
ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 
Η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στοχεύει στη βελτίωση της 

κατάρτισης και των υποστηρικτικών δομών για τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις! 

Ένα συναρπαστικό νέο πρόγραμμα προσφέρει στους παρόχους κατάρτισης στην Ελλάδα την 

ευκαιρία να βελτιώσουν τις προσφορές εκπαίδευσης και στήριξης των μικρών έως μεσαίου 

μεγέθους τοπικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα SYNERGY υπό την ηγεσία του Meath Partnership 

συγκεντρώνει επτά εταίρους από όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των επόμενων είκοσι μήνων, 

οι εταίροι θα συνδυάσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να αναπτύξουν μια σουίτα 

μαθησιακών πόρων και συστημάτων υποστήριξης για να βοηθήσουν τους επαγγελματίες ΕΕΚ και 

του δικτύου των ΜΜΕ από κοινού, και να βελτιώσουν τις υποστηρικτικές δομές για τις  μικρές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

 

Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας έργου, μια Πανευρωπαϊκή διαδικασία έρευνας και ελέγχου 

διεξήχθη την άνοιξη του 2015 με 132 ιδιοκτήτες μικρο-επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

ξεκάθαρα ότι επί του παρόντος οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατάρτισης στη διάθεση των ιδιοκτητών 

μικρο-επιχειρήσεων δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες αυτών των επιχειρηματιών. Οι 

παραδοσιακές μορφές παράδοσης μαθημάτων κατάρτισης που διαρκούν αρκετές ημέρες και 

λαμβάνουν χώρα σε απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι κατάλληλες και αποτυγχάνουν να 

αναγνωρίσουν τα αιτήματα και τις πιέσεις των ιδιοκτητών επιχειρήσεων σήμερα. Σύντομης 

διάρκειας προσφορές κατάρτισης που μπορούν να είναι προσβάσιμες «καθ’ οδών» ή σε χρονική 

στιγμή που είναι βολική για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση. Σε 

συνδυασμό με τις ευκαιρίες για δικτύωση, η peer-to-peer η μάθηση και η ανταλλαγή εμπειριών, 

καθίστανται πολύ περιζήτητες. Η ομάδα του προγράμματος Synergy έχει ήδη αρχίσει να 

προσεγγίζει αυτές τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις και θα έχει τα πρώτα πρωτότυπα των 

προσφορών κατάρτισης και την πλατφόρμα δικτύωσης διαθέσιμα από το Σεπτέμβριο του 2015. 

 

Σύμφωνα με τον κ Tsoniotis, «Το SYNERGY είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορεί να προσφέρει στους τοπικούς 

ιδιοκτήτες επιχειρήσεων την ευκαιρία να δικτυωθούν με επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης, 

να κάνουν τις συνδέσεις που απαιτούνται για στόχευση νέων πελατών ή γεωγραφικών περιοχών, 

να ξεκινήσουν συνεργασίες που διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτές, ή απλώς να εμπνευστούν από τις 

προσεγγίσεις και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από άλλους ιδιοκτήτες μικρο-επιχειρήσεων 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση τους. » 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του έργου μας στο 

www.projectsynergy.eu, ή εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας 

 

Νικόλαος Τσονιώτης, MEng 

Διαχειριστής Έργου 

Τηλ: +30 6974068793 

Email: n.tsoniotis@gmail.com 


