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Έργο «Δίκτυο Επιχειρηματικών Σχολών»
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + στο KA2 - Συνεργασία για 
την καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών - Στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις για τη σχολική εκπαίδευση

Συνεργαζόμενοι οργανισμοί του έργου:
Agência DNA Cascais - Cascais Um Concelho Empreendedor
Directorate of Secondary Education of Karditsa
DYPALL Network
Scoala Gimnaziala Traian Craiova
Maltas Vidusskola

Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Σχολών αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου 
«Δίκτυο Επιχειρηματικών Σχολών» είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας 
βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών που σχετίζονται με την Εκπαίδευση 
Επιχειρηματικότητας σε 4 διαφορετικές χώρες και που θα χρησιμεύσει ως 
βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων πειραμάτων δράσης για προσεγγίσεις 
εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας.
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Η επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί ένα 

βαρύνουσας σημασίας παράγοντα 

προώθησης της επιχειρηματικότητας, καθώς, 

όπως προαναφέρθηκε, το εκπαιδευτικό 

σύστημα παρέχει εκείνες τις αναγκαίες 

συνθήκες για τη συνειδητοποίηση των 

διαθέσιμων επαγγελματικών επιλογών, 

εξοπλίζοντας τα άτομα με γνωστικά εργαλεία 

απαραίτητα για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δράσεων. Αν και υφίσταται 

διχογνωμία σχετικά με το βαθμό που οι 

επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν να 

διδαχθούν, αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση 

πως το επιχειρηματικό πνεύμα, σε άμεση 

συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, διαμορφώνεται από την 

εφαρμογή επιχειρηματικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Άλλωστε σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  «το εκπαιδευτικό 

σύστημα μπορεί να προσφέρει τόσο 

δεξιότητες όσο και το κατάλληλο περιβάλλον 

για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

συντελείται σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ενώ συνεχίζεται και στα χρόνια μετά 

την ολοκλήρωσή της, σ’ ένα πλαίσιο δια βίου 

μάθησης. Σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο, στην 

πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια και στην 

ανώτερη εκπαίδευση, αντιστοιχούν και 

διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα με 

εναλλακτικό αντικείμενο. Στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, βασικός στόχος της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης είναι η συνειδητοποίηση της 

επιχειρηματικής επιλογής ως επαγγελματικής, 

καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει η 

επιχειρηματικότητα στον οικονομικό κύκλο, ενώ 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στόχος της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι η εμφύσηση 

συγκεκριμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και 

αντίστοιχης κινητοποίησης. Τέλος, στην ανώτερη 

εκπαίδευση ο στόχος αφορά πλέον την παροχή 

κατάλληλης και εξειδικευμένης επιστημονικής 

γνώσης, με παράλληλη ανάπτυξη των 

επαγγελματικών δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί 

κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα 

(OECD,2009).



και στην απασχόληση, αναφέροντας έρευνες οι 

οποίες σημειώνουν την ύπαρξη θετικής σχέσης 

μεταξύ επιχειρηματικότητας και οικονομικής  

ανάπτυξης καθώς επίσης και μεταξύ πολιτισμικής 

στήριξης, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και εκδηλώσεων προβολής, και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Έτσι, κι ενώ στην Ελλάδα 

υλοποιούνται προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιατυπώνει με 

μεγαλύτερη έμφαση τη σημαντική διάσταση που 

πρέπει να έχει η εκπαίδευση της 

επιχειρηματικότητας στα σχολικά προγράµµατα-

πλαίσια, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια 

και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης 

τη σημασία της προσφοράς κινήτρων στα 

σχολεία και στο διδακτικό προσωπικό. Τέλος, 

υποστηρίζεται η διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας μέσω της πράξης και η 

σπουδαιότητα της πρακτικής εμπειρίας και της 

διάδοσης των καλών πρακτικών (European 

Commission,2006b).

Επιπλέον, από το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες περιορίζονται 

περισσότερο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

στην κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο 

δημιουργίας επιχειρήσεων. Σημειώνεται, επίσης, 

ότι στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία 

«εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη ενίσχυσης 

της γενικότερης ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη 

σπουδαιότητα της διδασκαλίας της 

επιχειρηματικότητας στις κατώτερες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες».

Η επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να 

βασίζεται στην ανάπτυξη της έννοιας της 

πολυπλοκότητας, μέσω της ευαισθητοποίησης 

για την εφαρμογή των επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων σε πρακτικό επίπεδο, ενώ 

υποστηρίζεται πως στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση η έμφαση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος πρέπει να δίνεται στην αντίληψη 

των επιχειρηματικών ευκαιριών στα πρώτα τρία 

χρόνια, ενώ στα υπόλοιπα τρία στη διδασκαλία 

συγκεκριμένων διαχειριστικών ικανοτήτων και 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων (Mulder,1997).

Όπως καθίσταται προφανές από τα παραπάνω, 

σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης είναι ο χρόνος, καθώς αυτή 

πρέπει να ξεκινάει σε μικρή ηλικία ώστε να 

καθίσταται αποτελεσματική και να πλαισιώνει 

την πρακτική κατάρτιση στο ανώτερο επίπεδο 

της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη θεώρηση 

αυτή, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες, οι οποίοι 

συμβαδίζουν με τη χρονική ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, την 

ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα (Rushing, 

1990).

Η Επιχειρηματική Εκπαίδευση στα 

επίσημα κείμενα της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κείμενό της σχετικά 

με την προώθηση της επιχειρηματικής 

νοοτροπίας μέσω της εκπαίδευσης, τονίζει το 

ρόλο της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη

04
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Καρδιτσα - Ελλάδα



Στο νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της 

Λισαβόνας το 2005 υπογραμμίζεται η σημασία 

της προώθησης της επιχειρηματικότητας. 

Σύμφωνα με την Ένωση, για την διατήρηση του 

κοινωνικού μοντέλου απαιτούνται «περισσότερες 

νέες επιχειρήσεις, περισσότεροι επιχειρηματίες 

διατεθειμένοι να αναλάβουν καινοτόµες  

επιχειρήσεις, και περισσότερες ΜΜΕ υψηλής 

ανάπτυξης» (European Commission, 2006b).

Σε κάθε περίπτωση η αναφορά των ευρωπαϊκών 

στρατηγικών στη σημασία της καλλιέργειας του 

επιχειρηματικού πνεύματος βοήθησε στην 

αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης της 

επιχειρηματικότητας. Έχει ήδη αρχίσει, από την 

περίοδο αυτή, να διαπιστώνεται ο ρόλος της 

εκπαίδευσης στη δημιουργία της νοοτροπίας που 

θα οδηγεί στην επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση. Είναι, επίσης, σημαντική η 

συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς 

την κατεύθυνση αυτή αλλά και στην 

προετοιμασία του απαραίτητου πλαισίου για τη 

συνέχιση των προσπαθειών και τη βελτίωση των 

προγραμμάτων επιχειρηματικότητας. 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα δεν 

εξελίχθηκε σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε επίπεδο 

καινοτομίας και νέων επιχειρησιακών μορφών, 

όπου και σημειώνονται σοβαρές αδυναμίες. Η 

Ελλάδα, από τη μια πλευρά, δεν μπόρεσε να 

εκβιομηχανοποιηστεί αλλά, και από την άλλη, 

Σε συνέχεια της Πράσινης Βίβλου για την 

επιχειρηματικότητα (2003) και των παραπάνω 

συμπερασμάτων, το πρόγραμμα δράσης για 

την επιχειρηματικότητα (Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  

2004b) προτείνει σειρά δράσεων, με σκοπό την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας 

διευκολύνοντας τους επιχειρηματίες στην 

πραγματοποίηση των στόχων τους και 

διαμορφώνοντας ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό 

περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι βασικοί στόχοι 

επίτευξης στους τομείς της καλλιέργειας 

επιχειρηματικής νοοτροπίας, της προετοιμασίας 

των επιχειρηματιών για την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα, της βελτίωσης της ροής της 

χρηματοδότησης και της δημιουργίας 

ευνοϊκότερου κανονιστικού και διοικητικού 

πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σχετικά με την καλλιέργεια επιχειρηματικής 

νοοτροπίας, προτείνεται να προαχθεί η 

«εκπαίδευση των νέων σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα μέσω εκπαιδευτικών 

πράξεων (όπως, για παράδειγμα, παιχνίδια 

καταστάσεων) στο εσωτερικό των σχολικών 

ιδρυμάτων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να 

εντάξουν τη διαπαιδαγώγηση σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα σε όλα τα σχολικά 

προγράμματα, να διοργανώσουν ενημερωτικές 

εκστρατείες, να προμηθεύσουν υλικό 

κατάρτισης, να επιμεληθούν εκπαιδευτικά 

μαθήματα για δασκάλους και, από κοινού με τις 

επιχειρηματικές οργανώσεις, να εντάξουν 

ενεργά τους επιχειρηματίες σε προγράμματα 

κατάρτισης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004b). 
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δεν δημιούργησε ένα εθνικό σύστημα 

καινοτομικής επιχειρηματικής δράσης, για 

πολλούς λόγους, ορισμένοι από αυτούς είναι οι 

λανθασμένες επιλογές που ελήφθησαν από 

όλες τις κυβερνήσεις, η έλλειψη μιας 

συνεργατικής επιχειρηματικής κουλτούρας και η 

ενίοτε κοντόφθαλμη λογική των επενδυτών και 

των επιχειρηματιών (Piperopoulos,2009).

εκτός των εγγενών παθογενειών του ελληνικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μια ακόμη 

σοβαρή τροχοπέδη αποτελούσε ανέκαθεν και η 

αργή εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας, η οποία 

περιόρισε την επιχειρηματική ανάπτυξη, κατά 

την τελευταία δεκαετία (Piperopoulos & 

Piperopoulos, 2010).

Για την ακριβή αποτύπωση του επιχειρηματικού 

κλίματος στην Ελλάδα  παρατίθενται τα 

αποτελέσματα μιας  έρευνας του 

Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (European 

Commission, 2012c). Σύμφωνα με τα 

ευρήματα, διαπιστώνεται ότι οι επιχειρηματίες 

στην Ελλάδα έχουν αρνητική στάση απέναντι 

στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, το 

οποίο θεωρείται εξαιρετικά δυσμενές για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας, με 

αποτέλεσμα ο αριθμός των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων να μειωθεί κατά 68.000, τo 2011, 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μάλιστα, 

ανάμεσα στις 34 χώρες της έρευνας, η Ελλάδα 

κατατάσσεται τελευταία σε όρους θετικών

απόψεων των επιχειρηματιών σε σχέση με τις 

αντίστοιχες εφαρμοζόμενες πολιτικές, λόγω των 

επιδράσεων της οικονομικής κρίσης.

Εκτός απ’ αυτό, οι σημαντικότερες αιτίες αυτής της 

αρνητικής στάσης εντοπίζονται στα πεδία της 

ανεπάρκειας των κεφαλαιακών πόρων, του 

επιπέδου του φόρου εισοδήματος και του 

«φτωχού» υποστηρικτικού περιβάλλοντος της 

επιχειρηματικότητας. Αξίζει να αναφερθεί 

ενδεικτικά πως η Ελλάδα κατατάσσεται στην 140η 

θέση μεταξύ 185 χωρών, όσον αφορά την ευκολία 

ίδρυσης μίας επιχείρησης, γεγονός που αντανακλά 

το περίπλοκο ρυθμιστικό και φορολογικό 

περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα 

αντικινήτρων για την ανάληψη επιχειρηματικής 

δράσης (www.doingbusiness.org).

Το ενθαρρυντικό στοιχείο της έρευνας του 

Ευρωβαρόμετρου είναι ότι το το 50% των Ελλήνων 

και το 58% των Λιθουανών, επιθυμούν να έχουν τη 

δική τους επιχείρηση και να μην είναι υπάλληλοι 

σε κάποια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό. Εκτός 

από τους Έλληνες και τους Λιθουανούς, υψηλό 

αίσθημα επιχειρηματικότητας έχουν ακόμη οι 

Πορτογάλοι, οι Ρουμάνοι, οι Λετονοί και οι 

Βούλγαροι, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 

48- 49%. Στον αντίποδα, η αυτοαπασχόληση είναι 

λιγότερο δημοφιλής στη Σουηδία (22%), τη 

Φιλανδία (24%), τη Δανία και τη Σλοβενία (από 

28%), όπου οι περισσότεροι πολίτες, σε ποσοστά 

άνω του 70%, προτιμούν να είναι υπάλληλοι. 

Ειδικά οι Έλληνες, σε ποσοστό 96%, 

υπογραμμίζουν την έλλειψη πόρων, ενώ είναι
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χαρακτηριστικό, ότι το 77% των συμπολιτών 

μας επισημαίνει τη δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν προκειμένου να συλλέξουν 

πληροφορίες για να ξεκινήσουν τη δική τους 

επιχείρηση, όταν στην Ολλανδία για 

παράδειγμα το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 

20%. Συνοπτικά, μπορεί να υποστηριχθεί πως η 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αποτελεί ένα 

ζήτημα που χαρακτηρίζεται από σημαντικές 

ιδιαιτερότητες και ανεπάρκειες. Από τη μία 

πλευρά, η ίδρυση και η λειτουργία μιας 

επιχείρησης αποτελούσε ανέκαθεν μία επιλογή 

στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης, όπως 

καταφαίνεται και από το μεγάλο αριθμό 

οικογενειακών επιχειρήσεων, από την άλλη, 

όμως, οι εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής 

οικονομίας και της βιομηχανικής διάρθρωσης, 

οι ανεπάρκειες του ρυθμιστικού, του 

κανονιστικού και του νομικού πλαισίου καθώς 

και η έλλειψη υποστηρικτικών δομών καθιστούν 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

εξαιρετικά δυσχερής, ιδιαίτερα σε όρους 

καινοτομίας. Σε συνδυασμό με τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, οι 

επιδράσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης 

δυσχεραίνουν περαιτέρω την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής δράσης, όπως αποτυπώνεται 

και στα μεγέθη της επιχειρηματικότητας κατά 

την περίοδο αυτή.

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, λοιπόν, 

χαρακτηρίζεται από μία σειρά ιδιαίτερων 

γνωρισμάτων, σε συνάρτηση με τη διάρθρωση 

της εγχώριας οικονομίας, θέτοντας προκλήσεις 

και καταδεικνύοντας τις τάσεις για την

αναγκαιότητα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 

ιδιαίτερα σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η 

αδυναμία του ελληνικού παραγωγικού 

συστήματος να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα 

της επιστημονικής έρευνας, καθώς η 

επιχειρηματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται 

από μικρό μέγεθος επιχειρήσεων, χαμηλούς 

ρυθμούς μετατροπής σε τεχνολογικούς όρους 

και ανεπάρκειες στις διαχειριστικές και στις 

διοικητικές διαδικασίες, με έμφαση σε 

δραστηριότητες περιορισμένης χρήσης της 

τεχνολογίας που βασίζονται σε φθηνή εργασία ή 

προστασία από τις ισχυρές ανταγωνιστικές 

πιέσεις (Γιαννίτσης,2005).

Επιπρόσθετα, οι δείκτες της χρήσης 

ολοκληρωμένων συστημάτων Έρευνας & και 

Ανάπτυξης (Ε&Α) καταδεικνύουν την 

περιορισμένη ικανότητα των επιχειρήσεων να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση μέσω 

ανάλογων δραστηριοτήτων έρευνας και 

ανάπτυξης, καθώς και την ανικανότητα 

εκμετάλλευσης της εξωγενούς τεχνολογίας, με 

αποτέλεσμα η καινοτομική αποδοτικότητα να 

είναι εξαιρετικά χαμηλή, τουλάχιστον σε σχέση 

με τις ευρωπαϊκές χώρες (European 

Commission, 2005b). Επιπλέον, διαπιστώνεται 

επιχειρηματικό έλλειμμα σε όρους ποιότητας 

αλλά και ποσότητας, καθώς ο ετήσιος αριθμός 

νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων παραμένει σχετικά 

σταθερός κατά τα τελευταία χρόνια, πριν ακόμη 

και από την κρίση χρέους, κατά την οποία ο 

αριθμός αυτός μειώθηκε δραματικά. Την ίδια 

στιγμή, η εξέλιξη της επιχειρηματικής
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δραστηριότητας στην Ελλάδα σε όρους 

επενδύσεων κεφαλαίου, επίσης, κρίνεται 

ανεπαρκής, ενώ η προβληματική αυτή εικόνα 

ενισχύεται από δομικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής οικονομίας (European Commission, 

2012c).

Για τους παραπάνω λόγους, καθίσταται 

προφανές πως η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα αποτελεί μία σύγχρονη 

αναγκαιότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

διεθνείς εξελίξεις καθώς και τις ισχύουσες 

δυσμενείς αναπτυξιακές συνθήκες.

Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού «Διεθνής 

Επιχειρηματικότητα» 

(www.internationalentrepreneurship.com), τα 

βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα σήμερα είναι τα εξής:

⚫ οι περισσότεροι επιχειρηματίες 

παρακινούνται για την ίδρυση μιας επιχείρησης 

από ανάγκη, ενώ το 16% του πληθυσμού, 

ηλικίας 18-64 ετών έχει εμπλακεί σε κάποιου 

είδους επιχειρηματική δράση κατά το παρελθόν 

(3η θέση στην Ευρώπη),

⚫ το 8,2% του πληθυσμού διατηρεί επιχείρηση 

διάρκειας μεγαλύτερης των 42 μηνών (2η θέση 

στην Ευρώπη), ενώ το 7,9% βρίσκεται σε 

αρχικό στάδιο επιχειρηματικής δράσης 

(επιχείρηση διάρκειας 3-42 μηνών),

⚫ υπάρχει μεγάλος φόβος αποτυχίας 

εκφρασμένος κυρίως από τους νέους

επιχειρηματίες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό νέων 

επιχειρήσεων αποσκοπούν στον τελικό 

καταναλωτή, λόγω ανεπάρκειας δικτύωσης μεταξύ 

των μεγαλύτερων επιχειρήσεων,

⚫ το 72% των επιχειρηματιών είναι άντρες, ενώ 1 

στους 3 επιχειρηματίες είναι ηλικίας 25-34 ετών 

και 2 στους 3 25-44 ετών.

οι σημαντικότεροι κλάδοι ανάπτυξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι ο 

τουρισμός, η επεξεργασία και η συσκευασία 

τροφίμων, η ιχθυοκαλλιέργεια και η πληροφορική 

και οι επικοινωνίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η προσέγγιση της έννοιας της 

επιχειρηματικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα γίνεται υπό τη μορφή της ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων των μαθητών μέσα από τη 

συμμετοχή τους σε αντίστοιχες δραστηριότητες. Η 

έννοια της επιχειρηματικότητας είναι περιεχόμενο 

κυρίως των οικονομικών μαθημάτων. Στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση η επιχειρηματικότητα 

απουσιάζει από το εθνικό πρόγραμμα σπουδών, 

αν και είναι υπαρκτό ένα γενικό πλαίσιο για τη 

χρησιμοποίηση αυτού του τύπου διδασκαλίας που 

εφαρμόζεται από επιμέρους σχολεία και 

εκπαιδευτικούς.  Σ αυτή τη βαθμίδα της 

εκπαίδευσης, όπου δε διδάσκονται οικονομικά 

μαθήματα, οι οικονομικές έννοιες διδάσκονται 

μέσω άλλων μαθημάτων όπως είναι η «Μελέτη 

Περιβάλλοντος», είτε ακόμα μέσω
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προγραμμάτων, όπου οι μαθητές μέσα από 

διάφορες δραστηριότητες μαθαίνουν βασικές 

έννοιες σχετικές με την οικονομία και την 

επιχειρηματικότητα.

Στο γυμνάσιο δεν υπάρχει οικονομικό μάθημα 

και «για να συμπληρωθεί το κενό, το σχολικό 

έτος 2001-2002 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

πιλοτικά το πρόγραμμα ‘’Επιχειρηματικότητα 

Νέων’’. Στο λύκειο θέματα επιχειρηματικότητας 

εξετάζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

σπουδών διαφόρων μαθημάτων οικονομικού 

περιεχομένου. Δίνεται επίσης η δυνατότητα, και 

στους μαθητές του λυκείου, της υλοποίησης του 

προγράμματος ‘’Επιχειρηματικότητα Νέων’’ που 

«είναι προσαρμογή στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα αντίστοιχου προγράμματος του 

Διεθνούς Οργανισμού ‘’Junior Achievement’’» 

(Μαγουλά,2002)

Επίσης, η γνωριμία των μαθητών, στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την έννοια της 

επιχειρηματικότητας γίνεται μέσω των 

μαθημάτων της οικονομίας, τα οποία 

εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, 

και των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε 

επιχειρήσεις, εκθέσεις, επιμελητήρια και άλλους 

φορείς. Τα μαθήματα αυτά είναι το μάθημα της 

Α’ λυκείου «Αρχές Οικονομίας» και της Γ’ 

λυκείου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και 

«Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων» και αφορούν τη γενική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Αντίστοιχα μαθήματα εντάσσονται και στο 

πρόγραμμα σπουδών της αρχικής

επαγγελματικής κατάρτισης της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευση και συγκεκριμένα του τομέα 

«Οικονομίας και Διοίκησης». Πρέπει, ωστόσο, 

να σημειωθεί ότι στα παραπάνω μαθήματα οι 

αναφορές στην επιχειρηματικότητα 

περιορίζονται στον ορισμό και στη σημασία της 

(Papagiannis, 2012). Ένα μάθημα που αφορά τη 

θεωρία της επιχειρηματικότητας παρέχεται μόνο 

από τον αντίστοιχο τομέα των Επαγγελματικών 

Λυκείων και είναι το «Επιχειρηματικότητα και 

Ανάπτυξη». Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί το 

πρόγραμμα «εικονικές επιχειρήσεις», το οποίο 

έδωσε τη δυνατότητα σε μαθητές της 

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης να 

γνωρίσουν, μέσα από την πράξη και 

διευθύνοντας μια εικονική επιχείρηση, τη 

σημασία της οικονομίας και της 

επιχειρηματικότητας.

Επίσης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συνέβαλαν 

σημαντικά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας. Ενέργειες, όπως τα 

προγράμματα επιχειρηματικότητας με τη μορφή 

μαθημάτων ή σεμιναρίων αλλά και η ανάπτυξη 

καινοτομικών προϊόντων-υπηρεσιών από 

φοιτητές και αποφοίτους, έδωσαν τη δυνατότητα 

μιας διαφορετικής  προσέγγισης της 

εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας από τα 

Πανεπιστήμια.

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφερθούμε 

στα εξής: Αν και πολλές δραστηριότητες είναι σε 

εξέλιξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι 

περισσότερες δεν είναι ενσωματωμένες στο 

πρόγραμμα σπουδών και οι σχετικές 

πρωτοβουλίες τις περισσότερες φορές είναι
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μεμονωμένες. Τα επίσημα σχολικά 

προγράμματα δεν περιλαμβάνουν ειδικά 

μαθήματα επιχειρηματικότητας παρά μόνο 

διάσπαρτες έννοιες σε οικονομικά κυρίως 

μαθήματα. Η επιχειρηματικότητα, τις πιο πολλές 

φορές,  αντιμετωπίζεται ως εξωσχολική 

δραστηριότητα ή ως μέρος ενός σεμιναρίου και 

αργότερα ως μάθημα επιλογής, όσον αφορά 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα 

αυτής της κατάστασης είναι οι περισσότεροι 

από τους μαθητές και τους φοιτητές να μην 

έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μαθήματα 

και προγράμματα επιχειρηματικότητας. Είναι 

φανερό ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

δε δίνει έμφαση στην απασχόληση και στην 

αυτοαπασχόληση των σπουδαστών.

Βέβαια, η υλοποίηση αντίστοιχων 

προγραμμάτων, τα οποία δεν εντάσσονται στο 

επίσημο πρόγραμμα σπουδών δεν είναι εφικτή 

χωρίς τον ενθουσιασμό, την ενεργό συμμετοχή 

και την πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, καθώς 

τα προγράμματα αυτά, όπως και στις άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

επικεντρώνονται συνήθως στη χρήση μεθόδων 

εργασίας και στη νοοτροπία, δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στην αυτοδιδασκαλία, στη 

δημιουργικότητα και στη συνεργασία.

Γενικά διαπιστώνουμε ότι η επιχειρηματικότητα 

αναγνωρίζεται πλέον ως απαραίτητο 

αντικείμενο διδασκαλίας και παρατηρείται μία 

σημαντική μεταβολή της νοοτροπίας προς αυτή 

την κατεύθυνση. Όμως δεν έχει ακόμη 

απαντηθεί το ερώτημα εάν η

επιχειρηματικότητα πρέπει να περιληφθεί στο 

εθνικό πρόγραμμα σπουδών ή να αποτελεί 

εξωσχολική δραστηριότητα. Επιπλέον, λείπει το 

στοιχείο της συνεκτικής δομής, ώστε να είναι 

δυνατή η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και 

των παραδειγμάτων καλών πρακτικών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής που αφορά 

την Ελλάδα και συναντάται στην αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι οι «εικονικές επιχειρήσεις». Η 

περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως παράδειγμα 

«βέλτιστης πρακτικής» από το Υπουργείο 

Παιδείας. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα παρακολούθησαν θεωρητικά 

μαθήματα κατά τις πρωινές ώρες και έκαναν 

πρακτική άσκηση στις εικονικές επιχειρήσεις 

κατά τις απογευματινές ώρες, με υπεύθυνη για 

την υλοποίηση του προγράμματος τη Σιβιτανίδειο 

Σχολή Αθηνών (http://www.sivitanidios.edu.gr).

Οι εικονικές επιχειρήσεις ως μέσο κατάρτισης 

στην επιχειρηματική εκπαίδευση στη Σιβιτανίδειο 

Σχολή αναφέρονται και στην Πράσινη Βίβλο για 

την Επιχειρηματικότητα του 2003, όπου 

διατυπώνεται η πρόταση επέκτασης της 

πρακτικής σε όλες τις τεχνικές σχολές, λόγω των 

ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων που είχε. Στο 

ίδιο έγγραφο αναφέρεται η πρόταση προσθήκης 

ενός μαθήματος επιχειρηματικότητας στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα καλύπτει τη
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θεωρία της επιχειρηματικότητας και την 

πρακτική καθοδήγηση στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας επιχειρηματικών σχεδίων, σε 

συνάρτηση με την παροχή συμβουλών και 

στήριξης των σπουδαστών για την υλοποίηση 

των επιχειρηματικών τους σχεδίων σε 

επαγγελματικό επίπεδο.

Αργότερα, στα συμπεράσματα του 

προγράμματος «μίνι εταιρείες των μαθητών στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση», το 2005, 

αναφέρεται η έλλειψη προγραμμάτων που 

βασίζονται στη μεθοδολογία της λειτουργίας 

μίνι εταιρείας από μαθητές, αν και σημειώνεται 

η πρόοδος που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος  για την 

Εκπαίδευση σχετικά με τη λειτουργία εικονικών 

επιχειρήσεων σε τεχνικές σχολές ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ιδρύματα 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς 

από το σχολικό έτος 2005-2006 αποφασίζεται 

η συμμετοχή όλων των τεχνικών σχολών στο 

πρόγραμμα για μία περίοδο δύο ετών 

(European Commission,2005a) .

Στον τομέα της μάθησης μέσα από την πράξη, 

ορθή πρακτική αποτελεί η διεθνής οργάνωση 

Young Enterprise Europe (YEE), στόχος της 

οποίας είναι η διάδοση του επιχειρηματικού 

πνεύματος στους νέους σπουδαστές. Τα μέλη 

της οργανώνουν προγράμματα σε σχολεία 

όπως και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις. Από το 

Σεπτέμβριο του 2002, τα δίκτυα Young 

Enterprise Europe και Junior Achievement 

συγχωνεύτηκαν και δημιουργήθηκε ο νέος 

οργανισμός «JA-YEEurope», μέλος του οποίου

στην Ελλάδα είναι ο «Junior Achievement of 

Greece». Επίσης, σημειώνεται πως υπάρχουν και 

άλλοι οργανισμοί στόχος των οποίων είναι η 

προώθηση της επιχειρηματικότητας, όπως είναι οι 

Enterprise Europe Network-Hellas, που αποτελεί 

τον ελληνικό κόμβο του ευρωπαϊκού δικτύου 

Enterprise Europe Network και αποτελείται από 

βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και 

τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά 

επιμελητήρια και άλλους επιχειρηματικούς τομείς 

(http://www.enterprise-hellas.gr), καθώς και η Jade 

Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στο πεδίο της 

νεανικής επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα(http://jadenet.org).

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν διάφοροι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, 

οι οποίοι έχουν ως στόχο την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, μέσα από τις δράσεις των 

οποίων αναγνωρίζεται η σημασία της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης και της πληροφόρησης στην 

κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

Ανάμεσά τους σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 

φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων αλλά και 

των εργαζομένων, στους οποίους ανήκουν 

επιμελητήρια, συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, 

σωματεία και ενώσεις. Σκοπός τους είναι η 

προστασία και η ανάπτυξη των επαγγελματιών, των 

επιχειρήσεων κα των εργαζομένων, αντίστοιχα, 

καθώς προβάλλουν και προωθούν τα προβλήματα 

και τα συμφέροντα των μελών τους στα αρμόδια 

όργανα της πολιτείας και λειτουργούν ως σύμβουλοί 

τους. Στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης
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συντονίζουν και υλοποιούν προγράμματα  

επαγγελματικής κατάρτισης για την αναβάθμιση 

του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων-

μελών τους καθώς και των εργαζομένων, όταν 

αυτά υλοποιούνται από ενώσεις εργαζομένων, 

αναγνωρίζοντας, έτσι, τη σημασία της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες των 

επιχειρηματικών φορέων, αυτοί διοργανώνουν 

σεμινάρια για την κατάρτιση των στελεχών των 

επιχειρήσεων σε θεματικές ενότητες, όπως 

μάρκετινγκ, πωλήσεις, διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων, περιβάλλον κ.α. Παράλληλα, 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος 

συνεργασίας και πληροφόρησης του 

επιχειρηματικού κόσμου, ενημερώνουν τα μέλη 

τους σχετικά με τις εξελίξεις σε οικονομικά και 

επιχειρηματικά θέματα, διοργανώνουν και 

συμμετέχουν σε επιχειρηματικές αποστολές 

από και προς ξένες χώρες, πραγματοποιούν μια 

σειρά από τακτικές ενημερωτικές εκδόσεις, 

απονέμουν επιχειρηματικά βραβεία, με στόχο 

την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας 

και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας 

καθώς και την ενθάρρυνση και  την 

υποβοήθηση της επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας.

Άλλοι φορείς, οργανισμοί και δίκτυα, εθνικά ή 

ευρωπαϊκά, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

είναι τα παρακάτω:

⚫ Αναπτυξιακές Εταιρίες: στοχεύουν στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νομού ή 

της περιοχής στην οποία βρίσκονται και

συγκεκριμένα, συντονίζουν, υλοποιούν και 

διαχειρίζονται διάφορες πρωτοβουλίες ανάπτυξης. 

Η υλοποίηση των στόχων τους γίνεται, συνήθως, 

μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των 

εθνικών και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η 

συνήθης νομική μορφή των εταιριών αυτών είναι 

παρόμοια με αυτή των ανώνυμων εταιριών, με 

μετόχους διάφορους τοπικούς φορείς (οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικά επιμελητήρια) αλλά 

και ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

⚫ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς- (ΓΓΝΓ): 

αναπτύσσει σύνολο δράσεων και προγραμμάτων 

για τους νέους και συγκεκριμένα στους τομείς της 

συμμετοχής, της πληροφόρησης, του ελεύθερου 

χρόνου και της επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, για 

την επιχειρηματικότητα προγράμματα που αφορούν 

την ενίσχυσή της αποτελούν οι «Θυρίδες Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω 

του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, και το υπό υλοποίηση πρόγραμμα 

«Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» 

(http://www.neagenia.gr)

⚫ Οργανισμός "Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.": με 

την ονομασία «Invest in Greece» ο οργανισμός, ο 

οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, αποτελεί τον αρμόδιο εθνικό φορέα για 

την προώθηση, την προσέλκυση και την υποστήριξη 

των άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα. Βασική 

αποστολή του είναι να προβάλλει και να προωθεί σε 

επιχειρηματίες παγκοσμίως τις επενδυτικές 

δυνατότητες στην Ελλάδα και να λειτουργεί ως ένα 

one-stop-shop για τις στρατηγικές επενδύσεις στη 

χώρα (http://www.investingreece.gov.gr).
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⚫ Startup Greece: είναι ένα κίνημα 

πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας, το 

οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο

Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και σε συνεργασία με 

κοινότητες νέων επιχειρηματιών έχει στόχο να 

παρέχει πληροφορίες που  χρειάζεται ένας νέος 

προκειμένου να ξεκινήσει την επιχείρησή του 

στην Ελλάδα (κίνητρα, χρηματοδότηση, νομικό 

πλαίσιο, έρευνες) και, με τη βοήθεια των 

κοινωνικών    δικτύων,    να    φέρνει    κοντά    

ανθρώπους,    ιδέες,   επιχειρήσεις, 

Πανεπιστήμια και φορείς, με σκοπό τη 

δημιουργία συνεργασιών και επενδυτικών 

σχεδίων (http://www.startupgreece.gov.gr).

⚫ Enterprise Europe Network: αποτελεί το 

δίκτυο υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων 

της Ευρώπης για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της καινοτομίας, 

το οποίο δημιουργήθηκε έπειτα από τη 

συνένωση των Κέντρων Αναδιανομής 

Καινοτομίας (Innovation Relay Centres - IRCs) 

και των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών 

(EuroInfo Centres - EICs), που λειτουργούσαν 

κατά τα προηγούμενα χρόνια. Η λειτουργία του 

εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 

2007-2013) της Γενικής Διεύθυνσης 

Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ 

αποτελείται από περίπου 600 οργανισμούς, 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εμπορικά 

και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς 

περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και

τεχνολογικά κέντρα. Τα τοπικά σημεία επαφής του 

δικτύου βρίσκονται σε περισσότερες από 40 

ευρωπαϊκές χώρες. Με τη δημιουργία του 

Enterprise Europe Network, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να επικοινωνούν με οποιονδήποτε από 

τους οργανισμούς που μετέχουν στο δίκτυο και να 

λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη από τον 

οργανισμό του δικτύου, ο οποίος έχει την 

υψηλότερη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο πεδίο

(http://een.ec.europa.eu)

⚫ Enterprise Europe Network – Hellas: ο ελληνικός 

κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe 

Network αποτελείται από βιομηχανικούς 

συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, 

εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και φορείς, 

στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Αποστολή του είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να 

αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και 

να ενημερωθούν για πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές 

συνεργασίες, κ.ά. Ακόμη, στοχεύει στην προώθηση 

της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στις 

επιχειρήσεις και στους ερευνητικούς φορείς και 

στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ βιομηχανίας, 

έρευνας και επενδυτικών κεφαλαίων

(http://www.enterprise-hellas.gr). 
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο δημοτικό δε 

διδάσκονται μαθήματα που έχουν ως στόχο την 

εξοικείωση των μαθητών με έννοιες της 

οικονομίας και των επιχειρήσεων. Μπορεί η 

διδασκαλία άλλων μαθημάτων να περιλαμβάνει 

την αναφορά σε ορισμένες γενικές έννοιες για 

την οικονομία και το ρόλο της στην κοινωνία, 

όμως οι γνώσεις αυτές δεν αποτελούν μέρος 

ενός ξεχωριστού μαθήματος.

Από την άλλη, στις ώρες των δραστηριοτήτων 

επιλογής, οι μαθητές του δημοτικού έχουν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρόσθετα 

προαιρετικά γνωστικά αντικείμενα, όμως οι 

δραστηριότητες αυτές, όπως για παράδειγμα η 

δράση «Αγωγή Καταναλωτή», υλοποιούνται με 

πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών. Με τα  

προγράμματα αυτά επιδιώκεται, από τη μία, η 

απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και 

η αλλαγή στάσεων και αξιών σε ό,τι αφορά την 

κατανάλωση και, από την άλλη, η κατανόηση 

βασικών οικονομικών εννοιών, που είναι 

απαραίτητες στην καθημερινή τους ζωή.

Επιπλέον, το Σωματείο «Επιχειρηματικότητα 

Νέων» (ΣΕΝ) υλοποιεί αντίστοιχα προγράμματα 

για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ένα από τα οποία αφορά την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχει ως σκοπό 

την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, 

με την ονομασία «JA More than Money» και 

έχει ως περιεχόμενο την έννοια του χρήματος 

και τις σωστές αγοραστικές συνήθειες.

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να γίνει μια συνολική 

αναφορά στα προγράμματα που προσφέρονται από 

το ΣΕΝ, αν και τα περισσότερα απ’ αυτά αφορούν τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ΣΕΝ/ JA Greece 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός 

οργανισμός, που αντιπροσωπεύει το Junior 

Achievement Worldwide στην Ελλάδα και ιδρύθηκε 

το 2005. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από το 

ΣΕΝ, 7.000 μαθητές παρακολούθησαν τα 

προγράμματά του και συμμετείχαν 150 σχολεία. 

Επίσης, συμμετείχαν 300 εθελοντές στελέχη 

επιχειρήσεων, διοργανώθηκαν 5 μαθητικές 

εκδηλώσεις και διαγωνισμοί με τη συμμετοχή 3.500 

μαθητών και οργανώθηκε συμμετοχή σε 4 

πανευρωπαϊκές μαθητικές εκδηλώσεις / 

διαγωνισμούς.

Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του ΣΕΝ για την επιχειρηματικότητα, 

το περιεχόμενό τους και η εκπαιδευτική βαθμίδα 

στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν καθώς 

και η ένταξη των προγραμμάτων ανά μάθημα και 

τάξη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το 

ΣΕΝ και την ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας 

για την ένταξη των προγραμμάτων του ΣΕΝ στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά τη σχολική 

περίοδο 2013-14.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» διεξάγεται 

διαγωνισμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου οι 

μαθητές παρουσιάζουν την εικονική τους επιχείρηση. 

Ακόμη, ανάμεσα στα προγράμματα εντάσσονται ο 

διαγωνισμός «Κοινωνικής Καινοτομίας και 

Κοινωνικής Επιχείρησης» στη Γ΄ γυμνασίου και στο 

λύκειο και ο διαγωνισμός «Καινοτομίας» στο λύκειο.
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Πρόγραμμα Περιεχόμενο Βαθμίδα Διάρκεια

Εικονική 

Επιχείρηση

Οργάνωση επιχείρησης, 
Παραγωγή προϊόντος-
υπηρεσίας, Business Plan
(Διαγωνισμός)

Λύκειο &
Γ΄ Γυμνασίου

1 ώρα/εβδ.
12-26
συναντήσεις

Η Οικονομία κι 

Εγώ

Ατομικός 

προϋπολογισμός, 

τραπεζικές 

συναλλαγές

Γυμνάσιο

1 ώρα/εβδ.

6 εβδομάδες

Επιχείρηση σε 

δράση

Κατανόηση των βασικών 

στοιχείων μιας 

επιχείρησης μέσα από
παραδείγματα

Γυμνάσιο

1 ώρα/εβδ.

6 εβδομάδες

Παγκόσμια 

Αγορά

Έννοιες της διεθνούς 

αγοράς, π.χ. 

συνάλλαγμα, 

εισαγωγές-εξαγωγές

Γυμνάσιο

1 ώρα/εβδ.
6 εβδομάδες

Στη σκιά ενός 

στελέχους
Επίσκεψη σε εταιρείες Γυμνάσιο, Λύκειο

1 φορά

~3 ώρες

Τράπεζες σε 

δράση

Βασικές τραπεζικές έννοιες 
& αρχές
οικονομίας, ρόλοι σε μια 
τράπεζα (Online 
Ευρωπαϊκός 
διαγωνισμός)

Λύκειο

1-2 ώρες/εβδ.

6-8 εβδομάδες

JA More than 

Money

Η έννοια του 

χρήματος, σωστές 

αγοραστικές 

συνήθειες

Δημοτικό (5η / 

6η),
Α΄ Γυμνασίου

1-2 ώρες/εβδ.

3 συναντήσεις

Η Επιχείρησή 

μου

Η έννοια της 

επιχειρηματικότητας με 

έμφαση στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα

Γυμνάσιο

Πίνακας 1: Εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΣΕΝ/JAGREECE

Πηγή: www.sen.org.gr, www.minedu.gov.gr(Διεύθυνση Συμβουλευτικού, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων)



Τάξη Μάθημα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Γ΄ Γυμνασίου ΣΕΠ
Παγκόσμια Αγορά; Επιχείρηση σε δράση; 
Η Επιχείρησή μου; Στη σκιά ενός 
στελέχους; Εικονική Επιχείρηση

Α΄, Β΄ Γυμνασίου Οικιακή Οικονομία
Παγκόσμια Αγορά; Επιχείρηση σε δράση; 
Η Επιχείρησή μου

Α΄, Β΄ Γυμνασίου Τεχνολογία Επιχείρηση σε δράση; Η Επιχείρησή μου

Γ΄ Γυμνασίου Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
Παγκόσμια Αγορά; Επιχείρηση σε δράση; 
Η Οικονομία κι Εγώ; Εικονική Επιχείρηση; 
Η Επιχείρησή μου

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
Περιβάλλον και Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Επιχείρηση σε δράση; Η Επιχείρησή μου; 
Εικονική Επιχείρηση (Γ΄ γυμν.)

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου Πληροφορική Διαγωνισμός Κοινωνικής; Καινοτομίας

Α΄, Γ΄ Λυκείου Κοινωνιολογία

Διαγωνισμός Κοινωνικής; 

Καινοτομίας και Κοινωνική; 

Επιχείρηση; Στη σκιά ενός

στελέχους

Α΄ ΓενικούΛυκείου-
ΕΠΑΛ

Ερευνητική Εργασία (Project) Εικονική Επιχείρηση

Α΄ ΓενικούΛυκείου-
ΕΠΑΛ

Πολιτική Παιδεία Τράπεζες σε δράση

Β΄ ΓενικούΛυκείου ΕρευνητικήΕργασία (Project) Εικονική Επιχείρηση

Β΄ ΓενικούΛυκείου
ΑρχέςΟικονομίας (Μάθημα
Επιλογής)

Τράπεζες σε δράση; Εικονική Επιχείρηση

Γ΄ ΓενικούΛυκείου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Μάθημα Επιλογής)

Τράπεζες σε δράση

Γ΄ ΓενικούΛυκείου

Αρχές Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Υπηρεσιών
(Μάθημα Κατεύθυνσης)

Τράπεζες σε δράση

Γ΄ Τάξη ΕΠΑΛ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι Τράπεζες σε δράση

Β΄ Τάξη ΕΠΑΛ
τομέας οικονομικών και 
διοικητικών υπηρεσιών

Επιχειρηματικότητα και 

Ανάπτυξη
Τράπεζες σε δράση; Επιχείρηση σε δράση

Β΄ Τάξη Ημερήσιου & Γ΄
Τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ

Ειδική Θεματική Δραστηριότητα Εικονική Επιχείρηση

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Στη σκιά ενός στελέχους

Πίνακας 1: Εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΣΕΝ/JAGREECE

Πηγή: www.sen.org.gr, www.minedu.gov.gr(Διεύθυνση Συμβουλευτικού, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων)
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Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η 

πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών 

μπορεί να λάβει χαρακτήρα συμπληρωματικής 

δραστηριότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του 

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(ΣΕΠ), στα προγράμματα «Αγωγής 

Σταδιοδρομίας» και στα μαθήματα τα οποία 

αναφέρονται στον πίνακα 1, ενώ οι υπεύθυνοι 

του ΣΕΝ σημειώνουν τη δυνατότητα ευελιξίας 

στην επιλογή ενός προγράμματος από τους 

εκπαιδευτικούς, στην περίπτωση που το 

πρόγραμμα, κατά τον παραπάνω πίνακα, δεν 

εντάσσεται στο μάθημά τους.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την έννοια της 

επιχειρηματικότητας τη συναντάμε στις 

δραστηριότητες επιλογής και, μόνο στο λύκειο, 

στο πλαίσιο των οικονομικών μαθημάτων. Στο 

γυμνάσιο δεν έχουμε οικονομικό μάθημα, εν 

τούτοις εφαρμόζονται προγράμματα, όπου 

μπορούν, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα 

υλοποιηθούν και τον εκπαιδευτικό που θα 

πραγματοποιήσει το πρόγραμμα, να μάθουν οι 

μαθητές έννοιες σχετικές με την 

επιχειρηματικότητα.

Ένα πρόγραμμα, αποκλειστικά 

προσανατολισμένο στην επιχειρηματικότητα, 

ήταν το «Επιχειρηματικότητα Νέων», με φορέα 

υλοποίησης το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με 

στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 

μαθητών, την ενεργοποίηση της 

δημιουργικότητάς τους, τη σύνδεση της σχολικής 

ζωής με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την 

καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος 

(http://www.pi-schools.gr)

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος 

έγινε κατά τη σχολική περίοδο 2001-2002, 

αργότερα, σε συνεργασία με το Σ.Ε.Β., το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε πιλοτικά, για την περίοδο 

2001-2006, και μετά άρχισε η εφαρμογή του ως 

δραστηριότητα στην πρωτοβάθμια και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρώτης 

πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, «στο 

σύνολο των 400 μαθητών το 74,2% δήλωσε ότι το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας 

παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέρον, το 22,4% 

δήλωσε ότι το εν λόγω πρόγραμμα ήταν αρκετά 

ενδιαφέρον και μόλις το 3,3% δήλωσε ότι δεν του 

άρεσε η καλλιέργεια του «επιχειρείν» μέσα από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα». Επιπλέον, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι καθηγητές και τα 

στελέχη επιχειρήσεων που συμμετείχαν δήλωσαν 

ότι οι μαθητές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για 

το πρόγραμμα (Μαγουλά, 2002).

Να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια αναζήτησης 

πρόσφατων σχετικών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι η 

τελευταία εγκύκλιος η οποία αφορούσε το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα-δραστηριότητα ήταν για 

τη σχολική περίοδο 2010-2011, με περίπου 50 

συμμετοχές μαθητών, ενώ κατά την περίοδο 2011-

2012 δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, δεδομένης 

και της κατάργησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

φορέα υλοποίησης του συγκεκριμένου 

προγράμματος.

Επίσης, το Τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΣΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας 

σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα
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επαγγελματικού προσανατολισμού, με στόχο να 

βοηθήσει τους μαθητές, κατά τη διάρκεια της 

μαθητικής τους πορείας, να συνειδητοποιήσουν 

τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που 

θα τους επιτρέψουν να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα 

θέματα της προσωπικής και της επαγγελματικής 

τους ανάπτυξης. Έτσι, στα προγράμματα του 

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 

Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, 

Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αισθητικής Αγωγής 

και Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, από το 2007, 

προστέθηκε και η Επιχειρηματικότητα ως 

θεματική ενότητα στα προγράμματα του ΣΕΠ. 

Όμως, η υλοποίηση των σχολικών 

δραστηριοτήτων επαφίεται στη διάθεση κα στη 

συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Γίνεται, επομένως, φανερό ότι στην αναζήτηση 

των λόγων της φθίνουσα πορείας των αριθμών, 

μαθητών και σχολείων, ένας, μεταξύ και άλλων, 

είναι και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών στην 

ανάληψη και στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και, συγκεκριμένα, για την 

υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας 

είναι ανύπαρκτη, ενώ δεν έχει ακόμη διαφανεί 

και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. 

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα άτομα που 

έχουν υψηλό κίνητρο επίτευξης εμπλέκονται 

συνήθως σε προβλήματα για την επίλυση των 

οποίων οι ενέργειές τους να έχουν σαφή 

αποτελέσματα (Πλατσίδου & Γωνιδά, 2005). 

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε τον παραπάνω 

πίνακα μπορούμε να πούμε ότι τα κίνητρα των

εκπαιδευτικών προφανώς δεν ήταν τόσο ισχυρά, ώστε 

να προχωρήσουν με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση 

στην υλοποίηση των προγραμμάτων. 

Ακόμη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η 

Σιβιτανίδειος Σχολή υλοποίησε, μέσω ευρωπαϊκού 

προγράμματος, το πρόγραμμα «Εικονικές 

επιχειρήσεις», το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

πιλοτικά το 2005.  Μέχρι τον Ιούνιο του 2008,οπότε 

και σταμάτησε η εφαρμογή του, συμμετείχαν 19.313 

μαθητές, οι οποίοι με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών 

δημιούργησαν συνολικά 2.268 εικονικές επιχειρήσεις, 

με τις περισσότερες απ’ αυτές να δημιουργούνται σε 

σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας (πίνακας 4)

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αριθμός  

Εικονικών

Επιχειρήσ

εων1 2 3 4 5

Ανατολικη 
μακεδονια -
θρακη

0 38 73 48 14 173

Κεντρικη 
μακεδονια 19 180 92 110 87 488

Δυτικη μακεδονια 0 2 10 19 10 41

Θεσσαλια 22 63 107 72 62 326

Κεντρικη ελλαδα 0 33 49 40 36 158

Βορειο αιγαιο 
νησια 10 17 7 16 10 60

Νοτιο αιγαιο 
νησια 0 19 38 26 7 90

Αττικη 27 116 95 109 58 405

Δυτικη ελλαδα 19 59 53 58 41 230

Πελοποννησος 0 22 11 27 17 77

Ιονια νησια 0 3 8 6 4 21

Κρητη 0 25 35 20 14 94

Ηπειρος 0 16 27 37 25 105

ΣΥΝΟΛΟ 97 593 605 588
38

5
2268

Table 2. Statistics for the Virtual Enterprises 

program 

Πηγή: Σιβιτανίδειος Σχολή
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Σ’ αυτό το σημείο, αναφερόμενοι και στην κριτική 

που δέχθηκαν τα παραπάνω προγράμματα του 

Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, αυτή στηρίζει την άποψη, 

σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω προγράμματα 

προετοιμάζουν τους νέους ώστε να ενταχθούν σε 

μια αγορά εργασίας με χειρότερες συνθήκες 

εργασίας, και πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η 

σύνδεση της σχολικής εκπαίδευσης με τον κόσμο 

των επιχειρήσεων «στο πλαίσιο της ‘δια βίου 

μάθησης και κατάρτισης’, για τη διαμόρφωση 

ευέλικτου, εύκαμπτου, απασχολήσιμου και φτηνά 

‘καταρτισμένου’ εργατικού δυναμικού» 

(Ηρακλέους, 2002).

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί το 

πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», το 

οποίο αφορά όλους τους νέους που μόλις έχουν 

αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(http://www.mathiteia4u.gov.gr), παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πρώτη 

τους επαγγελματική εμπειρία, κάνοντας μαθητεία 

σε επιχειρήσεις και λαμβάνοντας παράλληλα 

υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας. 

Όσον αφορά τα οικονομικά μαθήματα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, αυτά διδάσκονται στα γενικά λύκεια 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

συγκεκριμένα στην Α΄ και Γ΄ τάξη ενώ στα 

επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) και στις 3 τάξεις 

ανάλογα με τον τομέα επιλογής, σύμφωνα με τον 

παρακάτω 
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ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α' ΓΕ.Λ.
Α΄ ΕΠΑ.Λ.

Αρχές Οικονομίας
(Πολιτειακή Παιδεία)

Γενικής Παιδείας

Β΄ ΕΠΑ.Λ.
Επιχειρηματικότητ

α και Ανάπτυξη

Τομέας:

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ειδικότητα:
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Β΄ ΕΠΑ.Λ.

Στοιχεία Τουριστικής 

Οικονομίας

Τομέας:

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Ειδικότητα: 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γ' ΓΕ.Λ. 

Γ΄ΕΠΑ.Λ.

Αρχές 

Οικονομικής 

Θεωρίας

ΓΕΛ: Μάθημα Επιλογής ΕΠΑΛ: 

Μάθημα Επιλογής &Τομέας:
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Ειδικότητες:
Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών &
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γ' ΓΕ.Λ. 

Γ΄ΕΠΑ.Λ.

Αρχές Οργάνωσης 

και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων

ΓΕΛ: Τεχνολογική κατεύθυνση 
ΕΠΑΛ:

Τομέας:

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ειδικότητες:

Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών & 

Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πίνακας 5: Τα οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Όπως περιγράφεται με σαφήνεια στην 

προηγούμενη ενότητα, στην Ελλάδα η 

επιχειρηματική εκπαίδευση δεν έχει 

συμπεριληφθεί άμεσα στο πρόγραμμα 

σπουδών των σχολείων και βασίζεται σε 

πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει τα ίδια τα 

σχολεία σε συνεργασία με ιδρύματα που 

ειδικεύονται στην εκπαίδευση των 

επιχειρήσεων, ευρωπαϊκά προγράμματα ή 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από άλλους 

φορείς που ασχολούνται με την 

επιχειρηματικότητα (φορείς ανάπτυξης, 

εμπορικά επιμελητήρια, τοπικές αρχές κ.λπ.).

Στην Καρδίτσα, η επιχειρηματικότητα 

αποτελούσε βασική αξία για τους τοπικούς 

φορείς πριν από πολλά χρόνια και έτσι έχει 

αναληφθεί μια σειρά πρωτοβουλιών που 

αποσκοπούν στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, στη δικτύωση 

επιχειρήσεων και στη δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας, στην κατάρτιση σε θέματα 

επιχειρηματικότητας και στην υποστήριξη νέων 

επιχειρηματιών. Έτσι, πριν από χρόνια, 

ξεκίνησαν πολλές πρωτοβουλίες με στόχο τη 

δημιουργία ενός οικοσυστήματος που 

υποστηρίζει και ενθαρρύνει την τοπική 

επιχειρηματικότητα.

Το πρώτο βήμα είναι η ίδρυση του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Αναπτυξιακή 

Καρδίτσας (AN.KA.AE) το 1989, του οποίου ο 

ρόλος είναι να υποστηρίξει την

τοπική αρχή εισάγοντας γνώση και καινοτομία στο 

τοπικό σύστημα παραγωγής και επίσης διαδραματίζει 

το ρόλο του «επωαστήρα» στο κάθε νέα επιχείρηση. 

Η An.Ka έχει ισχυρούς δεσμούς με τον Δήμο 

Καρδίτσας, του οποίου ο πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος 

Καρδίτσας, που εκπροσωπεί το  Δήμο που είναι ο 

μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας. 

Το δεύτερο μεγαλύτερο εγχείρημα ήταν η ίδρυση ενός 

πιστωτικού συνεταιρισμού, που οργανώθηκε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μπορέσουν να αποφευχθούν τα 

προβλήματα που είχαν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται 

στους «παλαιού τύπου» συνεταιρισμούς. Τέσσερα 

χρόνια αργότερα, ο πιστωτικός συνεταιρισμός 

αναπτύχθηκε σε συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας με 

7500 μέλη. Τα εργαλεία που έχει αναπτύξει η 

συνεταιριστική τράπεζα (μικροχρηματοδότηση, 

δημιουργία κεφαλαίων στήριξης της Κοινωνικής 

Οικονομίας κ.λπ.) έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και 

εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα της Ελλάδας. 

Το τρίτο εγχείρημα ήταν η οργάνωση μικρών 

αδύναμων οικογενειακών επιχειρήσεων σε δίκτυα που 

στοχεύουν στη δημιουργία συνέργειας μεταξύ τους και 

επίσης στην πραγματοποίηση προσέγγισης. Η 

προσπάθεια που οργανώθηκε το 2006 από τις Τοπικές 

Αρχές σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο 

και την τεχνική υποστήριξη της AN.KA.AE. Ως 

αποτέλεσμα δημιουργήθηκαν τρία δίκτυα που 

σχετίζονται με τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τη 

βιομηχανία δομικών υλικών και τον τουρισμό. Η 

διείσδυση των προϊόντων στην αγορά επεκτάθηκε, 

ενθαρρύνοντας τους νέους να δημιουργήσουν 

επιχειρήσεις μόνες τους ή σε πλαίσιο συνεργασίας.
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Αυτό οδήγησε σε ένα εξαιρετικό δίκτυο σχετικά 

με τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των 

συστημάτων συνεργασίας και των Τοπικών 

Αρχών (Δήμος και Νομός, Εμπορικό 

Επιμελητήριο, AN.KA.AE). Η ομάδα των 

διοικητικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται και 

οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους 

συνθέτουν το τοπικό «οικοσύστημα 

συνεργασίας και επιχειρηματικότητας». Η 

ύπαρξή του εξαρτάται από την ανάπτυξη κοινών 

υπηρεσιών όπως: η εκπαίδευση, η υποστήριξη 

νεοσύστατων εταιρειών, η κοινή προώθηση 

προϊόντων, η ανάπτυξη σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών μέσων, 

(μικροχρηματοδότηση, συμβατική γεωργία, 

συμβάσεις προμηθειών, επενδυτικές 

διευκολύνσεις κ.λπ. ). Αυτό έχει γίνει 

αντικείμενο μελέτης ως «σύστημα εισαγωγής 

και διαχείρισης της καινοτομίας» και ως 

οργανωμένο σύστημα Κοινωνικής Οικονομίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ορισμένες Πρωτοβουλίες που 

πραγματοποιούνται στο Δήμο 

Καρδίτσας:

«Karditsa Restart» - Σειρά εκδηλώσεων 

για την αύξηση της δημιουργικότητας 

και των κινήτρων των νέων σχετικά με 

την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία

και την τοπική ανάπτυξη, που διοργανώθηκαν 

από τα μέλη του «οικοσυστήματος 

Επιχειρηματικότητας» ως Δήμος, Οργανισμός 

Ανάπτυξης, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η 

Συνεργατική Τράπεζα κ.λπ.

Χειμερινό Επιχειρηματικό Σχολείο - που 

διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης 

AN.KA από το 2015. Κατά τη διάρκεια αυτού του
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εργαστηρίου, οι επιχειρηματίες ή οι υποψήφιοι 

επιχειρηματίες πρέπει να εξοικειωθούν με τις 

βασικές αρχές του Business Model Canvas, των 

χρηματοοικονομικών κανόνων  και τις έννοιες 

μάρκετινγκ και διαχείρισης.

Τοπική (επί του παρόντος ανεπίσημη) ομάδα νέων 

με την ονομασία «contact group», που ασχολείται 

με θέματα που αφορούν τη συνεργασία, την 

επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ενεργό 

συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινότητα.

Έκθεση των έργων  μαθητών των επαγγελματικών 

γυμνασίων που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια, 

που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και τα 

Επαγγελματικά Λύκεια.     

Ευρωπαϊκά έργα σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα:

1. «Youth inclusive Entrepreneurial Lab» 

Διάρκεια: 18 μήνες (2018-2019) Συντονιστής: 

Δήμος Estarreja, Εταίρος: Δήμος Καρδίτσας 5 

συναντήσεις και 1 εκπαιδευτικό σεμινάριο 2 

εργαστήρια - 23 νέοι Στόχος: Ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών μεταξύ Δήμων σε ενίσχυση της 

επιχειρηματικής στάσης και του πολιτισμού στους 

πολίτες κάθε Δήμου.

2. "Eways" Διάρκεια: 18 μήνες (2018-2019) 

Συντονιστής: 1o Epal Καρδίτσας (Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο) Στόχος: συγκριτική ανάλυση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και προώθηση της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των 

σχολικών μονάδων προκειμένου να συμπεριληφθεί 

η επιχειρηματικότητα στα προγράμματα σπουδών , 

είτε τυπικά είτε συμπληρωματικά. 
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