τα
συνέστησαν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις 27 καλές πρακτικές που
αφορούν την υποστήριξη των ΜΜΕ σε έντυπο που διανεµήθηκε
για πρώτη φορά στη διάσκεψη του ευρωπαϊκού χάρτη για τις
µικρές επιχειρήσεις, τον περασµένο Ιούνιο στη Σλοβενία.
Οι πρακτικές αυτές είναι διαθέσιµες στον κατάλογο καλών
πρακτικών της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας, στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανέθεσε πρόσφατα µελέτη προσδιορισµού της µελλοντικής λειτουργίας των ΚΕΤΑ µε
στόχο την περαιτέρω ενδυνάµωσή τους και την καθιέρωσή τους µε τη συνεργασία των επιµελητηρίων σε
Κέντρα Εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις.
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www.antagonistikotita.gr: η νέα διαδικτυακή πύλη για
το ΕΠΑΝ ΙΙ αποτελεί ένα χρήσιµο και φιλικό προς το χρήστη
εργαλείο, το οποίο θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για
εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς και φορείς, αλλά κυρίως
για τους άµεσα ωφελούµενους από το νέο Πρόγραµµα.
Στο πλαίσιο της ενηµέρωσης για το ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις του, ο
Ειδικός Γραµµατέας, κ. Ε. Σταυρόπουλος συµµετείχε ως οµιλητής
στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στην Αλεξανδρούπολη, για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους
τοπικούς φορείς, στις 17/09/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς
φορείς, στις 18/09/08.
• 22-23/09/08 Συνέδριο στο Βερολίνο, µε θέµα “Cluster Policy
& management- European & Regional Initiatives for
Innovation”.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Λάρισα, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 24/09/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Χαλκίδα,
για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς
φορείς, στις 26/09/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στην Κεφαλονιά, για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς
φορείς, στις 29/09/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στα Ιωάννινα,
για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς
φορείς, στις 01/10/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Μυτιλήνη,
για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς
φορείς, στις 03/10/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στην Πάτρα, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 06/10/08.
• Εκδήλωση της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα
και του Corallia Clusters Initiative στα “Open Days 2008”, µε τη
συνεργασία Γαλλικών φορέων και µε θέµα «Συνεργατικοί
Σχηµατισµοί, εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη στη
Μεσόγειο (Clusters: a tool for Regional Development in the
greater Mediterranean Region)», στις Βρυξέλλες, στις
08/10/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στην Καλαµάτα, για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς
φορείς, στις 09/10/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στην Κοζάνη,
για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς
φορείς, στις 13/10/08.
• Εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Hellenic Bio Cluster και
το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, µε θέµα την ελληνική επιχειρηµατική
δραστηριότητα έντασης γνώσης στον τοµέα των βιοεπιστηµών,
καθώς και τη δικτύωση, το διάλογο και τις νέες συνεργασίες
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στις 16/10/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Ρόδο, για
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image bank: µια ολόκληρη «τράπεζα» από φωτογραφίες
και αφηγήσεις ιστοριών δηµιουργείται. Τα έργα που επιδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝ, τα επιχειρηµατικά σχέδια που ξεχώρισαν φωτογραφίζονται και βιντεοσκοπούνται και το υλικό
αυτό θα αξιοποιηθεί για περαιτέρω προβολή των έργων.
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 16/10/08.
• 7η Τελετή Απονοµής των Ευρωπαϊκών Διακρίσεων, στις
21/10/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στα Χανιά, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 22/10/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στον Πύργο, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 3/11/08.
• 1o Business Show Αιτωλοακαρνανίας, που διοργάνωσε το
ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηµατικότητας, στις 8/11/08,
στο Αγρίνιο.
• Εσπερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε
(ΕΣΥΔ), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Ποιότητας, µε
θέµα «Η συµβολή της Διαπίστευσης στην ευηµερία των Ελλήνων πολιτών και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων», στις 10/11/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στο Κιλκίς, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 11/11/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Ξάνθη, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 12/11/08.
• Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων στην
Καβάλα, στις 15/11/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Σάµο, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 18/11/08.
• Εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ µε θέµα «Εθνικό
Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ: Κλαδική Επιχειρηµατική δραστηριότητα των ΜΜΕ. Παρουσίαση εννέα Κλάδων», στις 19/11/08.
• Εκδήλωση που διοργανώνει το ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας &
Σχεδιασµού Α.Ε. για το έργο: «Κατάρτιση και Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε Θερµοϋδραυλικούς και Τεχνίτες Καυστήρων σε
αέρια καύσιµα (Φυσικό Αέριο)» που υλοποιείται στο πλαίσιο
του ΕΠΑΝ, στις 19/11/08.
• Εκδήλωση που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ- τµήµα Μακεδονίας & το
Ινστιτούτο Οικονοµικής Διοικήσεως, µε θέµα «Οικονοµική και
Επιχειρηµατική Ανάπτυξη µέσω κρίσης» στη Θεσσαλονίκη,
στις 20/11/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη Χίο, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 21/11/08.
• Ηµερίδα που διοργανώνει ο ΣΕΒ, σε συνεργασία µε την
Πρεσβεία της Φιλανδίας στην Αθήνα, µε θέµα «Η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας ως εθνική και διεθνής πρόκληση», στις
25/11/08.
• Ηµερίδα Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο, για
ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε τους τοπικούς φορείς,
στις 26/11/08.
• Γενική Συνέλευση Νησιωτικών Επιµελητηρίων στη Χαλκίδα,
στις 29/11/08.

Λάρισα 24/09/08

Πάτρα 06/10/08

Χανιά 22/10/08

Ξάνθη 12/11/08

Αγρίνιο 26/11/08

Αγρίνιο 26/11/08
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Μας αφορούν, µας ωφελούν
1η Πρόσκληση Ενίσχυσης Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ
Το ΥΠΑΝ οικοδοµεί τη νέα Οικονοµία της Γνώσης στην Ελλάδα
O Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας ανακοίνωσε την
προκήρυξη του προγράµµατος µε τίτλο «Φάση-2 Ενίσχυσης
Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη
Μικροηλεκτρονική» της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia.
Το πρόγραµµα προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
(ΕΠΑΝ-ΙΙ 2007-2013) και, συγκεκριµένα, της Δράσης «Δηµιουργία Καινοτοµικών Συνεργατικών Σχηµατισµών (Innovation
Clusters)». Η Δράση αυτή υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας
1 του ΕΠΑΝ-ΙΙ: «Δηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας
υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη»,
καθώς και στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα πέντε Περιφερειών
µεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
Η δηµόσια χρηµατοδότηση του προγράµµατος που προκηρύσσεται προέρχεται από εθνική συµµετοχή και από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ανέρχεται κατά
µέγιστο σε 33.000.000€. Το ΕΤΠΑ, µε τους πόρους που συνεισφέρει συµβάλλει στην άµβλυνση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων περιφερειών καθώς και στη µείωση της καθυστέρησης των
λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των τύπων και
µεγεθών, καθώς και σε Ακαδηµαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ηµιαγωγών, της
Νανο/Μικρο-ηλεκτρονικής και των Ενσωµατωµένων Συστηµάτων, διακρίνονται από χαρακτηριστικά έντασης γνώσης, υψηλής
τεχνολογίας, εξαγωγικού προσανατολισµού και υπαρκτού
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε διεθνές επίπεδο και οι
οποίοι καλούνται να υποβάλουν τα προτεινόµενα Σχέδια

Δράσης τους συντονισµένα και σε πλαίσιο συνεργασίας.
Στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, η διάχυση της τεχνογνωσίας, η αναβάθµιση
παραγωγικών διαδικασιών, η προσέλκυση επιστηµόνων-επιχειρηµατιών, η ενίσχυση της αριστείας και η δηµιουργία
ισχυρών δικτύων µεταξύ της βιοµηχανίας, του ερευνητικού
ιστού και των παγκόσµιων αγορών, ώστε να επιτευχθεί µακροπρόθεσµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και η ανάδειξη της
καινοτοµίας σε µια νέα και ραγδαία αναπτυσσόµενη βιοµηχανία
της Χώρας µας.
Έχοντας ως σηµείο αναφοράς τα αποτελέσµατα της «Φάσης-1
Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών
στη Μικροηλεκτρονική», εκτιµάται ότι το πρόγραµµα θα συνεισφέρει σε ρυθµούς ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στις Ελληνικές επιχειρήσεις Μικροηλεκτρονικής να τοποθετηθούν µε ίσες
αξιώσεις έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού και να διεισδύσουν
σε ώριµες αγορές µε προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα αναµένεται να συµβάλει,
ώστε µέχρι το 2015, οι οργανισµοί -και δη οι επιχειρήσεις- που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα Μικροηλεκτρονικής:
• Να φτάσουν τις 100 επιχειρήσεις µε έδρα και ερευνητικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα
• Να αυξήσουν τους κύκλους εργασιών τους πάνω από
1 δις ευρώ
• Να δηµιουργήσουν 4,000 νέες θέσεις απασχόλησης για
εξειδικευµένο προσωπικό
• Να αυξήσουν τις εξαγωγές τους.
• Να προσελκύσουν επενδύσεις Ιδιωτών Επενδυτών µε στόχο
να ξεπεράσουν τα 300 εκ. ευρώ
• Να καταθέτουν τουλάχιστον 1 δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ανά
δέκα ερευνητές ανά έτος

Στο προσεχές διάστηµα ξεκινούν κι άλλες δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ. Για την ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας σύντοµα προκηρύσσεται η δράση «Κουπόνια καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις»
(voucher for SMEs), προκειµένου να υποστηριχθούν οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ και να διευκολυνθούν στην αγορά καινοτόµων συµβουλευτικών υπηρεσιών από ενδιάµεσους φορείς καινοτοµίας (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, κ.α). Άλλες δράσεις
του ΕΠΑΝ ΙΙ που προωθεί το ΥΠΑΝ αφορούν µελέτες προετοιµασίας νέων Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας, διακρατικές
διµερείς συνεργασίες στον τοµέα της Έρευνας & της Τεχνολογίας, καθώς και συµµετοχή ελληνικών φορέων σε JTI & ERANETS.
Στον τοµέα της βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ξεκινά σύντοµα το πρόγραµµα εποπτείας της αγοράς και των
υποδοµών ποιότητας, καθώς και η προµήθεια εξοπλισµού πυροσβεστικών σταθµών στις Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) Λαµίας,
Λάρισας, Ιωαννίνων, Κιλκίς, Ξάνθης και Κοµοτηνής. Επιπλέον, στις 15 Σεπτεµβρίου αρχίζει και η υποβολή αιτήσεων για έργα
αναφορικά µε την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και τη δηµιουργία ζωνών υποδοχής σκαφών σε εµπορικούς λιµένες.
Τέλος, στον τοµέα της Ενέργειας θα προκηρυχθούν δράσεις για την υλοποίηση του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι, την επέκταση του δικτύου διανοµής από Οινόφυτα έως Χαλκίδα και την εγκατάσταση συστήµατος διανοµής για βιοµηχανικούς καταναλωτές σε διάφορες περιοχές της Ευβοίας, το σταθµό συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρεβυθούσα, την αναβάθµιση του τερµατικού σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα και την εγκατάσταση
σταθµού συµπίεσης στη Ν. Μεσηµβρία Θεσσαλονίκης.
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Ελληνική Καινοτοµία
Δηµιουργείται νέο Cluster Βιοτεχνολογίας.
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης για την ελληνική επιχειρηµατική δραστηριότητα έντασης γνώσης στον τοµέα των
βιοεπιστηµών ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ελευθέριος Σταυρόπουλος,
εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια,
υπογράµµισε ότι «προτεραιότητα του Επιχειρησιακού
προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
(ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007- 2013 είναι η δηµιουργία clusters.
Στο προσεχές µέλλον θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για
τη δηµιουργία cluster στην ιατρική βιοτεχνολογία και
στην αγροβιοτεχνολογία - τεχνολογία τροφίµων, έχοντας
ως πετυχηµένο παράδειγµα την Ελληνική Πρωτοβουλία
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia, για το
οποίο ήδη έχει προκηρυχθεί η «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη
Μικροηλεκτρονικής».

ξη κερδοφορίας, µέσα από την προώθηση των καινοτοµιών
τους στην παγκόσµια αγορά.
Υπενθυµίζεται ότι, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ 2000- 2006), δηµιουργήθηκαν
οι προϋποθέσεις ενίσχυσης της καινοτοµίας µε τη δηµιουργία
των πέντε Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας, της θεσµοθέτησης της Ζώνης Καινοτοµίας στην περιοχή Θεσσαλονίκης,
καθώς και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών
Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia, της δηµιουργίας θερµοκοιτίδων καινοτόµων επιχειρήσεων κ.α.

Σηµειώνεται ότι στην επόµενη Προγραµµατική Περίοδο
2007- 2013, οι πόροι θα τριπλασιαστούν και προτεραιότητα
της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι οι δράσεις για
την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.
Συγκεκριµένα, το ΕΠΑΝ ΙΙ εστιάζει στις συνεργασίες παραγωγικών και ερευνητικών φορέων, δίνοντας έµφαση στην
εξωστρέφεια και ενισχύοντας την αριστεία και τη δηµιουργία
αριστείας σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας.
«Στόχος είναι να αξιοποιήσουµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα
της χώρας που είναι το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό,
σε τεχνολογίες αιχµής και να ενισχύσουµε την καινοτοµία
επενδύοντας στην Οικονοµία της Γνώσης.
Στην οικονοµική ύφεση απαντάµε µε ψυχραιµία και βλέπουµε τις νέες ευκαιρίες, ενισχύοντας την καινοτοµία και την
ποιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σταυρόπουλος.
Στόχος είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη
σταθερών συνεργασιών ανάµεσα σε φορείς παραγωγής
γνώσης, όπως Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήµια, και
στους φορείς χρήσης της γνώσης, δηλαδή τις επιχειρήσεις,
ώστε η γνώση να µετασχηµατιστεί σε καινοτοµία, προστιθέµενη αξία και απασχόληση, µέσω της αξιοποίησης των
πόρων του ΕΠΑΝ ΙΙ.
Τα Clusters αποτελούν το βασικότερο εργαλείο της πολιτικής
προώθησης της καινοτοµίας και παρέχουν ολοκληρωµένη
υποστήριξη σε καινοτόµες επιχειρήσεις τεχνολογιών αιχµής
µε τελικό σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας τους, την
ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας τους και την επίτευ-
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Ελληνογαλλική Συνεργασία στη Μεσόγειο:
Αξιοποίηση των συνεργατικών σχηµατισµών (clusters)
ως εργαλείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η Ανταγωνιστικότητα µε µια µατιά
Στη σελίδα αυτή, παρουσιάζεται η δραστηριότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), στόχος του οποίου είναι η µελέτη και προώθηση της ανταγωνιστικότητας, όσο και της
Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς
συνεργασίας της σε θέµατα ανταγωνιστικότητας.

Άνοδο της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας,
διαπιστώνει η Έκθεση Doing Business 2009 της Παγκόσµιας Τράπεζας
Η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στη συνολική διεθνή κατάταξη της ανταγωνιστικότητας όπως αυτή αποτυπώνεται στην Έκθεση
Doing Business της Παγκόσµιας Τράπεζας.
Συγκεκριµένα, για το έτος 2009 η χώρα µας ανεβαίνει δέκα (10) θέσεις. Η βελτίωση της θέσης αποδεικνύει τη δέσµευση της κυβέρνησης στις µεταρρυθµίσεις και την αποτελεσµατικότητα στις προσπάθειές της για να βελτιωθεί το επιχειρηµατικό κλίµα.
Συγκεκριµένα, από την 106η θέση µεταξύ 178 χωρών πέρυσι, ανέβηκε στην 96η θέση φέτος, µεταξύ 181 χωρών (τρεις επιπλέον
χώρες προστέθηκαν στην αξιολόγηση).
Έτσι, η χώρα µας, µετά από µια σειρά από κακές επιδόσεις µε µεγάλες πτώσεις στους διεθνείς δείκτες, παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση, σε µια περίοδο που στις χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ εµφανίζεται σχετική αδράνεια.

Στο πλαίσιο της εβδοµάδας των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «Open Days 2008» στις Βρυξέλλες, πραγµατοποιήθηκε
µε ιδιαίτερη επιτυχία ειδική εκδήλωση µε θέµα «Συνεργατικοί
Σχηµατισµοί, εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη στη
Μεσόγειο (Clusters: a tool for Regional Development in the
greater Mediterranean Region)».
Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ειδική Γραµµατεία για την
Ανταγωνιστικότητα του ΥΠ.ΑΝ. και το Corallia Clusters Initiative,
σε στενή συνεργασία µε τη Γαλλία, και πιο συγκεκριµένα µε το
Γαλλικό Υπουργείο Οικονοµίας και το Ίδρυµα Sophia-Antipolis.
Κύριοι οµιλητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Pierre Laffitte,
Γερουσιαστής και Πρόεδρος του Ιδρύµατος Sophia-Antipolis,
Mireille Pannetier, εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου
Οικονοµίας, Ελευθέριος Σταυρόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας για
την Ανταγωνιστικότητα του ΥΠΑΝ και Βασίλειος Μακιός, Γενικός
Διευθυντής του Corallia Clusters Initiative.
Οι οµιλητές παρουσίασαν βέλτιστες πρακτικές για τη δηµιουργία
clusters, αναλύοντας παράλληλα τις προοπτικές που ανοίγονται
για την αξιοποίηση της γνώσης που ήδη διαθέτουν οι δύο χώρες
µέσω τις µεταφοράς τεχνογνωσίας και εφαρµογής αυτών σε
άλλα κράτη. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αξιοποίηση του
αναπτυξιακού εργαλείου των Clusters στην περιοχή της Μεσογείου, µέσω διµερών ή πολυµερών σχέσεων συνεργασίας,
διασυνοριακών προγραµµάτων, πλατφόρµων µεταφοράς
γνώσης, και άλλων προτάσεων σύµπραξης, µε την υποστήριξη
της Γαλλίας και της χώρας µας.
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Όπως δήλωσαν οι κ.κ. Σταυρόπουλος & Μακιός «Μέσα από
την Ελληνογαλλική πρωτοβουλία αναβαθµίζεται ο πολιτικοοικονοµικός ρόλος της Ελλάδας στη Μεσόγειο, όπου παραδοσιακά η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις.
Εκτιµάµε ότι στο άµεσο µέλλον, η Ελλάδα θα αξιοποιήσει την
τεχνογνωσία που διαθέτει, τόσο σε Περιφερειακή ανάπτυξη όσο
και στην αξιοποίηση των clusters, λειτουργώντας ως καταλύτης
για την προώθησή τους στις χώρες της Μεσογείου, ανοίγοντας
νέες επενδυτικές ευκαιρίες».
Τα ανωτέρω αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στο πλαίσιο
της Γαλλικής Προεδρίας της Ε.Ε. δίδεται έµφαση στην αξιοποίηση στρατηγικών εργαλείων ανάπτυξης όπως είναι οι Συνεργατικοί Σχηµατισµοί (Clusters) επιχειρήσεων που παράγουν καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στο
Ευρωπαϊκό Μνηµόνιο για τα Clusters (European Cluster
Memorandum), στην προώθηση και αποδοχή του οποίου από
το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., η Ελλάδα έχει ενεργό
ρόλο.
Η δε εφαρµογή πολιτικών για την ανάπτυξη Clusters στη
Μεσόγειο είναι µείζονος σηµασίας για την επίτευξη ευηµερίας
και οικονοµικής συνοχής, ειδικά σε µια περίοδο διεθνούς
ύφεσης, σε επιµέρους τοµείς µε οικονοµικό, πολιτικό, περιφερειακό, βιοµηχανικό, ερευνητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον,
καθώς τα clusters ανάγονται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ένα
σηµαντικό εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης και περιφερειακής
συνοχής.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ 6 χωρών µελών του ΟΟΣΑ που προχώρησαν σε θετικές µεταρρυθµίσεις για να βελτιώσουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον τη χρονιά που µας πέρασε, ενώ η χώρα µας και η Τσεχία εισήγαγαν το µεγαλύτερο αριθµό µεταρρυθµίσεων, 4 συνολικά.
Οι 4 Ελληνικές µεταρρυθµίσεις που καταγράφονται στην Έκθεση αφορούν στην σύσταση εταιρειών, την προστασία των επενδυτών,
την πληρωµή των φόρων και τα µέτρα εκσυγχρονισµού του πτωχευτικού δικαίου.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια συνεχούς πτώσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας στο πλαίσιο της µέτρησης από την Παγκόσµια Τράπεζα, η Ελλάδα καταφέρνει να σηµειώσει µεγάλη άνοδο δέκα θέσεων και µάλιστα σε µια δύσκολη διεθνή συγκυρία.
Οι µεταρρυθµίσεις αποσκοπούν στη δηµιουργία ενός δυναµικού ιδιωτικού τοµέα, διευκολύνοντας την ίδρυση και λειτουργία
µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Η Διαδικτυακή µας πύλη
Εγκαινιάστηκε η λειτουργία της δικτυακής Πύλης (Portal) www.competitive-greece.gr, του ΕΣΑΑ, η οποία φιλοδοξούµε να είναι το σηµείο αναφοράς για όσους έµµεσα ή άµεσα σχεδιάζουν, υλοποιούν ή επηρεάζουν πολιτικές για θέµατα
Ανταγωνιστικότητας.
Επίσης, η δικτυακή αυτή Πύλη – που θα ενηµερώνεται σε ηµερήσια βάση – θέλουµε να καταστεί το σηµείο αναφοράς
για τους διεθνείς οργανισµούς που αναζητούν πιστοποιηµένη και έγκυρη ενηµέρωση για τη νοµοθεσία που ισχύει (ή
που προωθεί η κυβέρνηση) και βελτιώνει την κατάταξη της χώρας στους επιµέρους δείκτες.
Τέλος, η Πύλη θα έχει ειδήσεις, που θα παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας στην εκπαίδευση, στις
επιστήµες, στην οικονοµία κλπ, αναδεικνύοντας το δυναµισµό της χώρας και τις ευκαιρίες, που δηµιουργούνται σε αυτή
και την καθιστούν ανταγωνιστική. Το υλικό της Πύλης θα είναι δίγλωσσο (Ελληνικά και Αγγλικά).
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Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Εθνικού Συµβουλίου
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της Ελλάδας και του Συµβουλίου
Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ.

Το Πρόγραµµα ΗΡΩΝ λειτούργησε ως καταλύτης για την ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις

Το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) και το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ υπέγραψαν την
Τρίτη 16/9/2008 στην Αθήνα (Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός Κόσµος», ΘΕΑΤΡΟΝ) Μνηµόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας.

επιχειρήσεις παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εν γένει εξοικείωση των

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των
συνεργασιών που προωθεί µε φορείς των ΗΠΑ και της EE, σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), το
Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο, το Ελληνοαµερικανικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο και την Ελληνοαµερικανική Ένωση.

Το Πρόγραµµα ΗΡΩΝ είχε ως ειδικότερους στόχους:

Το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, το οποίο εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Φώλια, Υπουργό Ανάπτυξης
και Πρόεδρο του ΕΣΑΑ, και το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ, το οποίο εκπροσωπείται από την κα Deborah L.
Wince-Smith, Πρόεδρο, αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο της καινοτοµίας ως καταλυτικού παράγοντα για την παραγωγικότητα
και τη µελλοντική ευηµερία, κατανοώντας ότι οι επενδύσεις στην ανάπτυξη και στο ανθρώπινο κεφάλαιο βοηθούν στην ανάπτυξη
της περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς ανταγωνιστικότητας, και επιθυµώντας να προωθήσουν και να ενδυναµώσουν τις σχέσεις
συνεργασίας µεταξύ τους, αποφάσισαν τα εξής:
• Τα δύο συµβούλια θα εργαστούν από κοινού, προκειµένου να
κινητοποιήσουν ένα µεγάλο αριθµό ηγετών και εµπειρογνωµόνων που αντιλαµβάνονται τη σηµασία του σχεδιασµού αποτελεσµατικών πολιτικών, µε στόχο την προώθηση της καινοτοµίας υψηλής τεχνολογίας και την επιστηµονική και τεχνολογική
συνεργασία.

Στην Υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας παρευρέθησαν,
εκτός από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέλη
του ελληνικού κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των κοινωνικοοικονοµικών φορέων, µέλη του ΕΣΑΑ και της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του ΕΣΑΑ, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι της Αµερικάνικης Πρεσβείας, κ.α

• Τα δύο συµβούλια θα συνεργαστούν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συζητήσεων και άλλων συναφών ενεργειών που
αφορούν θέµατα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Μετά την υπογραφή του µνηµονίου ο Υπουργός Ανάπτυξης κ.
Χρήστος Φώλιας απένειµε αναµνηστικές πλακέτες στον Πρόεδρο του Ελληνοαµερικανικού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου και
Αντιπρόεδρο του ΣΕΒ κ. Αθανάσιο Λαβίδα, τον Πρόεδρο της
Ελληνοαµερικανικής Ένωσης κ. Chris Spirou, και τον Πρόεδρο
του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου κ. Γιάννο
Γραµµατίδη.

• Κατόπιν συµφωνίας των Συµβουλίων, θα επιλέγεται η κατάλληλη στρατηγική συνεργασίας µε αντίστοιχους φορείς και
οµάδες που εκπροσωπούνται στο δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο.

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα, κ. Ε. Σταυρόπουλος,
ο Πρόεδρος του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας και Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), κ. Θ. Λαβίδας,
ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Χ. Φώλιας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας των ΗΠΑ, κα Deborah L. Wince- Smith,
ο Πρόεδρος της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης, κ. Ch. Spirou, ο Πρόεδρος του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, κ. Γ. Γραµµατίδης.
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επιχειρήσεων -κυρίως των µικροµεσαίων (ΜΜΕ)- µε τη διαδικασία, τη λειτουργία και τα εν γένει οφέλη της ερευνητικής
δραστηριότητας, ως αναπόσπαστου µέρους του συνολικού σχεδιασµού και της λειτουργίας µίας υγιούς επιχείρησης.

• Την αναβάθµιση της σηµασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης.

• Τη µεταφορά και προσαρµογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιοµηχανίας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας.

• Την απόκτηση από τους ερευνητές επαγγελµατικής εµπειρίας
σε επιχειρήσεις.

Το Πρόγραµµα υποστήριξε δραστηριότητες:

• Την αύξηση της απασχόλησης ερευνητών και τεχνικών στις
επιχειρήσεις, την αναβάθµιση του στελεχιακού δυναµικού των
επιχειρήσεων και τη µείωση του χάσµατος ανάµεσα στην έρευνα
που διενεργείται, αφενός στις επιχειρήσεις και αφετέρου στους
δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς.
• Τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, µε την
ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών µε
υψηλή προστιθέµενη αξία και την ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

• Βιοµηχανικής έρευνας, οι οποίες συντέλεσαν στην απόκτηση
νέων γνώσεων, χρήσιµων για την οριστική διαµόρφωση νέων
προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών ή επέφεραν σηµαντική βελτίωση των υφισταµένων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών.
• Προανταγωνιστικής ανάπτυξης, οι οποίες σκοπό είχαν τη
συγκεκριµενοποίηση των αποτελεσµάτων της βιοµηχανικής
έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραµµα ή σχεδιασµό για νέα προϊόντα, νέες µεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιηµένες ή βελτιωµένες, για πώληση ή για χρήση, περιλαµβανοµένης και της δηµιουργίας ενός πρώτου πρωτοτύπου.

Με µήνυµα: «Επιχειρώντας το µέλλον» η Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ταξίδεψαν σε 14 πόλεις ανά τη Χώρα.
Για δεύτερη φορά, µέσα σε λιγότερο από έξι µήνες, δηµιουργήθηκε µία γέφυρα διαλόγου ανάµεσα στους
εκπροσώπους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), αλλά και του νέου
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των τοπικών φορέων, προκειµένου να ανταλλάξουν απόψεις και προβληµατισµούς σε θέµατα που αφορούν την ελληνική Περιφέρεια.
Μέσω των ανοιχτών εσπερίδων, υπήρξε σηµαντική και ουσιαστική συµβολή στη βελτίωση του νέου
Προγράµµατος, τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του και την άµεση ανταπόκρισή του στις ανάγκες και
επιδιώξεις των πολιτών.
Πραγµατοποιήθηκε αναλυτική ενηµέρωση των αποτελεσµάτων του ΕΠΑΝ από τις δράσεις ενίσχυσης του
ανθρώπινου δυναµικού και παρουσιάστηκαν οι νέες ευκαιρίες και προοπτικές που δηµιουργούνται από το
ΕΠΑΝ ΙΙ.

Η κατάρτιση, κυρίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και σε εργαζόµενους αποτέλεσε ένα βασικό πυρήνα
ενίσχυσης και σχεδιασµού µιας ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Προβαίνοντας σε ένα απολογισµό του έως τώρα έργου, έχει εκδοθεί ένα έντυπο µε τις δράσεις του ΕΠΑΝ στο
ανθρώπινο δυναµικό. Θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος www.antagonistikotita.gr, καθώς
και στο Γραφείο Πληροφόρησης, Μεσογείων 56.
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