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Χαράσσοντας χον δρόμο 
προς το επιχειρείν 

του μέλλοντος
Πάνω από 200 εργαζόμενοι εταιρειών της Κεντρικής Μακεδονίας, 
απέκτησαν κρίσιμες γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο διαχείρισης 

καινοτόμων δράσεων και μεταφοράς τεχνολογίας
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
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Τ
ο ξέσπασμα της πανδημίας αποτέλεσε τον καταλύ- 
τη που επιτάχυνε την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου 
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε κάθε τομέα 
και κλάδο. Ο «νέος τρόπος» θα στηρίζεται στην καινοτομία, 

την εξωστρέφεια και τη γρήγορη προσαρμογή στις τεχνολο
γικές αλλαγές, ακόμη και σε «παραδοσιακούς» κλάδους της 
οικονομίας. Το γεγονός επέτεινε τη σημασία για την ύπαρξη 
του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού στις επιχειρήσεις, 
που θα μπορεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις 
σύγχρονες και αρκετό σύνθετες ανάγκες των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων.
Για τη διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο επιχει
ρηματικό περιβάλλον, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος 
διαχρονικό έχει εντάξει στη δράση του πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν ακριβώς στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων, των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού των 
επιχειρήσεων της περιφερειακής βιομηχανίας. Την τελευταία 
διετία στο επίκεντρο των σχετικών πρωτοβουλιών του ΣΒΕ, 
βρέθηκε η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 
με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις».
Η Πράξη αυτή εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κε
ντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρω
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ και αφορούσε την υλοποίηση τριών 
προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δε
ξιοτήτων, για την αναβάθμιση των προσόντων, την απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων και την πιστοποίηση των γνώσεων, οι οποίες 
έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της 
εισαγωγής δράσεων καινοτομίας, στην καθημερινή δραστηριο- 
ποίηση των επιχειρήσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα

προγράμματα κατάρτισης ανταποκρίνομαι 
σε πραγματικό σύγχρονες ανάγκες των επι
χειρήσεων της ΠΚΜ αναπτύχθηκε ειδικό 
εκπαιδευτικό υλικό για τρία συγκεκριμ ένα 
εκπαιδευτικό αντικείμενα: (α) διαχείριση 
καινοτομίας, (β) διαχείριση εξωστρέφειας 
και (γ) διαχείριση τεχνολογικών αλλαγών 
σε ΜμΕ. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου «Σχεδίου Δράσης» 
επιδιώχθηκε η ενδυνάμωση και υποστήριξη των ικανοτήτων 
επιχειρηματικότητας των συμμετεχόντων, μέσω εξατομικευ- 
μένων συνεδριών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας για 
κάθε ωφελούμενο. Μάλιστα, για την επιτυχημένη υλοποί
ηση της συγκεκριμένης δράσης υιοθετήθηκε η αξιοποίηση 
σαράντα έμπειρων στελεχών επιχειρήσεων στα αντικείμενα

κατάρτισης, στα οποία συμμετείχαν ως μέντορες επιχειρη
ματικότητας των ωφελούμενων.
Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ΣΒΕ ήταν να ενταχθούν 
στην Πράξη 2ΐο εργαζόμενοι επιχειρήσεων της Κεντρικής 
Μακεδονίας, οι οποίοι απέκτησαν κρίσιμες γνώσεις και δε
ξιότητες στο πεδίο διαχείρισης δράσεων καινοτομίας και με
ταφοράς τεχνολογίας.
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Το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις» που υλο
ποίησε ο ΣΒΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί για μας μια πρώτης τάξεως 
«καλή πρακτική» αναβάθμισης γνώσεων διαχείρισης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, που δημιούργη
σε το κατάλληλο υπόβαθρο για την περαιτέρω στελέχωση ή/και την ανάπτυξη τμημάτων έρευνας και ανάπτυ
ξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έδρα την Κεντρική Μακεδονία
Η πρωτοβουλία του ΣΒΕ και της ΠΚΜ συνέβαλλε ουσιαστικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Περι
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για διατήρηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της παραγωγής καινοτομίας 
από το τοπικό παραγωγικό σύστημα δημιουργώντας έτσι σημαντικές προοπτικές παραγωγής και διάθεσης 
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία 
Άλλωστε, η στρατηγική κατεύθυνση για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, σε συνδυασμό με 
απαίτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταποίησης κατά την διάρκεια της πανδημίας, επιβάλλουν 
την ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων που θα συμβάλει στην αποτελεσματική προσαρμογή 

της βιομηχανίας στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, διαχρονικά στρατηγικός στόχος του ΣΒΕ είναι η υλοποίηση πρωτοβουλιών και η παρέμβασή του στους 
αρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων καινοτομίας στελεχών της περιφερειακής βιομηχανίας.
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