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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Κατά τα τελευταία χρόνια, η επιχειρηματικότητα έχει αναγνωριστεί ως ένας 

σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης, καθώς, όπως έχει αποδειχθεί, 

αποτελεί πηγή καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η επιχειρηματικότητα 

είναι το σύνολο εκείνων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν στη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στην ανανέωση των ήδη υφιστάμενων και στην 

εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών. Ορίζεται, επίσης, ως η αναζήτηση 

επιχειρηματικών ευκαιριών και η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε 

αποτέλεσμα και της ιδέας σε πράξη, με σκοπό τη δημιουργία οικονομικού κέρδους. 

Πρόσφατα, στον όρο της επιχειρηματικότητας έχει συμπεριληφθεί η έννοια της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας. Η προτίμηση της αυτοαπασχόλησης ως επαγγελματικής 

επιλογής, η προθυμία ανάληψης κινδύνων, η αντίληψη των επιχειρηματικών 

ευκαιριών και η ερμηνεία τους, με βάση τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, 

αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Αυτή η 

επέκταση του όρου της επιχειρηματικότητας έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νέων 

μορφών επιχειρηματικότητας, όπως είναι, για παράδειγμα, η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματικότητα γνώσης, η οποία περιγράφει την 

ικανότητα αναγνώρισης και δημιουργίας ευκαιριών, με σκοπό την υλοποίηση 

καινοτόμων πρακτικών γνώσεων ή προϊόντων.  

Η εκπαίδευση με στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος των 

νέων αποτελεί έναν τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος έχει επεκταθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, αρχικά στις ΗΠΑ και 

στη συνέχεια στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

αναγνώριση της θετικής σχέσης μεταξύ επιχειρηματικότητας και οικονομικής 

ανάπτυξης και της συμβολής της στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. 

Οι φορείς χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ολοένα και 

περισσότερο το ρόλο της επιχειρηματικότητας στη μείωση της ανεργίας και στην 

επίτευξη υψηλότερων επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, τονίζουν 

ιδιαίτερα τη σημασία της εκπαίδευσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

δίνουν έμφαση στην αναγκαιότητά της. 

Επίσης, από τη μία, οι νέοι που τώρα αναζητούν εργασία αλλά και όσοι ήδη 

εργάζονται έχουν να αντιμετωπίσουν ένα συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό και 

εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί από αυτούς νέα προσόντα και δεξιότητες που θα 
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τους βοηθήσουν στην ίδρυση μιας επιχείρησης και στην εφαρμογή νέων καινοτόμων 

ιδεών. Από την άλλη, το πρόβλημα της ανεργίας αποτελεί ένα από τα εμμένοντα και 

πιο σημαντικά προβλήματα της σημερινής εποχής. Ο ρόλος, λοιπόν, της εκπαίδευσης 

προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με στόχο την 

οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση του προβλήματος της ανεργίας, κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντικός, εφόσον καλύτερα εκπαιδευμένα άτομα αυξάνουν τις 

πιθανότητες έναρξης μιας νέας επιχείρησης.  

Έτσι, η επιχειρηματική εκπαίδευση προωθείται σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών δράσεων και με τη βοήθεια ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στην προσφορά 

μαθημάτων, σεμιναρίων και διαγωνισμών που στοχεύουν στην προώθηση και στην 

καλλιέργεια της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Οι στόχοι που τίθενται από τους φορείς 

υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων αφορούν την εξοικείωση των νέων με την 

επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση, τη διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων 

για την επιχειρηματικότητα, την παροχή γνώσεων για την έννοια του επιχειρείν στο 

σύγχρονο κόσμο, την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δεξιοτήτων και τη 

δυνατότητα υλοποίησης των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών των νέων. 

Όμως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι καταγράφονται διαφωνίες και σκεπτικισμός 

όσον αφορά έννοιες όπως είναι η ανταγωνιστικότητα, η απασχολησιμότητα και η 

προσαρμοστικότητα. Ένας από τους βασικότερους λόγους αυτών είναι οι διαφορές 

που εκφράζονται σχετικά με την επιλογή των οικονομικών πολιτικών που πρέπει να 

εφαρμόζονται. Αυτό κυρίως που χρειάζεται πριν από όλα είναι οι προσπάθειες να 

επικεντρωθούν όχι στις διαφωνίες για τον τρόπο υλοποίησης των πολιτικών για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά στην 

αναγκαιότητά της. Η αναγκαιότητα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, σε κάθε 

περίπτωση, πηγάζει από τη συμβολή της στη διαμόρφωση ανθρώπων ικανών να 

αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στον εργασιακό τομέα με αυτοπεποίθηση και να 

βασίζονται στις δικές τους δυνάμεις. 

Με την παρούσα διατριβή επιχειρείται, κατά πρώτον, η καταγραφή θεμάτων 

που αφορούν το πεδίο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ αυτόν τον τομέα και το υπάρχον περιβάλλον στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα και σε άλλες χώρες. Κατά δεύτερον, διερευνώνται η συμμετοχή 

των σπουδαστών σε προγράμματα επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι προθέσεις των νέων που 
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συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, όπως μαθήματα, 

σεμινάρια, διαγωνισμούς, καθώς και οι επιπτώσεις των προγραμμάτων αυτών στα 

παραπάνω. Επίσης, εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής των σπουδαστών σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας και καταγράφονται οι απόψεις και οι 

προτάσεις των καθηγητών που διδάσκουν μαθήματα επιχειρηματικότητας στα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και οι απόψεις και οι προτάσεις 

επιχειρηματιών, εκπροσώπων φορέων ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν κυρίως τους φορείς χάραξης 

εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους μελλοντικούς ερευνητές του πεδίου αυτού. 

Η ολοκλήρωση αυτής της διατριβής δε θα ήταν δυνατή χωρίς τη βοήθεια και 

την υποστήριξη πολλών αξιόλογων ανθρώπων, τους οποίους ειλικρινά αισθάνομαι την 

ανάγκη να ευχαριστήσω. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω θερμά την κα. Αθηνά Α. 

Σιπητάνου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής, 

για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκπόνησης της διατριβής αλλά και για τις ουσιαστικές παρατηρήσεις της, τις 

συμβουλές και τη συνεχή υποστήριξή της. Επίσης, εκφράζω τις θερμές μου 

ευχαριστίες στον κ. Βασίλειο Δαγδιλέλη, Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  ο οποίος με τις παρατηρήσεις 

και τις προτάσεις του με οδήγησε στην πολύπλευρη εξέταση του θέματος της 

διατριβής. Ευχαριστώ, ιδιαίτερα, τον κ. Κωνσταντίνο Μπίκο, Καθηγητή του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που 

ευχαρίστως συνεργάστηκε για την ολοκλήρωση του πονήματος αυτού.                                                                             

Επίσης, ευχαριστώ τον κ. Καψάλη Αχιλλέα, Καθηγητή του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις 

χρήσιμες συμβουλές του, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής και ιδιαίτερα 

ευχαριστώ τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη συμβολή τους στην 

ολοκλήρωσή της. 

Θα ήθελα, ακόμη, να ευχαριστήσω τους καθηγητές των ΑΕΙ και τους φοιτητές 

και τους αποφοίτους για την προθυμία τους να συμμετάσχουν στην έρευνα, χωρίς την 

οποία θα ήταν αδύνατη η εξαγωγή συμπερασμάτων και η ολοκλήρωση του 

ερευνητικού πλαισίου της διατριβής. Επίσης, ευχαριστώ θερμά το προσωπικό των 

Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) και των γραφείων 
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διασύνδεσης των Πανεπιστημίων, για την καθοριστική τους βοήθεια στη διεξαγωγή 

της έρευνας και την ευγενική παραχώρηση των στοιχείων που ζητήθηκαν. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προέδρους των φορέων εκπροσώπησης 

των νέων επιχειρηματιών, YES και Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. και συγκεκριμένα τους κ. Δ. Τσίγγο, 

πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών (YES), Α. 

Στεφανίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Νεανικής Επιχειρηματικότητας Αθηνών, 

Πειραιώς και Περιχώρων και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων 

Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.), Α. Αναστασίου (Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης και 

Κεντρικής Μακεδονίας), Θ. Αλεξίου (Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Ηπείρου), Χ. Γενιτσεφτσή 

(Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Θεσσαλίας), Β. Μήτσουρα (Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Βορειοανατολικού Αιγαίου) και Σ. 

Γκουβά (Σ.Ν.Ε. Αρκαδίας) για την αποδοχή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία της 

συνέντευξης. Ευχαριστώ, ακόμη, όλους εκείνους που βοήθησαν στην ολοκλήρωση 

αυτής της προσπάθειας είτε με τη συνεργασία τους είτε με τη συνεχή στήριξή τους. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου οι οποίοι με την ενθάρρυνση, 

και την ουσιαστική υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς μου 

συνέβαλλαν αποφασιστικά στην ολοκλήρωση αυτής της διατριβής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι, αρχικά, η εννοιολογική 

ανασκόπηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης, η ανάδειξη του ρόλου και της αναγκαιότητας της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η διατύπωση σχετικών 

ερευνητικών προτάσεων.  

Για το σκοπό αυτό, επιχειρείται, μέσω της δευτερογενούς έρευνας, η 

καταγραφή των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υπάρχουσας 

κατάστασης κυρίως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, με την πρωτογενή έρευνα στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, με κύριο ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο και με 

δείγμα 786 φοιτητών-εκπαιδευομένων στην επιχειρηματικότητα και 85 καθηγητών οι 

οποίοι έχουν διδάξει μαθήματα επιχειρηματικότητας, γίνεται προσπάθεια να 

διερευνηθούν τόσο ο βαθμός συμμετοχής των σπουδαστών σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 

όσο και οι στάσεις, οι απόψεις και οι προθέσεις των σπουδαστών που έχουν 

συμμετάσχει σε προγράμματα για την επιχειρηματικότητα (μαθήματα, σεμινάρια και 

διαγωνισμούς) και οι αντίστοιχες ποικίλες επιπτώσεις τους, καθώς και οι απόψεις και 

οι προτάσεις των καθηγητών που διδάσκουν μαθήματα επιχειρηματικότητας. Επίσης, 

με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο συνέντευξης επιχειρήθηκε η καταγραφή 

απόψεων και προτάσεων επιχειρηματιών εκπροσώπων νέων επιχειρηματιών σχετικά 

με την επιχειρηματικότητα και το ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια του 

επιχειρηματικού πνεύματος των νέων.    

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά εργαλεία της 

περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Συγκεκριμένα, μέσω των διαγραμμάτων 

και των πινάκων περιγραφικής στατιστικής και των πινάκων κατανομής συχνοτήτων 

από τη μία και της ομαδοποίησης μεταβλητών με τη βοήθεια του συντελεστή 

εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha, της χρησιμοποίησης του συντελεστή 

γραμμικής συσχέτισης Pearson’s r, της ανάλυσης Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης 

(One Way ANOVA), του ελέγχου t για ανεξάρτητα δείγματα (Indepentend Samples t 

test), και του ελέγχου ανεξαρτησίας χ2, από την άλλη, διερευνήθηκαν οι ερευνητικοί 

στόχοι της διατριβής.  
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Τα ευρήματα από τη στατιστική ανάλυση έδειξαν ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων δεν έχει λάβει γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη 

διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η κατάσταση είναι καλύτερη σε 

τριτοβάθμιο επίπεδο. Όσον αφορά τα προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης που 

υλοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτά έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 

διαμόρφωση θετικών στάσεων, απόψεων και αντιλήψεων των σπουδαστών απέναντι 

στην επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, συμπεραίνεται θετική συσχέτιση μεταξύ των 

απαντήσεων των φοιτητών όσον αφορά τη μορφή του εκπαιδευτικού προγράμματος 

στο οποίο συμμετείχαν, τις γνώσεις που αυτοί απέκτησαν στη δευτεροβάθμια και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, την παρακολούθηση από μέρους τους εκδηλώσεων 

επιχειρηματικότητας, τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας, τη 

γνώση ύπαρξης δράσεων πανεπιστημιακών και εξωπανεπιστημιακών φορέων για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την πιθανότητα να ιδρύσουν επιχείρηση στα 

επόμενα τρία χρόνια, την πεποίθηση τους ότι μπορούν να ξεκινήσουν μια δική τους 

επιχείρηση και το βαθμό που θεωρούν ότι έχουν τις γνώσεις να δημιουργήσουν μια 

δική τους επιχείρηση. Επίσης, θετική συσχέτιση παρατηρείται και μεταξύ των 

απαντήσεων των φοιτητών στα παραπάνω ζητήματα και των παραγόντων που 

αφορούν τα κίνητρα και τους ανασταλτικούς παράγοντες ανάληψης επιχειρηματικής 

δράσης καθώς και την εκτιμώμενη από τους ίδιους δυνατότητα, επιθυμία και 

ικανότητα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Επιπλέον, τις απόψεις αυτές 

συμμερίζονται, σε μεγάλο βαθμό, και οι καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα 

επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θεωρούν πως η επιχειρηματική εκπαίδευση ενισχύει 

την πρόθεση αυτοαπασχόλησης στους φοιτητές, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα 

εφόδια να αναπτύξουν επιχειρηματική σκέψη, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

απόψεις των εκπροσώπων των νέων επιχειρηματιών για την επιχειρηματικότητα και 

την επιχειρηματική εκπαίδευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση, επιχειρηματική εκπαίδευση, 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα και ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, ευρωπαϊκές πολιτικές στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, 

εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, προγράμματα επιχειρηματικότητας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μαθήματα επιχειρηματικότητας, σεμινάρια 

επιχειρηματικότητας, διαγωνισμός επιχειρηματικής ιδέας, διαγωνισμός 

επιχειρηματικότητας  
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ABSTRACT 

The purpose of this doctoral dissertation is to present a conceptual overview of 

entrepreneurship and entrepreneurial education, to highlight the role and necessity of 

entrepreneurship education in fostering entrepreneurship and to formulate relevant 

research proposals. 

For this purpose, is attempted, through secondary research, the recording of 

relevant European Union policies and current situation on the Greek education system 

but also in other European Union countries. Moreover, the primary research in higher 

education institutions, using as a primary research tool the questionnaire and a sample 

of 786 student trainees in entrepreneurship and 85 teachers who have taught 

entrepreneurship courses, is an effort to investigate both the degree of student 

participation in entrepreneurship education programs in secondary and tertiary 

education and the attitudes, the opinions and the entrepreneurial intentions of students 

who have participated in entrepreneurship education programs such as courses, 

seminars and competitions. An additional objective is to investigate the contribution of 

entrepreneurship education in the development of youth entrepreneurship and to record 

the opinions and proposals of professors who teach entrepreneurship courses. Finally, 

through interviews with young entrepreneurs who represent other entrepreneurs is 

attempted the recording of their views and proposals on entrepreneurship and the role 

of education in fostering youth entrepreneurship. 

For the analysis of the research results were used statistical tools of descriptive 

and inferential statistics. Specifically, were used diagrams, tables of descriptive 

statistics and frequency tables on the one hand and the internal consistency coefficient 

Cronbach's alpha for factor analysis, Pearson's correlation coefficient, one-way 

analysis of variance (one-way ANOVA), independent samples t test and chi-square test 

for independence. 

The findings of the statistical analysis showed that the majority of participants 

did not receive knowledge about entrepreneurship during secondary education, while 

the situation is better in higher education. Regarding entrepreneurship education 

programs implemented in higher education, these have a significant impact in shaping 

positive attitudes, opinions and perceptions of students towards entrepreneurship. 

Specifically, it is concluded a positive correlation among the type of educational 
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program in which students participated, the knowledge they have acquired in 

secondary and higher education, the monitoring of events on entrepreneurship, their 

participation in business idea competitions, their knowledge regarding the existence of 

university and non-university activities related to entrepreneurship and the chance to 

start a business in the next three years, their belief that they have to be able to set up 

business and the extent to which they consider that they have the knowledge to create 

their own business. In addition, a positive correlation is observed among the responses 

of students to the above issues and the factors related to the incentives and inhibitory 

agents for entrepreneurial activity and the students’ estimated feasibility, desirability 

and ability of business activity. Moreover, these views are shared, to a large extent, by 

the professors who teach entrepreneurship courses and who consider that 

entrepreneurship education enhances self employment intention to the students and 

provides them with the necessary skills to develop entrepreneurial mindset. Finally, 

one should also consider the opinions of representatives of young entrepreneurs on 

entrepreneurship and entrepreneurship education. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην εισαγωγή της διατριβής επιχειρείται, κατά σειρά, η διατύπωση της 

προβληματικής που πραγματεύεται το παρόν εγχείρημα, παρουσιάζεται μία σύντομη 

επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναφορικά με την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα και καταγράφονται έρευνες, άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό που 

έχουν ως θέμα την επιχειρηματικότητα και το ρόλο της εκπαίδευσης στην ενίσχυσή 

της. Επίσης, αναλύεται ο βασικός και οι επιμέρους στόχοι, σε θεωρητικό και 

ερευνητικό επίπεδο, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της έρευνας που οδήγησε στην 

εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και παρουσιάζεται η δομή της σε επίπεδο 

διάταξης κεφαλαίων. Σκοπός του εισαγωγικού αυτού μέρους είναι μία πρώτη 

παρουσίαση του ζητήματος της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας, το οποίο 

αποτελεί και τον κεντρικό άξονα της ακολουθούμενης ερευνητικής διαδικασίας, μέσω 

της διασύνδεσης της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας και της αναφοράς στα 

βασικά της χαρακτηριστικά. 

 

Ι.         Ανάπτυξη της προβληματικής 

Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός πως η ανεργία αποτελεί μείζον πρόβλημα της 

σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής διάρθρωσης των κρατών, ενώ η αύξηση των 

ποσοστών της, ιδιαίτερα αναφορικά με τα άτομα νεαρής ηλικίας, εμποδίζει την 

οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως. Στις μέρες μας, η διεθνής οικονομική κρίση, η 

οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σε όλον τον παγκόσμιο χάρτη, αποτελεί 

τη σφοδρότερη απειλή μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, για ολόκληρο το παγκόσμιο 

οικονομικό σύστημα. Η είσοδος της ελληνικής οικονομίας στην ύφεση στο πλαίσιο 

της διεθνούς οικονομικής κρίσης δεν άργησε να έρθει με τα πρώτα σημάδια να 

εμφανίζονται στις αρχές του 2008, όταν η ανεργία άρχισε να παρουσιάζει αυξητικές 

τάσεις, ενώ παράλληλα άρχισαν να συρρικνώνονται η αγορά, οι επενδύσεις κεφαλαίων 

και η κυκλοφορία του χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά της ανεργίας 

παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά σημαντική αύξηση, φτάνοντας στις 

μέρες μας ένα ποσοστό 28% (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2014), με συνέπειες ήδη διαφαινόμενες σ’ 

ένα πλήθος διαστάσεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. 
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Είναι κοινώς αποδεκτό, επίσης, πως το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί 

σημαντική μεταβλητή τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για την προσωπική 

πρόοδο κάθε ατόμου, ενώ ο ισχυρότερος παράγοντας επίδρασης στην εξέλιξη του 

ανθρώπινου κεφαλαίου είναι η εκπαίδευση. Έχει αποδειχθεί πως η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι ο δεύτερος πιο ισχυρός παράγοντας για την ανάπτυξη του κατά 

κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ανάμεσα σε πολλές ερμηνευτικές 

μεταβλητές της οικονομικής ευρωστίας (Sala-Martin et al, 2004), ενώ παρατηρείται 

ισχυρή στατιστική θετική συσχέτιση μεταξύ των ετών της φοίτησης και του 

προσωπικού οικονομικού επιπέδου κάθε ατόμου (Hanushek & Woessmann, 2008). 

Αντίστοιχα, το ανθρώπινο κεφάλαιο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την 

επαγγελματική επιλογή και τα επαγγελματικά πρότυπα που αναπτύσσονται σε κάθε 

οικονομία, ενώ ο αντίκτυπος των ετών φοίτησης στο μισθό αλλά και στην εργασιακή 

απόδοση είναι ιδιαίτερα θετικός (Van der Sluis et al, 2005). Επιπλέον, οι ερευνητές 

αποδεικνύουν πως στις αναπτυσσόμενες χώρες κάθε επιπλέον έτος φοίτησης 

αντανακλά στα κέρδη των επιχειρήσεων ένα ποσοστό αύξησης της τάξης του 5,5%, το 

οποίο εκτιμάται στο 6,1% στις ανεπτυγμένες χώρες. 

Επιπρόσθετα, όπως έχει καταδειχθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία, ο βαθμός της 

επιτυχίας στην επιχειρηματικότητα αυξάνεται με την εκπαίδευση, αν και το 

αποτέλεσμα αυτό ενδέχεται να υπονομεύεται από ένα πλήθος ενδογενών μεταβλητών, 

όπως είναι οι ατομικές δεξιότητες και οι προσωπικές επαγγελματικές ικανότητες κάθε 

ατόμου, καθώς αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις της 

επιχειρηματικής επιτυχίας. Βέβαια, στην προαναφερθείσα διαπίστωση εμπερικλείεται 

και το γεγονός πως όσο αυξάνεται το επίπεδο της εκπαίδευσης τόσο διευρύνονται και 

οι επιχειρηματικές δυνατότητες που δημιουργούν επιχειρηματικό κέρδος, συσχέτιση 

που παρατηρείται στο ευρύ ποσοστό των επιχειρηματιών που διαθέτουν υψηλό 

επίπεδο μόρφωσης και προηγούμενης εκπαίδευσης. Αναφέρεται, ακόμη, πως όσο 

αυξάνεται η εκπαίδευση τόσο περισσότερο ικανό καθίσταται ένα άτομο να 

αντιλαμβάνεται τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που εμφανίζονται στο εξωτερικό 

περιβάλλον (Hatlebakk, 2009) και πως έρευνες στις ΗΠΑ έχουν δείξει, ότι η τάση για 

επιχειρηματική δραστηριοποίηση είναι μεγαλύτερη μεταξύ των πτυχιούχων των 

ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και, ειδικότερα, όταν η υποστήριξη για την 

επιχειρηματικότητα είναι υψηλού επιπέδου (Μπουρλετίδης & Σάμιτας, 2005).  

Σε θεωρητικό επίπεδο, η σύνδεση επιπέδου εκπαίδευσης και οικονομικής 

ανάπτυξης διατυπώθηκε εμπεριστατωμένα σε μοντέλο του ανθρώπινου κεφαλαίου 
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όπου αναφέρεται ότι η εκπαίδευση αντανακλά μία παραγωγική μεταβλητή. Στο 

μοντέλο αυτό, η εκπαίδευση αποτελεί μία απόφαση επένδυσης για κάθε άτομο, το 

οποίο καταλήγει στην απόφαση αυτή συγκρίνοντας τα μελλοντικά καθαρά οφέλη του 

με τις τρέχουσες δαπάνες της εκπαίδευσης και συνυπολογίζοντας τα διαφυγόντα 

κέρδη, ενώ η βέλτιστη απόφαση λαμβάνεται στο σημείο όπου η οριακή απόδοση της 

εκπαιδευτικής επένδυσης ισούται με το οριακό κόστος της1 (Mincer, 1974). Βέβαια, με 

δεδομένη την ετερογένεια ανάμεσα στα άτομα, η βέλτιστη απόφαση διαφέρει 

σημαντικά ανάμεσα στον πληθυσμό, ενώ το εξεταζόμενο μοντέλο δεν παρέχει σαφή 

πληροφόρηση για την επίδραση της εκπαίδευσης σε διαφορετικές επαγγελματικές 

ομάδες, καθώς δεν αναλύει ταυτόχρονα την επιλογή του επαγγέλματος και την 

απόδοση κάθε επαγγελματικής απόφασης (Card, 2001). 

Η εκπαίδευση, πάντως, επηρεάζει την επιχειρηματική επιλογή μέσω διαφόρων 

μηχανισμών, καθώς ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης συσχετίζεται με υψηλότερο 

επίπεδο πλούτου και, συνεπώς, με χαμηλότερα κόστη εκκίνησης μίας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (Van der Sluis et al, 2008), ενώ η άμεση επίπτωση της εκπαίδευσης 

έχει σημαντικά υψηλότερη επίδραση σ’ αυτές τις δραστηριότητες, σε σχέση με άλλα 

επαγγέλματα. Το τελευταίο συμβαίνει, γιατί η εκπαίδευση επηρεάζει σε μεγαλύτερο 

βαθμό την επιχειρηματική ικανότητα των ατόμων αναφορικά με την παραγωγικότητα 

ενός μισθωτού υπαλλήλου, αυξάνοντας παράλληλα τις πιθανότητες επιχειρηματικής 

επιτυχίας και απόδοσης. Με δεδομένη την επιχειρηματική επιλογή, ο παράγοντας της 

εκπαίδευσης έχει περαιτέρω επίδραση στην επίδοση της επιχείρησης, καθώς βελτιώνει 

τη διαχειριστική ικανότητα του ατόμου και, παράλληλα, παράγει ισχυρότερη αντίληψη 

των επιχειρηματικών ευκαιριών και κινδύνων που αναπτύσσονται στο εξωτερικό και 

εσωτερικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης (Card, 2001). 

Εκτός από την επιχειρηματική απόδοση, η οποία αντανακλάται στα κέρδη της 

επιχείρησης, η εκπαίδευση ενδέχεται να έχει περαιτέρω θετικά αποτελέσματα στην 

απόδοση των επιχειρήσεων, καθώς μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα επιβίωσής τους 

μέσω των βελτιωμένων ικανοτήτων των επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένης της 

προσαρμοστικότητας σε νέες εξωτερικές συνθήκες, υιοθετώντας, για παράδειγμα, νέες 

τεχνολογίες ή βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των υπαλλήλων της επιχείρησης 

(Psacharopoulos & Patrinos, 2004). Σε γενικότερους όρους, η επιχειρηματικότητα 
                                                           

1
 Όπου το οριακό κόστος της εκπαίδευσης αφορά το ν-έτος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Mincer, 

1974) 
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απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο γενικών γνώσεων, το οποίο αποκτάται κυρίως μέσω του 

επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος κάθε κράτους και αφορά ειδικότερα τα 

χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τα οποία αντανακλούν και μεγαλύτερα 

πληθυσμιακά ποσοστά στις υπό ανάπτυξη χώρες (Lazear, 2005). Βέβαια, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί πως το επίπεδο της εκπαίδευσης ενδέχεται να παρουσιάζει 

διαφορετικά αποτελέσματα, όχι μόνο σε κρατικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό, 

καθώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως γυναίκες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να γίνουν μισθωτοί υπάλληλοι από ό,τι να αναπτύξουν μία 

επιχειρηματική δραστηριότητα (Lazear, 2005). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, η οποία αλληλεπιδρά με το περιβαλλοντικό πλαίσιο σε κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, επηρεάζεται άμεσα από κάθε είδους εκπαιδευτική 

παρέμβαση, η οποία παρέχει μία δέσμη ερεισμάτων για την καλλιέργεια του 

επιχειρηματικού πνεύματος και τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του 

ατόμου (Van Stel et al, 2005). Η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζει την 

επιχειρηματική επιλογή, η οποία με τη σειρά της διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο 

στην οικονομική μεγέθυνση, στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία και στην 

παραγωγικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι, όπως αναφέρεται, εκείνος ο 

οικονομικός πόρος ο οποίος αποτελεί βασική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

στις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας, όπου η μίμηση και ο κορεσμός της αγοράς 

εξαφανίζουν πολύ γρήγορα τα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι δεν 

μπορεί να διαπεράσει εύκολα τα σύνορα των επιχειρήσεων (Μουρδουκούτας κ.α, 

2004) Με δεδομένη την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα 

κράτη, λόγω των αυξανόμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των συστημικών 

φθορών που έχει υποστεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας για την καταπολέμηση της ανεργίας, την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και τις προσπάθειες για έξοδο από την κρίση, αποτελεί κεντρικό 

άξονα των κρατικών πολιτικών σε επίπεδο εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, αν και ο παράγοντας της γενικής εκπαίδευσης παίζει καίριο ρόλο στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όπως περιγράφηκε παραπάνω, σημαντικότερη 

μεταβλητή για την επιχειρηματική άνθηση και ευρωστία αποτελεί η επιχειρηματική 

εκπαίδευση, η οποία αφορά ένα περισσότερο περιορισμένο εκπαιδευτικό όρο. Τα 

τελευταία χρόνια, έχουν ενταθεί σημαντικά οι προσπάθειες υλοποίησης 

προγραμμάτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, όχι μόνον από εκπαιδευτικά 
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συστήματα αλλά και από εργοδοτικούς φορείς, ενώ η εκπαίδευση της 

επιχειρηματικότητας αφορά ολοένα και περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε 

επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη 

του επιχειρηματικού πνεύματος έχει αποτυπωθεί πολλές φορές σε διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης., ενώ μαθήματα 

επιχειρηματικότητας έχουν εισαχθεί σε πολλές χώρες, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

σπουδών τους (Kuratko, 2005).  

Η επιχειρηματική εκπαίδευση, όπως θα αναλυθεί και σε επόμενο κεφάλαιο της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής, περιλαμβάνει μία δέσμη εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

προωθούν και ενισχύουν το επιχειρηματικό πνεύμα. Ως τέτοιου είδους δεξιότητες και 

ικανότητες, καθώς στις μέρες μας η επιχειρηματικότητα εκδηλώνεται ως έκφραση 

δημιουργικότητας και ανεξαρτησίας (Hisrich et al, 2005), αναγνωρίζονται η ικανότητα 

λήψης αποφάσεων, η διορατικότητα, η πρωτοβουλία, η διαχείριση του κινδύνου, η 

ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η αναγνώριση και η αξιοποίηση ευκαιριών, η 

ομαδική εργασία, η υπευθυνότητα και πολλές άλλες ικανότητες που συνδέονται με την 

επιτυχία στο επίπεδο της αυτοαπασχόλησης. Η επιχειρηματική εκπαίδευση δεν 

αντανακλά αποκλειστικά την πληροφόρηση ή την επαγγελματική καθοδήγηση αλλά 

συνιστά μία συνεχή διαδικασία ανάπτυξης χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του 

ατόμου, με σκοπό την απόκτηση ικανοτήτων δημιουργικής κινητοποίησης, διαχείρισης 

της αβεβαιότητας, επιστημονικής κατάρτισης και αντίληψης της 

αποτελεσματικότητας. 

Για την πραγματοποίηση, λοιπόν, των στόχων της αντιμετώπισης της ανεργίας 

και της καλλιέργειας των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας των ατόμων που φοιτούν στη δευτεροβάθμια και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθεί μία φιλοσοφία ενθάρρυνσης της 

καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας. Οι στόχοι αυτοί σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτυπωθεί σαφώς στη συνθήκη της Λισαβόνας (2007), 

όπου αναλήφθηκαν στρατηγικές ανάπτυξης αναφορικά με τον τομέα της απασχόλησης 

και αναγνωρίστηκε η σημασία της εκπαίδευσης στην κινητοποίηση των 

επιχειρηματικών δράσεων. Επιπλέον, στη διακήρυξη της Μπολόνια (2007) 

συστήθηκαν μέτρα για την αναγνώριση της άτυπης μάθησης, την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών προγραμμάτων σπουδών και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και των εργοδοτικών φορέων, ώστε να καθίσταται ανεμπόδιστη η 
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κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού, με στόχο τη διάδοση και τη 

μεταφορά της επιχειρηματικής γνώσης ανάμεσα στις χώρες. Εκτός από τις δύο αυτές 

κινήσεις σε επίπεδο κοινής πολιτικής, όσες προσπάθειες ακολούθησαν αυτήν την 

κατεύθυνση βασίστηκαν στην κοινή διαπίστωση πως τα οφέλη της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης εκτείνονται σε όλες τις κατηγορίες σπουδαστών, αποτελώντας 

προσωπικό και επαγγελματικό προσόν για όλα τα εγχειρήματα προς την ανάπτυξη της 

απασχολησιμότητας και της εργασίας. 

Όμως για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

επιχειρηματικότητας σημαντικός είναι ο ρόλος του τρόπου ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας, οι σχετικές αντιλήψεις και οι απόψεις της κοινωνίας καθώς και 

οι πολιτισμικές αξίες και η κουλτούρα για την επιχειρηματικότητα. Παρόλα αυτά, 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα, παρατηρείται έλλειψη στις 

σπουδές με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς η επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί πλήρως 

ενσωματωμένη διάσταση στα προγράμματα σπουδών. Η πλειοψηφία των μαθημάτων 

της επιχειρηματικότητας παρέχεται κυρίως σε επιχειρησιακές και οικονομικές σπουδές 

στην ανώτερη εκπαίδευση και σε ελάχιστο βαθμό στη δευτεροβάθμια, διαπίστωση που 

ισχύει σε αυξανόμενο βαθμό σε χώρες του ανατολικού ευρωπαϊκού χώρου (European 

Commission, 2008a). Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η οικονομική 

έκφανση της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας, σε πολλές περιπτώσεις, λειτουργεί 

ως ένας φαύλος κύκλος, καθώς η περιορισμένη εκπαίδευση αυτού του τύπου δεν 

παρέχει τα εχέγγυα για οικονομική ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της ναρκοθετεί τη 

διαδικασία χρηματοδότησης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως έχει πλέον καταστεί σαφές πως τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα είναι μείζονος σημασίας για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, όπως καταφαίνεται και μέσω της διδασκαλίας αντίστοιχων 

μαθημάτων, των διαγωνισμών στην επιχειρηματικότητα και των ενημερωτικών και 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία αποτελούν και βασικούς ερευνητικούς άξονες της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί πως η παροχή 

συγκεκριμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης, μέσω ειδικών σεμιναρίων, και η 

διοργάνωση διαγωνισμών επιχειρηματικών ιδεών είναι εξαιρετικά σημαντικές, τόσο 

για τη διεύρυνση του μαθησιακού ορίζοντα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης όσο και 

για τον εντοπισμό των μελλοντικών εκπαιδευτικών αναγκών (Kuratko, 2005), ενώ 

ιδιαίτερα οι διαγωνισμοί επιχειρηματικών πλάνων παρέχουν ένα ευρύ φάσμα 
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πλεονεκτημάτων στους συμμετέχοντες, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας σε επιχειρηματικούς φορείς και η 

ενισχυμένη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών δικτύων (Russell et al, 2008). 

 

II.        Αναγκαιότητα της έρευνας 

Η συνεισφορά της έρευνας της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η 

καταγραφή των στάσεων και απόψεων της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών, αναφορικά με το ζήτημα 

της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δεδομένου του ελλείμματος 

ερευνητικών δεδομένων που εντοπίζονται, ιδιαίτερα σε εγχώριο επίπεδο, σχετικά με το 

ρόλο της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, η παρούσα διατριβή συνεισφέρει 

σημαντικά στο εν λόγω ερευνητικό πεδίο, καθώς η αναγνώριση των αλληλοσυνδέσεων 

και των συσχετισμών που υφίστανται ανάμεσα στις μεταβλητές που διαμορφώνουν το 

πεδίο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και στους παράγοντες που επιδρούν στην 

αποτελεσματικότητά της είναι κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της 

επιχειρηματικότητας στη χώρα. Σε δεύτερο επίπεδο, η παρούσα έρευνα συμβάλλει 

στην προσπάθεια ανάδειξης του ζωτικού ρόλου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης για 

την προώθηση της επιχειρηματικότητας, καθώς, για πρώτη φορά, επιχειρείται σε 

ελληνικό δείγμα ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό εγχείρημα που λαμβάνει υπόψη 

σημαντικές μεταβλητές που αλληλεπιδρούν με την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα δίνοντας, αντίστοιχα ερευνητικά αποτελέσματα, που αποτελούν 

μία επαρκή αιτιολογική βάση για τον εντοπισμό των προβλημάτων, των ανεπαρκειών, 

των ελλείψεων αλλά και των δυνατών σημείων του εκπαιδευτικού επιχειρηματικού 

πεδίου της χώρας. 

Έτσι, η αναγκαιότητα της παρούσας διδακτορικής ερευνητικής διατριβής 

συνίσταται τόσο στο έλλειμμα που παρατηρείται στην ελληνική βιβλιογραφία, 

αναφορικά με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα στο πεδίο της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα, όσο και στη σημαντικότητα του ζητήματος της προώθησης της 

επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης και της διερεύνησης των επιπτώσεων της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης στις απόψεις, στις στάσεις, στις αντιλήψεις και στις 

επιχειρηματικές δεξιότητες των εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά σε καθέναν από 

τους λόγους που συνιστούν την αναγκαιότητα αυτής της διατριβής.  



 

 
24 

Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας για την 

επιχειρηματικότητα και ειδικότερα για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Αν 

και κατά τη βιβλιογραφική έρευνα βρέθηκαν άρθρα που αναφέρονται στην 

επιχειρηματικότητα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έλλειψη άρθρων, εργασιών και 

βιβλίων που αφορούν το πεδίο της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Υπάρχει, 

λοιπόν, ανάγκη για περισσότερα ερευνητικά δεδομένα στον τομέα της εκπαίδευσης 

στην επιχειρηματικότητα, ώστε να βοηθήσουν, με τη σειρά τους, στο σχεδιασμό 

κατάλληλης εκπαιδευτικής πολιτικής και συγχρόνως στην παραγωγή αντίστοιχου 

εκπαιδευτικού υλικού. 

Στη συνέχεια, επισημαίνονται ορισμένες σημαντικές διαστάσεις του πεδίου της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Έτσι, γίνεται αναφορά στη σημασία που αποδίδεται στο 

ρόλο της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην έννοια της 

καινοτομίας και στους στόχους της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Επίσης, 

παρουσιάζονται τα προβληματικά σημεία που αφορούν τις επιπτώσεις ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται ζητήματα, όπως η αναγκαιότητα και ταυτόχρονα η ύπαρξη εμποδίων στη 

διερεύνηση των επιπτώσεων ενός επιχειρηματικού εκπαιδευτικού προγράμματος, οι 

δυσκολίες στην αξιολόγηση του πεδίου της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, η 

αύξηση της ζήτησης και το έλλειμμα προσφοράς επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ο 

μικρός αριθμός των εκπαιδευτικών και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Αυτή η διδακτορική 

διατριβή, με την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και τα ερευνητικά δεδομένα 

της, επιδιώκει να δώσει απαντήσεις σε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα καθώς και να 

συμβάλει στην ενίσχυση μελλοντικών προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση.       

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τους λόγους που συνιστούν την 

αναγκαιότητα της διατριβής, παρουσιάζονται α) τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 

έρευνας και β) η σημασία της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, οι 

διαστάσεις και η αναγκαιότητα διερεύνησης του συγκεκριμένου πεδίου. 

 

α)    Αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας 

Κατά τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για την 

επιχειρηματικότητα σε ακαδημαϊκό, πολιτικό και ατομικό επίπεδο. Τα προγράμματα 

και τα μαθήματα επιχειρηματικότητας, κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν 

αυξηθεί σημαντικά, με τις ΗΠΑ να πρωτοστατούν στην αύξηση αυτή. Τα ειδικά 

περιοδικά, οι σχετικές ακαδημαϊκές θέσεις καθώς και τα αντίστοιχα συνέδρια έχουν 
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επίσης υπερδιπλασιαστεί (Καραγιάννης, 2007). Η έρευνα στην ελληνική βιβλιογραφία 

οδήγησε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν αρκετά άρθρα και μελέτες για την 

επιχειρηματικότητα που, παρά το μικρό συγκριτικά με άλλα επιστημονικά πεδία 

αριθμό τους, καταδεικνύουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον τομέα. Όμως, δε 

συμβαίνει το ίδιο και στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, όπου η 

βιβλιογραφική έρευνα δεν ανέδειξε σημαντικό αριθμό αποτελεσμάτων. Έτσι, 

διαπιστώνεται έλλειμμα ερευνών στην Ελλάδα σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης 

στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ενώ αντίθετα, στη διεθνή βιβλιογραφία, 

σημειώνεται σημαντικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Για την υποστήριξη του παραπάνω συμπεράσματος, στην ενότητα αυτή γίνεται 

συγκεκριμένη αναφορά στα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας και 

συγκεκριμένα στις έρευνες και εργασίες, που έγιναν στην Ελλάδα, σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά, εκτός από τις έρευνες, και στα άρθρα 

που αφορούν την ελληνική βιβλιογραφία και το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει, ώστε 

να μπορεί κανείς να διαμορφώσει μια γενικότερη εικόνα για όσα έχουν γραφεί σχετικά 

με την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική εκπαίδευση. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της βιβλιογραφικής έρευνας έγινε με την 

αναζήτηση και την καταγραφή σχετικών με το θέμα άρθρων και εργασιών ανάμεσα σε 

μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, άρθρα σε περιοδικά εκπαιδευτικού 

και οικονομικού περιεχομένου και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και 

εκπαιδευτικό υλικό με θέμα την επιχειρηματικότητα. Η επιλογή των περιοδικών έγινε 

μέσω έγκριτων βιβλιογραφικών εργαλείων2, ενώ αναφορικά με τα εκπαιδευτικού 

περιεχομένου περιοδικά ερευνήθηκαν και περιοδικά τα οποία έχουν συνεχή παρουσία 

στις βιβλιοθήκες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι λέξεις κλειδιά, με βάση 

τα οποία έγινε η αναζήτηση των σχετικών άρθρων και εργασιών, είναι οι εξής: 

«entrepreneurship», «επιχειρηματικότητα», «εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα», 

«επιχειρηματική εκπαίδευση» και «εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας». 

Αναφορικά με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, αρχικά 

καταγράφονται οι εργασίες οι οποίες αναφέρονται στην επιχειρηματικότητα γενικά και 

έπειτα εκείνες οι οποίες αναφέρονται στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, οι 

οποίες είναι περισσότερο σχετικές με το θέμα.   

                                                           

2 http://ulrichsweb.serialssolutions.com  
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι έχει αυξηθεί το 

ενδιαφέρον για τον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Όμως, αν και τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες των 

Πανεπιστημίων του εξωτερικού είναι περισσότερα, συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη 

ερευνών στον τομέα αυτό. Αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διερεύνησης των 

επιπτώσεων των διαφόρων μορφών εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στις 

απόψεις των νέων για την επιχειρηματικότητα, η έλλειψη ερευνών αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα περισσότερων προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα της αναζήτησης, 

έπειτα από την πρώτη αναζήτηση στην αρχή της εκπόνησης της διατριβής, 

επικαιροποιήθηκαν και αφορούν μέχρι και την 31η Μαΐου 2013. Παρακάτω γίνεται 

αναλυτική αναφορά σε καθεμία από τις περιπτώσεις, αναφορικά με τη μεθοδολογική 

προσέγγιση της βιβλιογραφικής έρευνας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης, (βλ. παράρτημα Ι), των παρακάτω εξής περιπτώσεων: 

1. μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές,  

2. άρθρα σε περιοδικά εκπαιδευτικού και οικονομικού περιεχομένου και άλλες 

επιστημονικές δημοσιεύσεις και  

3. βιβλιογραφικό υλικό με θέμα την επιχειρηματικότητα 

 

1. Μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές 

Αρχικά, αναζητήθηκαν διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με βάση τη λέξη κλειδί «entrepreneurship education», 

ενώ η αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία πραγματοποιήθηκε μέσω του διαδικτύου, 

με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης και βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων3. Τα 

αποτελέσματα της αναζήτησης δείχνουν τη σημασία που ολοένα και περισσότερο 

αποκτά το συγκεκριμένο πεδίο. Συγκεκριμένα, καταγράφονται 75 διδακτορικές 

διατριβές στην αγγλική γλώσσα, από τις οποίες περισσότερες από τις μισές έχουν 

εκπονηθεί μετά το 2008. Σημειώνεται, επίσης, ότι περίπου 20 ακόμη διατριβές 

εμφανίζονται σε διάφορες άλλες γλώσσες. Στην παρούσα εργασία έχουν καταγραφεί οι 

διατριβές στην αγγλική γλώσσα (βλ. παράρτημα Ι, πίνακας 1). Τέλος, όσον αφορά τις 

διατριβές που προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη διεθνή 

                                                           

3 Για την αναζήτηση διδακτορικών διατριβών στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιήθηκε το δίκτυο 
καταγραφής περιεχομένου βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο Worldcat (http://www.worldcat.org) και η 
εθνική υπηρεσία αναζήτησης διατριβών του Ηνωμένου Βασιλείου (http://ethos.bl.uk). 
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βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε πως θέματα διερεύνησής τους αποτελούν οι 

επιχειρηματικές προθέσεις και δεξιότητες και η αξιολόγηση συγκεκριμένων 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων, που υλοποιήθηκαν σε ιδρύματα του εξωτερικού.   

Στη συνέχεια αναζητήθηκαν, επίσης με βάση τις παραπάνω λέξεις κλειδιά, οι 

διδακτορικές διατριβές και οι μεταπτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν στα ελληνικά 

πανεπιστημιακά ιδρύματα Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε μέσω της μηχανής 

αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών (www.openarchive.gr), του Εθνικού 

Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και των 

ψηφιακών συλλογών των ίδιων των βιβλιοθηκών των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Η πρόσβαση σ’ αυτές έγινε εφικτή μέσω των ιστοσελίδων των 

Πανεπιστημίων και των βιβλιοθηκών τους, με τη βοήθεια του διαδικτύου.  

Η αναζήτηση και η διασταύρωση των αποτελεσμάτων από τις παραπάνω πηγές 

είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 277 μεταπτυχιακών εργασιών και 29 διδακτορικών 

διατριβών. Όμως έπειτα από έναν έλεγχο στην πλήρη περιγραφή των τεκμηρίων 

αυτών, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές απ’ αυτές τις εργασίες οι λέξεις κλειδιά οι οποίες 

τέθηκαν αναφέρονται στην περίληψή τους και όχι στον τίτλο ή στις λέξεις κλειδιά 

τους. Έτσι, συνολικά οι εργασίες και οι διατριβές οι οποίες αναφέρονται πιο 

συγκεκριμένα στην επιχειρηματικότητα, είτε στον τίτλο τους είτε στις λέξεις κλειδιά 

τους, είναι 96 μεταπτυχιακές εργασίες και 21 διδακτορικές διατριβές (βλ. παράρτημα 

Ι, πίνακας 2). Επίσης, έπειτα από την αναζήτηση μεταξύ των παραπάνω εργασιών, 

εκείνων που το θέμα τους αναφέρεται με οποιοδήποτε τρόπο στη σύνδεση μεταξύ 

εκπαίδευσης, κατάρτισης ή συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας καταγράφονται 

έξι (6) μεταπτυχιακές εργασίες και μία (1) διδακτορική διατριβή. Όμως, καμία από 

αυτές τις εργασίες δεν έχει άμεση σχέση με τη διερεύνηση των στάσεων, των 

αντιλήψεων και των απόψεων των σπουδαστών και των καθηγητών σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Επίσης, δεν 

εξετάζονται οι απόψεις των σπουδαστών για την επιχειρηματικότητα, σε σχέση με τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιχειρηματικότητα στα οποία συμμετείχαν.  

 

2. Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά εκπαιδευτικού και οικονομικού περιεχομένου και άλλες 

επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Tα περιοδικά εκπαιδευτικού περιεχομένου που επιλέχθηκαν για την αναζήτηση 

άρθρων σχετικών με την επιχειρηματικότητα εντάσσονται στον ευρύτερο εκπαιδευτικό 

χώρο και θεωρούνται επιστημονικά αξιόπιστα. Τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν σ’ αυτά 
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τα περιοδικά ανέρχονται σε τέσσερα και αφορούν θέματα σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και τη διδακτική της 

επιχειρηματικότητας (βλ. παράρτημα Ι, πίνακας 3). 

Στη συνέχεια, αναζητήθηκαν άρθρα σε περιοδικά οικονομικού περιεχομένου. 

Έπειτα από την επιλογή των επιστημονικών περιοδικών και της προσωπικής 

αναζήτησης στις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων, αναζητήθηκαν άρθρα τα οποία να 

αναφέρονται στην επιχειρηματικότητα και στο ρόλο της εκπαίδευσης (βλ. παράρτημα 

Ι, πίνακας 4). 

Τέλος, αναζητήθηκαν διαδικτυακά σε ελληνικές βάσεις δεδομένων, και άλλες 

επιστημονικές δημοσιεύσεις, με θέμα την επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η 

αναζήτηση πραγματοποιήθηκε μέσω της μηχανής αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών 

βιβλιοθηκών (www.openarchives.gr), της βάσης δεδομένων Hellecon του ΕΚΤ, η 

οποία αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις για την ελληνική οικονομία, των κύριων 

καταλόγων των βιβλιοθηκών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του οδηγού 

δημοσίευσης ερευνητικού έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στον οποίο ήταν δυνατή η πρόσβαση 

(http://modip.uom.gr). Τα αποτελέσματα της αναζήτησης, (βλ. παράρτημα Ι, πίνακας 

5), αναφέρονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις σε πρακτικά 

συνεδρίων, παρουσιάσεις σε συνέδρια χωρίς δημοσίευση και  άρθρα σε τιμητικούς 

τόμους. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της αναζήτησης δεν 

περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση το σύνολο του δημοσιευμένου ερευνητικού 

έργου, δεδομένης και της μη εφικτής προσβασιμότητας στο σύνολο των δημοσιεύσεων 

ανά Πανεπιστήμιο αλλά, τις περισσότερες φορές, και της μη σύνταξης αντίστοιχου 

οδηγού ερευνητικού έργου από το σύνολο των ιδρυμάτων. Έχουν, επίσης, προστεθεί 

και εκείνα τα άρθρα τα οποία μας διατέθηκαν από τους ίδιους τους συγγραφείς τους. 

 

3. Βιβλιογραφικό υλικό με θέμα την επιχειρηματικότητα 

Όσον αφορά το βιβλιογραφικό υλικό, πρόκειται για βιβλία, κείμενα και 

σημειώσεις διαλέξεων που αναφέρονται στην επιχειρηματικότητα και είναι γραμμένα 

στην ελληνική γλώσσα (βλ. παράρτημα Ι, πίνακες 6 & 7). Η αναζήτηση των βιβλίων 

έγινε μέσω των κύριων καταλόγων των βιβλιοθηκών των Πανεπιστημίων, με τη 

βοήθεια του διαδικτύου. Το βιβλιογραφικό υλικό που αφορά κείμενα και σημειώσεις 

αναζητήθηκε από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (http://repository.edulll.gr), θέτοντας ως λέξη 
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κλειδί «επιχειρηματικότητα». Η επιλογή της βιβλιοθήκης του παραπάνω 

επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να εξηγηθεί από τη σημασία που προσδίδουν οι 

ευρωπαϊκές πολιτικές στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και οι οποίες 

αναφέρονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο της διατριβής. 

 

β)    Οι διαστάσεις του πεδίου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και η   

        αναγκαιότητα διερεύνησής του.  

 Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στη σημασία της εκπαίδευσης στην ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης εκείνων των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην προώθηση του επιχειρηματικού 

πνεύματος και της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Σημειώνονται, δηλαδή, 

ζητήματα του πεδίου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης που έχουν μελετηθεί από τη 

διεθνή βιβλιογραφία και για τα οποία η διατριβή αυτή επιδιώκει να εξάγει ερευνητικά 

αποτελέσματα που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης σημειώνεται 

η συμβολή των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη διαμόρφωση της 

επιχειρηματικής κουλτούρας των νέων, τις επιπτώσεις των οποίων προσπαθεί να 

διερευνήσει αυτή η εργασία. 

Είναι γνωστό πως για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων καινοτομίας και 

οικονομικής ανάπτυξης είναι απαραίτητη η προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

γεγονός που αντανακλάται στην πλειοψηφία των πολιτικών που εφαρμόζονται στην 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η ερευνητική βιβλιογραφία υποστηρίζει έντονα τη θετική σχέση 

μεταξύ οικονομικής ευρωστίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας (Van Praag & 

Versloot, 2007) καθώς και τη διαπίστωση πως υψηλά επίπεδα γενικής εκπαίδευσης 

αλλά και εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα οδηγούν σε εντατικοποίηση της 

επιχειρηματικότητας (European Commission, 2006a). 

Ακόμη, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα 

και οι οποίοι επηρεάζουν, ο καθένας από τη δική του πλευρά αλλά και σε συνδυασμό 

μεταξύ τους, την ανάπτυξή της. Έτσι, σύμφωνα με το «Babson Entrepreneurship 

Ecosystem Project»4 (Isenberg, 2009), η πολιτική, οι αγορές, το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

το υποστηρικτικό περιβάλλον, το πολιτισμικό περιβάλλον και η χρηματοδότηση 

                                                           

4 Daniel Isenberg, (2009). Babson Entrepreneurship Ecosystem Project (http://www.babson.edu & 
http://entrepreneurial-revolution.com) 
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αποτελούν παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος μιας χώρας.  

Εφόσον, λοιπόν, το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, η εκπαίδευση γενικότερα καθώς επίσης και η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα περιλαμβάνονται σε εκείνες τις μεταβλητές που 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Στη διεθνή βιβλιογραφία 

υπάρχουν μοντέλα τα οποία αναφέρουν την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα ως 

μέρος της διαδικασίας ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής 

ανάπτυξης. Ένα τέτοιο είναι το εννοιολογικό μοντέλο του Παγκόσμιου 

Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Monitor-GEM)5, στο 

οποίο περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα 

(διαστάσεις επιχειρηματικού πλαισίου), οι οποίοι με τη σειρά τους οδηγούν στην 

οικονομική ανάπτυξη, μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως βλέπουμε στο 

παρακάτω διάγραμμα 1 (ΙΟΒΕ, 2013).  

Η σημασία των διαστάσεων του επιχειρηματικού πλαισίου διαφέρει ανάλογα 

με το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας. Οι θεσμοί, οι υποδομές, η μακροοικονομική 

σταθερότητα, η υγεία και η παιδεία επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα όλων 

των οικονομιών. Η ανώτατη εκπαίδευση, η αποτελεσματικότητα των αγορών 

προϊόντων και το μέγεθος των αγορών σχετίζονται περισσότερο με οικονομίες που 

βασίζονται στην προώθηση της αποτελεσματικότητας. Η σημασία κάποιων άλλων 

διαστάσεων είναι πολύ υψηλότερη για οικονομίες που βασίζονται στην καινοτομία, 

όπως η ευκολία της επιχειρηματικής χρηματοδότησης, η ύπαρξη κυβερνητικών 

προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, η επιχειρηματική εκπαίδευση, η 

μεταφορά τεχνολογίας, η ανοιχτή εσωτερική αγορά, η εμπορική και νομική υποδομή 

για την επιχειρηματικότητα και οι υποδομές για την επιχειρηματικότητ. Τέλος, αν και 

οι διαστάσεις που προωθούν την αποτελεσματικότητα και ενισχύουν την καινοτομία 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα, πρέπει να πούμε ότι όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες επιδρούν στις επιχειρηματικές στάσεις και αντιλήψεις, την 

επιχειρηματική δραστηριότητα και στις επιχειρηματικές  φιλοδοξίες, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω διάγραμμα (ΙΟΒΕ, 2013). 

                                                           

5 Από το 1997 μέχρι σήμερα, το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM) αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης της 
επιχειρηματικότητας. Ο συντονισμός του έργου γίνεται από το London Business School και το Babson 
College (ΗΠΑ), με τις αντίστοιχες εθνικές ομάδες (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα). Το  ΙΟΒΕ  
αποτελεί  τον  εθνικό  ερευνητικό  συνεργάτη  του  GEM. 
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Διάγραμμα 1:   Εννοιολογικό μοντέλο GEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013 
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όρου τονίζουν τη σχέση της με την ανάπτυξη ενός συνδυασμού συμπεριφορών, 

προσωπικών χαρακτηριστικών, επίσημης επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικών 

δεξιοτήτων. Η βασικότερη παράμετρος, βέβαια, που συναντάται στη διεθνή 

βιβλιογραφία αφορά την εμφύσηση μίας δέσμης ικανοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν 

κυρίως τη δημιουργική σκέψη, την ομαδική εργασία, τη διαχείριση του κινδύνου και 

της αβεβαιότητας. Η επιχειρηματική εκπαίδευση αναφέρεται στην ανάπτυξη «μίας 

ομάδας ικανοτήτων και προσόντων, τα οποία επιτρέπουν στα άτομα, στους 

οργανισμούς και στις κοινότητες να είναι ευέλικτοι, δημιουργικοί και ευπροσάρμοστοι 

απέναντι στις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές» (Lewis, 2002). Ωστόσο, αυτή 

η ευρεία κατηγοριοποίηση αναφέρεται στο θεμελιώδη ισχυρισμό της αλλαγής της 

νοοτροπίας των ατόμων και, μ’ αυτόν τον τρόπο, πρωταρχικός στόχος της 

εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας γίνεται η προώθηση της ανάπτυξης μίας 

νοοτροπίας που ευνοεί την επιχειρηματική συμπεριφορά.  

Άλλωστε σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, «η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι 

σημαντική ως ένας κρίσιμος και καθοριστικός παράγοντας της προσφοράς της 

επιχειρηματικότητας μέσω της διαμόρφωσης (εν δυνάμει) επιχειρηματιών και μέσω 

της συμβολής στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, η 

επιχειρηματική εκπαίδευση δεν πρέπει αποκλειστικά να εστιάζεται σε περιορισμένα 

εργαλεία (έναρξη επιχείρησης, διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων) αλλά 

σε ευρύτερες συμπεριφορές, ειδικότερα σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο 

εκπαιδευτικό επίπεδο»(OECD, 2008a). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι μία 

δια βίου διαδικασία, διότι αν η αλλαγή της νοοτροπίας είναι απαραίτητη και σχεδόν 

αναπόφευκτη, τότε αυτόματα αυτή μετατρέπεται σε μία παρατεταμένη διαδικασία 

παρά σε μία άμεση μετατροπή, καθώς «η επιχειρηματικότητα είναι μία κοινωνική και 

δυναμική διαδικασία, όπου τα άτομα, μόνα τους ή σε συνεργασία, εντοπίζουν 

ευκαιρίες για καινοτομία και ενεργούν σ’ αυτές, μέσω της μετατροπής των ιδεών τους 

σε πρακτικές και στοχευόμενες δραστηριότητες, μέσα σε ένα κοινωνικό, πολιτιστικό ή 

οικονομικό πλαίσιο» (European Commission, 2006b).  

Αυτή η εννοιολογική αναγνώριση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης παράγει 

ένα εύρος αποτελεσμάτων, τα οποία δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστούν και να 

αναλυθούν, καθώς περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πλαισίων, γεγονός που έχει και 

προφανείς συνέπειες στα ευρήματα της ερευνητικής βιβλιογραφίας μέχρι τώρα, τα 

οποία είναι ασαφή και, ενίοτε, αντικρουόμενα. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί, 
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αρχικά, πως οι επιπτώσεις ενός επιχειρηματικού εκπαιδευτικού προγράμματος δεν 

μπορούν να γίνουν αντιληπτές παρά μόνον μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο 

εκάστοτε πρόγραμμα και, για το λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη μακροπρόθεσμων 

μελετών αξιολόγησης. Επιπλέον, δεδομένου πως η ανάπτυξη της κατάλληλης 

επιχειρηματικής νοοτροπίας είναι μία διαδικασία, η οποία με την πάροδο του χρόνου 

εξαρτάται από μία σειρά παρεμβάσεων διαφόρων τύπων, πολλές φορές είναι δύσκολο 

να εκτιμηθεί ή να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

τέτοιου τύπου.  

Ακόμη, μία σημαντική διάσταση της διαδικασίας εντοπισμού των επιπτώσεων 

της επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι και οι διαφορετικές επιδράσεις που ενδέχεται 

αυτή να έχει σε εναλλακτικά πλαίσια εξωτερικού περιβάλλοντος, όπου τα άτομα 

δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, ενώ ενδέχεται αυτά να αναλαμβάνουν 

επιχειρηματικές συμπεριφορές σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων σε μικρές ή μεγάλες 

επαγγελματικές οργανώσεις. Επιπλέον, αυτοί οι επιχειρηματικοί ρόλοι πολλές φορές 

επιτελούνται και σε εξωεπιχειρησιακά περιβάλλοντα, όπως είναι η εθελοντική εργασία 

και η οργάνωση αθλητικών συλλόγων (Iredale, 2002). Τέλος, σημαντικό είναι να 

προσδιορίζεται το εκπαιδευτικό πεδίο των προγραμμάτων της εκπαιδευτικής 

επιχειρηματικότητας, καθώς τέτοιου είδους προγράμματα παρέχονται σε ένα ευρύ 

φάσμα εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία αφορούν γεωγραφικές ή διοικητικές 

διαφοροποιήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Παράλληλα, σημαντικό είναι να σημειωθεί πως η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα προσανατολίζεται προς την εμφύσηση της έννοιας και της 

πρακτικής εφαρμογής της καινοτομίας (European Commission, 2008b). Σύμφωνα με 

τον OECD (2008a), η καινοτομία στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

αναλύεται σε τέσσερις βασικές διαστάσεις: την καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας, 

διαδικασίας, μάρκετινγκ και επιχειρησιακής οργάνωσης. Υπ’ αυτό το πρίσμα, 

αυξανόμενη έμφαση αποδίδεται στο ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά 

την ανάπτυξη και τη μεταβίβαση επιχειρηματικών ικανοτήτων, ιδίως σε σχέση με την 

απασχολησιμότητα, την ανάπτυξη ενός γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση της 

διαδικασίας της καινοτομίας και την ενδυνάμωση της αντίστοιχης επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς, ως προϋποθέσεις για την ενίσχυση της γενικότερης επιχειρηματικής 

κουλτούρας.  

Το ζήτημα της καινοτομίας, η οποία ορίζεται ως η επιτυχής εισαγωγή ενός 

νέου προϊόντος, υπηρεσίας ή μεθόδου που βασίζεται στη σύνθεση πρωτότυπης και 
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σχετικής γνώσης (Luecke & Katz, 2003), προϋποθέτει δημιουργικότητα, χωρίς όμως 

να ταυτίζεται μ’ αυτήν, καθώς η καινοτομία ορίζεται από μία δημιουργική ιδέα, η 

οποία όμως πρέπει να εφαρμοστεί επιτυχώς σε πραγματικό περιβάλλον. Άρα, η 

καινοτομία προϋποθέτει τη δημιουργία ενός αποτελέσματος που έχει πραγματική αξία 

και σχετίζεται με ένα προϊόν, μία υπηρεσία, ένα πρόγραμμα, μία πρωτοβουλία ή 

ακόμα κι ένα επιχειρησιακό μοντέλο.  

Επιπρόσθετα, υπάρχει μία πληθώρα δραστηριοτήτων που μπορούν να 

υπαχθούν στην κατηγορία της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας, καθώς η μία 

διάσταση που αναγνωρίζεται στη βιβλιογραφία αφορά την απόκτηση θεμελιωδών 

γνώσεων για την υποστήριξη μίας επιχείρησης, όπως είναι η πληροφόρηση για τη 

σύσταση μίας επιχείρησης και τα ζητήματα της αυτοαπασχόλησης, ενώ η άλλη, 

ευρύτερη διάσταση, αφορά την επιδίωξη απόκτησης γενικότερης επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς, με βάση την κατάλληλη νοοτροπία και συμπεριφορά. Ενώ υπάρχουν 

πολλές ομοιότητες μεταξύ των στόχων των δύο αυτών διαστάσεων, είναι σημαντικό 

να εντοπίζονται οι τυχόν διαφοροποιήσεις σε μία εξέταση των επιδράσεων της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές, οι σκοποί και οι στόχοι της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες (OECD, 2009): 

- απόκτηση βασικών δεξιοτήτων σχετικές με το επίπεδο γενικών γνώσεων , την 

επικοινωνία, τις επιστήμες, την τεχνολογία και την επίλυση προβλημάτων, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν τις θεμελιώδεις απαιτήσεις για τη διαδικασία εντοπισμού 

εργασιακών ευκαιριών και πρόσβασης σ’ αυτές, για την αποτελεσματική 

λειτουργία σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον και για το σχεδιασμό της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας 

- ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται σ’ 

ένα ευρύ φάσμα και περιλαμβάνουν την ομαδική εργασία, την αυτοεκτίμηση και 

τον αυτοπροσδιορισμό, την ανάληψη κινδύνων, την αυτογνωσία, την επίλυση 

προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και την επιθυμία για καινοτομία και 

- εμφύσηση ικανοτήτων που σχετίζονται με τη δημιουργία επιχειρήσεων ή τη 

χρηματοοικονομική διαχείριση, όπως είναι η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, το 

μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η σχεδίαση και 

η σύνταξη προσωπικών και επιχειρησιακών προϋπολογισμών. 

Σύμφωνα με τους στόχους της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, καθορίζονται και 

η αξιολόγηση και η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της, οι οποίες αφορούν την 

αξιολόγηση του βαθμού εμπιστοσύνης ενός ατόμου να λειτουργεί είτε ανεξάρτητα είτε 



 

 
35 

σ’ ένα οργανωσιακό περιβάλλον, την ενίσχυση της απασχολησιμότητας ή τον αριθμό 

της αύξησης των νέων επιχειρήσεων (OECD, 2009). 

Μία ιδιαίτερα σημαντική διάσταση της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας 

αποτελούν τα ζητήματα που εμποδίζουν την αποτελεσματική διεξαγωγή της, καθώς 

εντοπίζεται ένα πλήθος προβληματικών σημείων που την πλαισιώνουν. Αρχικά, η 

συνηθέστερη πρακτική παροχής επιχειρηματικής εκπαίδευσης επιτελείται, ως επί το 

πλείστον, σε σχολές και ιδρύματα διοίκησης επιχειρήσεων και, σε εξαιρετικά 

περιορισμένο βαθμό, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως στην Ελλάδα. Η 

διαπίστωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν ευρέως 

αποδεκτό πως οι βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες δεν αναδεικνύονται εύκολα στο 

πλαίσιο των τεχνολογικών, επιστημονικών και δημιουργικών σπουδών (Peterman & 

Kennedy, 2003). Κατά δεύτερο λόγο, εντοπίζεται έντονο έλλειμμα στη 

χρηματοδότηση και στους ανθρώπινους πόρους της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ενώ 

η ταυτόχρονη ζήτηση αυξάνεται, δημιουργώντας ένα παράλληλο έλλειμμα 

προσφοράς. Η διαπίστωση αυτή συνίσταται στο γεγονός πως το είδος αυτό της 

εκπαίδευσης είναι αρκετά δαπανηρό, καθώς η αντίστοιχη διδασκαλία αποτελεί υψηλής 

έντασης εργασία και απαιτεί ειδική κατάρτιση (Roberts et al, 2008), με αποτέλεσμα 

ένας μικρός αριθμός αντίστοιχων εκπαιδευτικών, να επηρεάζεται και από τα λιγοστά 

κίνητρα παρακίνησης. 

Επίσης, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας αλλά κυρίως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η 

διδασκαλία της επιχειρηματικότητας επηρεάζεται από την οργανωτική δομή των 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών συστημάτων και ιδρυμάτων, καθώς υπάρχει έντονη τάση 

περιορισμού της κινητικότητας, λόγω των μη ευέλικτων εκπαιδευτικών και 

διεπιστημονικών δομών (OECD, 2009). Το τελευταίο ενισχύεται και από το ειδικό 

περιεχόμενο των σπουδών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το οποίο συνήθως 

προσεγγίζει την εκπαίδευση ανά τομέα και ανά επίπεδο με αρκετά περιοριστικό τρόπο. 

Προβληματικά σημεία εντοπίζονται και στο ζήτημα των μεθόδων διδασκαλίας, οι 

οποίες πλαισιώνονται από περισσότερο θεωρητικές προσεγγίσεις, ενώ η 

επιχειρηματική εκπαίδευση απαιτεί μεγάλο φάσμα πρακτικής άσκησης και 

διαδραστικής διδασκαλίας (Moran & Cooney, 2003). Βέβαια, βασικό μοχλό των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχειρηματικότητας αποτελεί η 

συμμετοχή επιχειρηματιών, με σκοπό την κάλυψη του διδακτικού κενού αναφορικά με 

την πρακτική πείρα, ή ακόμα και αποφοίτων των συγκεκριμένων προγραμμάτων, οι 

οποίοι έχουν αναλάβει επιχειρηματική δράση. 
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Τέλος, σε επίπεδο κοινής πολιτικής στην Ελλάδα αλλά και στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει έντονη ανάγκη συντονισμού, ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η κινητικότητα της πληροφόρησης, των σπουδαστών και των 

μαθητών, των διδασκόντων και των ορθών πρακτικών που εφαρμόζονται κατά 

περίπτωση. Όταν ο συντονισμός αυτός αφορά και την ταυτόχρονη παροχή κινήτρων 

για την επιχειρηματικότητα, ειδικά των νέων, τότε τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής 

επιχειρηματικότητας βελτιώνονται σε μεγάλο βαθμό. Ως προς αυτήν την κατεύθυνση, 

σύμφωνα με σχετικές απόψεις, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν όχι μόνο οι 

αντίστοιχες επιτροπές συντονισμού, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και οι 

ενώσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν ενεργά στη στήριξη των 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

(OECD, 2009). 

 

III.       Στόχοι της διατριβής 

Ορισμένοι από τους στόχους της διατριβής, μεταξύ άλλων, είναι η ανάδειξη 

της σημασίας της προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων, ο ρόλος της 

εκπαίδευσης προς αυτή την κατεύθυνση, η διερεύνηση των αποτελεσμάτων των 

διαφόρων μορφών εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και η παρουσίαση της 

υπάρχουσας κατάστασης στην επιχειρηματική εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Συγκεκριμένα, ως στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής ορίζονται οι 

εξής: 

- η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, μέσω της αναφοράς των βασικών χαρακτηριστικών, των 

θεμελιωδών αρχών και των βασικών ζητημάτων που τη χαρακτηρίζουν 

- η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η επιχειρηματική εκπαίδευση 

στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην οικονομική ανάπτυξη 

- η μελέτη, η καταγραφή και η παρουσίαση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την 

προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και την καλλιέργεια του 

επιχειρηματικού πνεύματος 

- η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά την επιχειρηματική 
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εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της ανάλυσης της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της αναφοράς στις διεθνείς πρακτικές προς 

αυτήν την κατεύθυνση 

- η διερεύνηση των απόψεων των σπουδαστών, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, όπως είναι τα 

μαθήματα, τα σεμινάρια και οι διαγωνισμοί για την επιχειρηματικότητα, τον ρόλο 

της εκπαίδευσης στην ενίσχυσή της και το ενδεχόμενο για επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση 

- η μελέτη των επιπτώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα στις απόψεις των νέων για την 

επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική δραστηριοποίηση, 

- η διερεύνηση των απόψεων των καθηγητών, οι οποίοι έχουν διδάξει το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ), για την 

επιχειρηματικότητα και το ρόλο της εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυσή της και 

- η ανάλυση των κυριότερων ευρημάτων όσον αφορά τις επιπτώσεις των 

προγραμμάτων, ο εντοπισμός των υφιστάμενων εμποδίων, των προβληματικών 

σημείων και των εξελισσόμενων αναγκών και η διατύπωση μίας σειράς 

ενδεικτικών προτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πεδία ευθύνης. 

Η πρωτότυπη συμβολή της παρούσας διδακτορικής διατριβής συνίσταται τόσο 

στη διερεύνηση του θεμελιώδους ρόλου της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα, καθώς εντοπίζεται σοβαρό έλλειμμα ερευνητικών δεδομένων, όσον 

αφορά την ελληνική πραγματικότητα στον τομέα αυτό, όσο και στην ανάδειξη της 

σπουδαιότητας της εκπαίδευσης στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. 

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η εξαγωγή συμπερασμάτων όσον 

αφορά τις επιπτώσεις των διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

επιχειρηματικότητα στις αντιλήψεις των νέων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και 

την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης όσο και η καταγραφή των απόψεων των 

καθηγητών που έχουν διδάξει το μάθημα της επιχειρηματικότητας στα ελληνικά 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη του πεδίου της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης. 

 

IV.       Δομή της διατριβής 

Η δομή της παρούσας διδακτορικής διατριβής έχει ως εξής: 
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Το εισαγωγικό κεφάλαιο, στο οποίο διατυπώνονται η αιτιολογική βάση της 

εκπόνησης και η αναγκαιότητα της έρευνας καθώς και οι στόχοι της διατριβής, 

ακολουθούν τα δύο μέρη από τα οποία αποτελείται η διδακτορική διατριβή. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, που αναφέρονται 

στο θεωρητικό πλαίσιο, ενώ το δεύτερο μέρος, όπου παρουσιάζεται το ερευνητικό 

πλαίσιο, αποτελείται επίσης από τέσσερα κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει τη 

σχέση μεταξύ επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 

συγκεκριμένα επιχειρείται μία εννοιολογική επισκόπηση της επιχειρηματικότητας, του 

επιχειρηματικού πνεύματος και του επιχειρείν, καταγράφονται οι επιχειρηματικές 

δεξιότητες και οι μορφές επιχειρηματικότητας και εξετάζεται η έννοια της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης, με βάση τον παράγοντα του χρονικού πλαισίου, τη 

μαθησιακή διαδικασία στην επιχειρηματική εκπαίδευση, τα μοντέλα 

επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και το περιεχόμενο 

και τα μοντέλα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα καταγράφονται κάποια γενικά 

εισαγωγικά στοιχεία, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι ενέργειες πριν και μετά το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2000 στη Λισαβόνα, καθώς και η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και ο ρόλος της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα έγγραφα 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στις 

χώρες εκτός Ελλάδος, και πιο συγκεκριμένα καταγράφονται κάποια γενικά στοιχεία 

ανά τον κόσμο, αναλύεται η επιχειρηματική εκπαίδευση στην Ευρώπη σε 

πρωτοβάθμιο και κατώτερο και ανώτερο δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα καταγράφονται οι βασικές στρατηγικές, οι αντίστοιχες πρακτικές και οι 

πρωτοπόρες χώρες σ’ αυτό το πεδίο. Επιπλέον, παρουσιάζεται το ζήτημα της 

ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των καλών πρακτικών και, τέλος, 

αναφέρονται οι βασικές διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται ανάμεσα στην Ευρώπη και 

στις ΗΠΑ.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην 

Ελλάδα. Μετά την παράθεση ορισμένων εισαγωγικών στοιχείων, παρουσιάζονται τα 

διαθέσιμα δεδομένα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σήμερα και στη 
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συνέχεια καταγράφονται τα πρώτα βήματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

μέσω της εκπαίδευσης, όπου αναλύεται η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στο 

πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Λισαβόνας και ο ρόλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. Τέλος, διερευνάται η καλλιέργεια του επιχειρηματικού 

πνεύματος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που 

εφαρμόζεται στην παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι σκοποί και οι 

στόχοι της έρευνας, αναλύεται η δομή της ερευνητικής έκθεσης, αναπτύσσονται οι 

ερευνητικές υποθέσεις, η συγκρότηση του ερευνητικού δείγματος και τα ερευνητικά 

εργαλεία, τα οποία αποτελούνται από δύο ερωτηματολόγια, των καθηγητών και των 

σπουδαστών, καθώς και από το ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων με εκπροσώπους 

νέων επιχειρηματιών. Όσον αφορά τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας, 

αναπτύσσονται με σκοπό τη δημιουργία μίας αιτιολογικής βάσης, σύμφωνα με την 

υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία και σε αντιστοιχία με τα αντίστοιχα ερωτήματα. 

Τέλος, καταγράφονται τα χρησιμοποιούμενα στατιστικά εργαλεία καθώς και οι 

περιορισμοί της έρευνας. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Στο πρώτο 

υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο δείγμα των φοιτητών 

και αποφοίτων που συμμετείχαν στην έρευνα, όπου αναλύονται τα δημογραφικά 

στοιχεία, οι απόψεις για την επιχειρηματικότητα και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα επιχειρηματικότητας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παραγοντική ανάλυση 

και ο έλεγχος συσχετίσεων. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας στο δείγμα των καθηγητών, όπου καταγράφονται κατά 

σειρά τα δημογραφικά στοιχεία και οι απόψεις τόσο για την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα όσο και για την επιχειρηματικότητα. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων, οι οποίες διενεργήθηκαν με τους 

εκπροσώπους φορέων της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα και 

συγκεκριμένα επιχειρείται η συζήτηση των ευρημάτων με βάση την προηγούμενη 
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βιβλιογραφία, διατυπώνονται οι τελικές διαπιστώσεις και αναπτύσσονται προτάσεις 

για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και τη μελλοντική έρευνα.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.1       Εννοιολογική ανασκόπηση της επιχειρηματικότητας 

Η αναγνώριση του ρόλου της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη 

έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια από ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ερευνητικής 

βιβλιογραφίας, καθώς έχει αποδειχτεί πως αποτελεί πηγή καινοτομίας, 

απασχολησιμότητας και ευρωστίας (Thurik, 1996; Audretsch et al, 2002), αν και η 

έννοια της επιχειρηματικότητας δεν έχει αποδοθεί από ένα μοναδικό ορισμό, κοινώς 

αποδεκτό. Αυτό συμβαίνει, γιατί η επιχειρηματικότητα συνδέεται άμεσα με την 

καινοτομία και άρα μια στενά πλαισιωμένη εννοιολογικά προσέγγιση του όρου θα 

ήταν επισφαλής, διότι δε θα εμπεριείχε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τη 

συνεχώς εξελισσόμενη έννοια της επιχειρημαιτκότητας (Gartner, 1990). Ωστόσο, η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να σχετίζεται με τη λειτουργία μίας επιχείρησης εκτός του 

στενού πλαισίου και, για το λόγο, αυτό αναφέρεται σε έναν ευρύτερο όρο με 

σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις, όπου τα άτομα δρουν σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, 

με συχνές επαγγελματικές αλλαγές, μεγαλύτερες ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης και 

αυξανόμενες ανάγκες για ανεξαρτησία, καινοτομία και δημιουργικότητα (Gibb & 

Cotton, 1998). 

Όπως προαναφέρθηκε, η θετική σχέση ανάμεσα στο επίπεδο οικονομικής 

ανάπτυξης, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, και του επιπέδου εκπαίδευσης έχει 

αποδειχτεί πολλές φορές στη βιβλιογραφία, ενώ πολλές ερευνητικές μελέτες 

αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως ερμηνευτική μεταβλητή της μαθηματικής 

έκφρασης της ανάπτυξης (Krueger & Lindahl, 2001). Ωστόσο, ο παράγοντας της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης ως μεταβλητή της ανάπτυξης αναφορικά με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα μίας χώρας αναγνωρίστηκε πριν από μερικά χρόνια 
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(Verheul & van der Kuip, 2002),. Ακόμη, παρόμοια πορεία με αυτήν της αναγνώρισης 

της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα ακολούθησε και το περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών συστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα, τα οποία αντιμετώπιζαν την 

επιχειρηματική εκπαίδευση ως τη διδασκαλία συγκεκριμένων και περιορισμένων 

επαγγελματικών δεξιοτήτων (Verheul & Thurik, 2001). Βέβαια, πλέον είναι κοινά 

αποδεκτό πως η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύτερο 

φάσμα ικανοτήτων, το οποίο βασίζεται στην ατομική κρίση, στη δοκιμή και στην 

προσωπική δημιουργία ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος. 

Συνεπώς, η βαρύτητα που αποδίδεται στη σχέση μεταξύ ατομικών αναγκών και 

επιχειρηματικότητας οδήγησε στην αναδιαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, 

όσον αφορά την ομοιογενή αντιμετώπιση των μαθητών και των σπουδαστών, 

αναζητώντας πλέον περισσότερο ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα, σ’ ένα 

εξελισσόμενο περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

λειτούργησε και η ίδια η φύση της επιχειρηματικότητας, η οποία σχετίζεται με την 

ποικιλομορφία των αναγκών και των ενδιαφερόντων ανάμεσα στα άτομα που 

δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, προσπαθώντας να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Μία από τις πρωιμότερες εννοιολογικές προσεγγίσεις αναφορικά με την 

επιχειρηματικότητα αποτέλεσε αυτή της θεώρησης του επιχειρηματία ως ενός ατόμου 

που εισάγει νέους συνδυασμούς μέσων παραγωγής, που προϋποθέτουν καινοτομική 

αναδιαμόρφωση της βιομηχανικής δομής και δημιουργία ανισορροπίας στο 

οικονομικό σύστημα (Schumpeter, 1934). Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματίας 

θεωρείται ένας επαγγελματίας που έχει ως στόχο την εναρμόνιση της ζήτησης και της 

προσφοράς μέσω της ορθολογικής τοποθέτησης των περιορισμένων πόρων στις πιο 

παραγωγικές τους χρήσεις (Cantillon, 1931), διατηρώντας τη διαχείριση της  

οικονομικής ανισορροπίας ως μία βασική του ικανότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, 

υποστηρίχθηκε πως η επιχειρηματικότητα βασίζεται στη διαχείριση της αβεβαιότητας 

του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος (Knight, 1921) και στην αντίληψη των 

επιχειρηματικών ευκαιριών καθώς και στην κατάλληλη συμπεριφορική αντίδραση σ’ 

αυτές (Kirzner, 1973). Έτσι, λοιπόν, ο επιχειρηματίας θεωρείται πλέον ένα άτομο που 

βρίσκεται σε εγρήγορση για την αντίληψη ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

τις οποίες ερμηνεύει με βάση τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του, ώστε να 

αποκομίσει πρόσθετη αξία.  
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Η επιχειρηματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους ορισμούς που έχουν 

κατά καιρούς δοθεί, μπορούμε να πούμε ότι είναι το σύνολο εκείνων των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 

στην ανανέωση των ήδη υφιστάμενων και στην εισαγωγή νέων προϊόντων και 

τεχνολογιών. Ορίζεται, επίσης, ως η αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών και η 

προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και της ιδέας σε πράξη, με 

σκοπό τη δημιουργία οικονομικού κέρδους. Όμως, πρόσφατα στον όρο της 

επιχειρηματικότητας έχει συμπεριληφθεί και η έννοια της νοοτροπίας, στοιχεία της 

οποίας αποτελούν η προθυμία ανάληψης κινδύνων, η αντίληψη των επιχειρηματικών 

ευκαιριών και η επιθυμία ανάπτυξης εκείνων των ικανοτήτων που θα καταστήσουν 

την αυτοαπασχόληση μια επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή. 

Αξίζει, εξάλλου, να διευκρινιστεί ότι κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του 

προσδιορισμού της έννοιας της επιχειρηματικότητας αναπτύχθηκε ένα πλήθος 

απόψεων σχετικά με τα βασικά της χαρακτηριστικά, με κυριότερες διαστάσεις την 

επιχειρηματική συμπεριφορά και τις ιδιότητες εκείνες που προσδιορίζουν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς στην πρώτη διάσταση η επιχειρηματικότητα 

αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών, ενώ στη δεύτερη ως 

μία συγκεκριμένη και οριοθετημένη συμπεριφορά που ξεχωρίζει τον επιχειρηματία 

από τους υπόλοιπους. Σύμφωνα με την προσέγγιση των προσωπικών 

χαρακτηριστικών, αυτά διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην επιχειρηματική 

εξέλιξη ενός ατόμου, καθώς κάτω από τις ίδιες συνθήκες δεν καθίστανται όλοι το ίδιο 

ικανοί να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ενώ τα σημαντικότερα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι η επιμονή, η δημιουργικότητα, η 

πρωτοβουλία, η ροπή προς την ανάληψη κινδύνου, η αυτοπεποίθηση και το εσωτερικό 

επίκεντρο ελέγχου (Internal Locus of Control)6. 

Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως 

απόρροια συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, καθώς αυτά δε 

συμπίπτουν ανάμεσα στα άτομα που αναλαμβάνουν επιχειρηματική δράση ούτε 

προϋπάρχουν απαραίτητα (Amit et al, 1993). Όλη αυτή η συζήτηση οδήγησε στην 

αντιπαράθεση ως προς το κατά πόσο ο επιχειρηματίας γεννιέται ή γίνεται στην πορεία 

                                                           

6 Τα άτομα που λειτουργούν με ένα εσωτερικό επίκεντρο ελέγχου έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των 
πράξεών τους και μπορούν να παρατηρήσουν με σαφήνεια τη διασύνδεση πράξεων, ευθυνών και 
αποτελεσμάτων (Rotter, 1975). 
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της ζωής του, καθώς στην πρώτη περίπτωση γεννιέται με μία διαισθητική ικανότητα 

που τον οδηγεί στην επιχειρηματικότητα (Cunningham & Lischeron, 1991) ενώ στη 

δεύτερη η ικανότητα αυτή διδάσκεται (Kourilsky & Carlson, 1996). 

Βέβαια, η πραγματικότητα αποδεικνύει πως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη 

μέση των διαφορετικών αυτών θεωρήσεων, καθώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

κάθε ατόμου αλληλεπιδρούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα συχνό φαινόμενο που 

αποτελεί αιτιολογική βάση για τη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι το γεγονός πως 

πολλά άτομα αναλαμβάνουν επιχειρηματική δράση μετά από μία μεγάλη περίοδο 

εργασιακής εμπειρίας τους ως μισθωτών υπαλλήλων (Peters et al, 1999). Επιπλέον, η 

προσωπικότητα δεν είναι αποκλειστικά κληρονομικό ζήτημα, αλλά διαμορφώνεται 

συνεχώς σύμφωνα με διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως είναι η 

κουλτούρα, οι νόρμες της οικογένειας και ο φιλικός και ο συγγενικός περίγυρος. Σ’ 

αυτή τη βάση οριοθετείται και η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, η οποία είναι 

περισσότερο αποτελεσματική σε μικρότερες ηλικίες, οπότε και η προσωπικότητα κάθε 

ατόμου βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της εξέλιξης. Σύμφωνα μ’ αυτό, πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν πως η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι, αναφορικά με τη εμφύσηση 

συγκεκριμένων συμπεριφορών, αποτελεσματικότερη στα πρώτα χρόνια της 

εκπαίδευσης, ενώ η τριτοβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη 

περισσότερο πρακτικών δεξιοτήτων (Rushing, 1990). 

 

1.2       Επιχειρηματικό πνεύμα και επιχειρηματικές δεξιότητες 

Καθώς δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της επιχειρηματικότητας, 

δεν αναγνωρίζονται με ακρίβεια και οι δεξιότητες και οι ικανότητες που τη συνθέτουν, 

αν και οι περισσότερες σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές σχετίζονται με ένα σύνολο 

δεξιοτήτων, συμπεριφορών, χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων. Έτσι, επισημαίνονται 

μεταβλητές της προσωπικότητας, όπως είναι η κινητοποίηση, ο δυναμισμός, η 

δημιουργικότητα, η φαντασία και η καινοτομία, παράγοντες επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα διαπραγμάτευσης και πειθούς, διαχειριστικές 

ικανότητες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων, η οργανωτικότητα και οι διευθυντικές 

δεξιότητες, αναλυτικές δεξιότητες, όπως η αριθμητική και η παρουσίαση δεδομένων, 

και επαγγελματικές ικανότητες, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την αυτογνωσία και 

την αξιολόγηση. Επίσης, σημειώνονται η βαρύτητα της γνώσης και του χειρισμού της 

τεχνολογίας καθώς και η σημασία της γενικότερης στάσης του ατόμου απέναντι στις 
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ευαισθησίες και στις ανάγκες των ατόμων και στις επιπτώσεις των πράξεών του 

(Caird, 1992). 

Το σύνολο των εννοιών αυτών χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ανομοιογένεια, 

ειδικά σε σχέση με το βαθμό που μπορούν να διδαχθούν σε ένα άτομο, καθώς τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που διαθέτει ένα άτομο είναι σχετικά δύσκολο 

να επηρεάζονται, ενώ οι δεξιότητες και οι ικανότητες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 

εμβάθυνσης, σε περιπτώσεις εκπαίδευσης ή πρακτικής κατάρτισης. Συχνά 

προβάλλεται το επιχείρημα πως τα εκπαιδευτικά προγράμματα της 

επιχειρηματικότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των διευθυντικών 

ικανοτήτων (managerial qualities), όπως είναι οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης και 

μάρκετινγκ, καθώς και επιχειρηματικές ιδιότητες, όπως είναι η δημιουργικότητα, η 

αυτονομία και η αναζήτηση ευκαιριών. Οι επιχειρηματικές ιδιότητες αναφέρονται σε 

μεγάλο βαθμό στις μεταβλητές της προσωπικότητας (Caird, 1992), και το γεγονός 

αυτό αποδεικνύεται από τη διαπίστωση πως ο όρος επιχειρηματικότητα εμφανίζεται 

και εκτός του τομέα των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας έτσι μία ευρύτερη έννοια. 

Σύμφωνα με αυτό, οι διευθυντικές ικανότητες ενδέχεται να έχουν μικρότερη αξία, σε 

αντίθεση με τις επιχειρηματικές ιδιότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλού 

βαθμού εξάρτηση από το εργασιακό και το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον (Gibb, 

1987) και, επιπλέον, μπορούν να διδαχθούν σε πολύ νεαρότερη ηλικία σε σχέση με τις 

διευθυντικές ικανότητες, καθώς αναπτύσσονται παράλληλα με τη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης ενός ατόμου. 

Αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, αυτά 

εντοπίζονται σ’ ένα μεγάλο εύρος στη βιβλιογραφία, ενώ ισχύουν για όλα τα άτομα 

της κοινωνίας σ’ ένα ευρύ πλαίσιο εφαρμογής. Υποστηρίζεται πως τα άτομα έχουν μία 

φυσική τάση προς την επιχειρηματικότητα, καθώς όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια 

χαρακτηριστικά που τους οδηγούν προς την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών 

(Weaver & Henderson, 1995). Στο παρελθόν, πολλοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει να 

αποτυπώσουν επακριβώς τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν το επιχειρηματικό 

πνεύμα. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό είναι η ανάγκη για επιτυχία και καταξίωση, ως 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ατόμων που αναλαμβάνουν επιχειρηματική δράση, τα 

οποία έχουν ισχυρή τάση να θέτουν υψηλούς στόχους και να προσπαθούν να τους 

επιτύχουν με ανεξάρτητο τρόπο (McClelland, 1965). Αναφέρεται, επίσης, πως ένα 

υπεύθυνο άτομο που δεν πιστεύει πως το αποτέλεσμα του επιχειρηματικού του 

εγχειρήματος δεν επηρεάζεται από τις προσωπικές του προσπάθειες, είναι σχεδόν 
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απίθανο να εκθέσει τον εαυτό του στις υψηλές κυρώσεις που συνοδεύουν την 

αποτυχία (Brockhaus (1982). 

Πιο συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό πνεύμα αναφέρεται ως η εσωτερική και 

αναπόσπαστη διάθεση του ατόμου να παράγει αποκλίνουσες ιδέες και να ενσωματώνει 

τις ιδέες αυτές με μοναδικές διαδικασίες στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δράσης 

(Kourilsky, 1990). Επίσης, αναφέρεται ως η αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη που 

αναφέρεται στη δράση πολλών μεταβλητών (DeBono, 1992). Ακόμη, η έννοια του 

επιχειρείν περιλαμβάνει το έντονο στοιχείο της δράσης μέσω μίας δημιουργικής 

διαδικασίας, η οποία καταλήγει στο σχηματισμό μίας νέας επιχείρησης (Kent, 1989). 

Οι βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες είναι εκείνες οι ικανότητες που 

αποτελούν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την άσκηση αποτελεσματικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ατομικό, οργανωσιακό και κοινωνικό επίπεδο, 

μέσα στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι επιχειρηματικές 

δεξιότητες πρέπει να διδάσκονται και περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων, τη 

δημιουργική επίλυση προβλημάτων, τη διαχείριση της αλληλεξάρτησης ατόμων και 

διαδικασιών, τη στρατηγική σκέψη, τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών, τη 

διαχείριση του χρόνου, την πειθώ, την πώληση, την ενθάρρυνση και τη 

διαπραγμάτευση. Οι δεξιότητες αυτές βασίζονται σε διάφορες ιδιότητες, όπως είναι η 

αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, η αυτονομία, το εσωτερικό επίκεντρο ελέγχου, το 

υψηλό επίπεδο κατανόησης των ενδιαφερομένων σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο 

(stakeholders), η έντονη διάθεση για εργασία καθώς και η υψηλή ροπή για την 

ανάληψη κινδύνου και η ευελιξία (Gibb, 1998). 

Τα επιχειρηματικά προσόντα διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις συνιστώσες, 

τις ιδέες, το σχεδιασμό, την πράξη και την αυτογνωσία (Cotton & Gibb, 1998)7. 

Συγκεκριμένα, οι ιδέες περιλαμβάνουν την αναζήτηση ευκαιριών και τη 

δημιουργικότητα, ο σχεδιασμός αναφέρεται στη σχεδίαση και την επίλυση 

προβλημάτων, η πράξη αφορά την ανάληψη κινδύνων, την αυτονομία, τη δέσμευση, 

την επιμονή και την πρωτοβουλία, ενώ η αυτογνωσία περιλαμβάνει την πρωτοβουλία, 

την αυτοεκτίμηση και την κινητοποίηση. Οι συγγραφείς αναφέρουν πως οι 

σημαντικότερες διαστάσεις της επιχειρηματικότητας είναι η αντιμετώπιση της 

αβεβαιότητας, ο υπολογισμός των κινδύνων, η δημιουργικότητα, η ανεξαρτησία, η 

                                                           

7 Σύμφωνα με το μοντέλο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Durham University 
Business School (Cotton & Gibb, 1998) 
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υπευθυνότητα και η επίλυση των προβλημάτων. Επίσης, τα παραπάνω 

επιβεβαιώνονται (Gasse, 1985) καθώς αναφέρονται ως βασικές μεταβλητές της 

επιχειρηματικότητας η ανάγκη για επίτευξη στόχων, η κινητοποίηση, η θέσπιση 

στόχων και η ανάληψη κινδύνων, η αυτοπεποίθηση, η ανάγκη για αυτονομία, η 

ενεργητικότητα και η δέσμευση. 

Σύμφωνα με την προηγούμενη βιβλιογραφία, οι επιχειρηματικές δεξιότητες 

πλαισιώνουν ένα σύνολο ικανοτήτων, το οποίο επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε 

αναφορά της έννοιας της επιχειρηματικότητας. Το σύνολο αυτών των ικανοτήτων 

εντοπίζεται σε πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών (Kourilsky, 1980; Rushing, 1990; 

Born & Altink, 1996; Cotton & Gibb, 1990; Binks, 1994). Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί πως πολλές απ’ αυτές τις ικανότητες συχνά αλληλοσχετίζονται. 

Συνοψίζοντας το σύνολο των ικανοτήτων της επιχειρηματικότητας αποτελείται από το 

κίνητρο επίτευξης, την ανάγκη για αυτονομία, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, 

την ανάληψη κινδύνων, την αναζήτηση ευκαιριών, τη θέσπιση στόχων, την 

αυτογνωσία, το εσωτερικό επίκεντρο ελέγχου και την επιμονή. 

Το κίνητρο της επίτευξης χαρακτηρίζεται από την τάση θέσπισης δύσκολων 

στόχων και την επίμονη προσπάθεια επίτευξής τους, η οποία οδηγεί σε επιχειρηματική 

δράση και αντικατοπτρίζεται στην ανάγκη για αναγνώριση της προσωπικής απόδοσης 

του ατόμου (Kourilsky, 1980), ενώ η ανάγκη για αυτονομία αναφέρεται στην επιθυμία 

του ατόμου να διατηρεί τον έλεγχο σε διάφορες καταστάσεις της ζωής του και 

συγκεκριμένα στο επαγγελματικό του περιβάλλον. Η ανάγκη αυτή αντικατοπτρίζει την 

επιθυμία για ανεξαρτησία, καθώς άτομα με έντονη ανάγκη για αυτονομία θεωρούν 

πως η ελευθερία και η ατομικότητα είναι πολύ σημαντικές κατακτήσεις και, ενίοτε, 

αντιτίθενται στις συνήθεις διαδικασίες και κοινωνικές νόρμες (Kirby, 2003). Από την 

άλλη πλευρά, η δημιουργικότητα αναφέρεται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων μεθόδων 

αντί της χρήσης τυποποιημένων διαδικασιών και διακρίνεται σε περαιτέρω 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η άνεση, δηλαδή η δυνατότητα παραγωγής μεγάλου 

αριθμού καινοτόμων ιδεών, η πρωτοτυπία, δηλαδή η δυνατότητα νέων και 

ασυνήθιστων ιδεών, η ευελιξία, που αναφέρεται στη δυνατότητα αλλαγής μεταξύ των 

διαφορετικών προσεγγίσεων, και η καινοτομία, η οποία γίνεται αντιληπτή στην 

εφαρμογή μη τυποποιημένων διαδικασιών (Holt, 1983). 

Επιπλέον, η πρωτοβουλία ορίζεται από την προθυμία του ατόμου να δοκιμάζει 

νέες μεθόδους, να εργάζεται ανεξάρτητα και να απολαμβάνει την περιπέτεια, ενώ η 

ανάληψη κινδύνων αναφέρεται στην αποδοχή των κινδύνων που ενέχονται σε μία 
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συγκεκριμένη δραστηριότητα και εκθέτουν το άτομο σε πιθανή απώλεια ή δυσχερή 

θέση, εξαρτώμενη από την ικανότητα αλλά και την τύχη (Gartner, 1990). Η αναζήτηση 

των ευκαιριών ορίζεται, επίσης, από τη διαδικασία διερεύνησης και εντοπισμού των 

ανικανοποίητων αναγκών στην αγορά, οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με την 

εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ενώ η θέσπιση των στόχων 

αναφέρεται στον καθορισμό στόχων που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της 

επιχειρηματικής διαδικασίας με αυτόνομη προσπάθεια, αποτελώντας εγγενή 

μεταβλητή της επιχειρηματικής διαδικασίας.  

Επιπρόσθετα, η αυτογνωσία αφορά το βαθμό της ρεαλιστικής αντιμετώπισης 

στην εκτίμηση των προσωπικών ικανοτήτων του ατόμου, οι οποίες εξελίσσονται σε 

ατομική πρωτοβουλία και ανάληψη ανεξάρτητης δράσης, όπου η διάσταση της 

αυτοπεποίθησης είναι σημαντικός παράγοντας της επίτευξης του επιχειρηματικού 

στόχου (Kourilsky, 1980). Το εσωτερικό επίκεντρο ελέγχου είναι ο βαθμός στον οποίο 

ένα άτομο θεωρεί πως τα αποτελέσματα των πράξεών του εξαρτώνται από την 

προσωπική του συμπεριφορά, καθώς ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από επίκεντρο 

ελέγχου εσωτερικής τοποθέτησης πιστεύει πως η κατάκτηση ενός στόχου αποδίδεται 

στην προσωπική του προσπάθεια και ικανότητα, σε αντίθεση μ’ ένα άτομο που 

αποδίδει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα αυτά στην τύχη ή στις πράξεις των 

υπόλοιπων ατόμων. Τέλος, η επιμονή ορίζεται ως η ροπή για σταθερότητα σε μία 

εργασία ή σ’ ένα συγκεκριμένο καθήκον έως ότου αυτό ολοκληρωθεί (Kourilsky, 

1980) και εξαρτάται από το βαθμό κινητοποίησης, την ενεργητικότητα και τη 

δέσμευση. 

 

1.3       Μορφές επιχειρηματικότητας 

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να διακριθεί με βάση διάφορες προσεγγίσεις, 

σύμφωνα με τον τρόπο εφαρμογής της ή ακόμα με βάση τα αρχικά κίνητρα για την 

εκδήλωση επιχειρηματικής δράσης. Αρχικά, με βάση την επιλογή της μορφής 

απασχολησιμότητας, η επιχειρηματικότητα μπορεί να διακριθεί σε επιχειρηματικότητα 

ανάγκης και σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας (ΙΟΒΕ, 2009). Η επιχειρηματικότητα 

ανάγκης αφορά την ίδρυση επιχειρήσεων λόγω περιορισμένων επιλογών και 

συνοδεύεται από σχετικά χαμηλό επίπεδο προηγούμενης εκπαίδευσης ή 

επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία συχνά συνοδεύεται από άγνοια της έννοιας της 

επιστροφής κέρδους στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, η επιχειρηματικότητα 
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ευκαιρίας αναφέρεται στην επιχειρηματική δράση που αναλαμβάνεται μετά από μία 

διαδικασία εντοπισμού αναξιοποίητων ευκαιριών και ανικανοποίητων αναγκών στην 

αγορά, αφού έχει προηγουμένως επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός βαθμός εκπαίδευσης. 

Η τελευταία μορφή της επιχειρηματικότητας συνδέεται στενά με την επιχειρηματική 

εκπαίδευση, καθώς βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που 

ενισχύονται από αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της επιχειρηματικής δράσης, η 

επιχειρηματικότητα διακρίνεται σ’ ένα σύνολο τύπων, με σημαντικές διαφορές αλλά 

και αξιοσημείωτες αλληλοσυνδέσεις, όπου οι συνηθέστερες μορφές της 

επιχειρηματικότητας είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η πράσινη 

επιχειρηματικότητα, η δημόσια επιχειρηματικότητα, η ενδοεπιχειρησιακή,  η 

ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα και η καινοτομική επιχειρηματικότητα. 

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί μία σύγχρονη μορφή της 

επιχειρηματικότητας που ορίζεται από μία κοινωνική αποστολή στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικής ευκαιρίας, παράγοντας κοινωνική αξία (Dees, 1998). Η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική εργασία και 

τον κοινωνικό ακτιβισμό, ενώ διαχωρίζεται περαιτέρω σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα 

με την πρόθεση και το στόχο της δημιουργίας κοινωνικής αξίας. Με αυτόν τον τρόπο, 

υπάρχουν επιχειρηματίες που ανέλαβαν κοινωνική επιχειρηματική δράση λόγω μίας 

εσωτερικής ανάγκης επιστροφής του πλούτου που απέκτησαν στην κοινωνία από 

προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, άλλοι που μετατρέπουν προηγούμενη 

κοινωνική δράση σε επιχειρηματική και, τέλος, αυτοί που αναλαμβάνουν 

επιχειρηματική δράση ως συνέπεια των σπουδών τους. Οι διαφορές της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας από τις υπόλοιπες μορφές, αν και δεν είναι πάντα ευδιάκριτες, 

αναφέρονται στο επίπεδο ισορροπίας που προκύπτει, καθώς σκοπός, σ’ αυτήν την 

περίπτωση, είναι η μετατόπιση της κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας σ’ ένα νέο 

σημείο και, για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να συγχέεται με την κοινωνική ευθύνη που 

συνηθίζεται στις σύγχρονες επιχειρήσεις (Martin & Osberg, 2007). Ωστόσο, η 

κοινωνική επιχειρηματικότητα πολλές φορές είναι δύσκολο να οριστεί, καθώς η 

κοινωνική αξία που παράγεται απ’ αυτήν δεν είναι ακριβής και καθορισμένη με κοινά 

αποδεκτό τρόπο, με αποτέλεσμα πολλές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις να 

θεωρούνται αυτομάτως και κοινωνικές. 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα, η οποία συνδέεται στενά με την κοινωνική, 

ορίζεται ως η μορφή εκείνη της επιχειρηματικότητας που πλαισιώνεται από την 
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επιχειρηματική δράση στα όρια της αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές της 

οικολογίας και τις οικονομικές βάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος (Brown, 

2008). Τα τελευταία χρόνια καθίσταται ολοένα και περισσότερο αποδεκτή η 

διαπίστωση πως η αρχή της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την ανάληψη επιχειρηματικής 

δράσης, καθώς ήταν σύνηθες φαινόμενο η αρχή αυτή να αντιμετωπίζεται σκωπτικά 

από τον επιχειρηματικό κόσμο, ως αίτιο οικονομικής συρρίκνωσης. Πολλές νέες 

αγορές έχουν δημιουργηθεί στη σύγχρονη εποχή από την ανάληψη επιχειρηματικής 

οικολογικής δράσης, όπως για παράδειγμα η αγορά των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ενώ δεν είναι λίγες οι υπάρχουσες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει 

μοντέλα πράσινης ανάπτυξης, μέσω της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων. 

Επιπλέον, η δημόσια επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα 

του δημόσιου τομέα και της δημόσια διοίκησης, αν και αποτελεί ένα σχετικά 

περιορισμένο φαινόμενο, ειδικά στην Ελλάδα. Η δημόσια επιχειρηματικότητα, 

αναφορικά με τους στόχους της, μοιάζει αρκετά με την κοινωνική, ενώ ορίζεται από 

μία επιχειρηματική προσπάθεια οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων, με σκοπό την 

απόκτηση υψηλής παραγωγικότητας και τη δημιουργία κοινωνικής υπεραξίας (Boyett, 

1997), καθώς οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να λειτουργούν περισσότερο 

επιχειρηματικά στις μέρες μας, λόγω των δραματικών κοινωνικών αλλαγών που 

συντελούνται. 

Από την άλλη πλευρά, η ενδοεπιχειρησιακή επιχειρηματικότητα αναφέρεται 

στην επιχειρηματική δράση μέσα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, με σκοπό την 

απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, χωρίς ωστόσο να συγχέεται απαραίτητα με 

τις αντίστοιχες θεωρήσεις της στρατηγικής διαχείρισης. Η ενδοεπιχειρηματικότητα 

περιλαμβάνει ένα σύνολο διεργασιών που αφορούν τη δημιουργία νέων μονάδων στο 

πλαίσιο μιας επιχείρησης, τη δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, την προώθηση 

της πρωτοβουλίας από τους εργαζομένους, την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και 

την ανάληψη κινδύνων (Antoncic  &  Hisrich , 2003). Βέβαια, όπως και στη δημόσια 

επιχειρηματικότητα, η πρωτοβουλία δεν είναι πάντα εύκολο να αναπτυχθεί από τους 

εργαζομένους σε μία ήδη ανεπτυγμένη επιχείρηση, αν και η επιχειρηματική 

συμπεριφορά μίας επιχείρησης αποτυπώνεται έντονα στην προσπάθειά της να 

ενισχύσει τις επιχειρηματικές προσπάθειες των εργαζομένων της, μέσω της 

επιβράβευσης και της παροχής αντίστοιχων κινήτρων. Στο πλαίσιο αυτό, η 

επιχειρηματικότητα της επιχείρησης και των μεμονωμένων εργαζομένων ενοποιείται, 
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προσδίδοντας στην επιχείρηση εκείνο το συγκριτικό πλεονέκτημα που τη διαφοροποιεί 

από τον ανταγωνισμό (Antoncic  &  Hisrich , 2003). 

Η επιχειρηματικότητα καινοτομίας, εξάλλου, αποτελεί εκείνο το είδος 

επιχειρηματικότητας που συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη, τη διάχυση 

της γνώσης και τη χρήση της καινοτομικής τεχνολογίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά 

της καινοτομικής επιχειρηματικότητας είναι η αβεβαιότητα αναφορικά με τα 

αποτελέσματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι σημαντικές επενδύσεις που 

περιλαμβάνουν την απόκτηση σταθερών και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Για 

παράδειγμα, όσον αφορά το πρώτο, δεν είναι βέβαιο ότι οι επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη (Ε&Α) θα καταλήξουν σ’ ένα επιτυχημένο εμπορεύσιμο προϊόν (Freeman, 

2008). Επιπλέον, η καινοτομική επιχειρηματικότητα υπόκειται σε διάχυση της γνώσης, 

ενώ παράλληλα περιλαμβάνει τη χρήση νέας σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα. Η 

νέα αυτή γνώση μπορεί να έχει παραχθεί είτε από την ίδια την επιχείρηση, μέσω 

επενδύσεων σε Ε&Α, είτε να έχει αποκτηθεί εξωτερικά, μέσω διαφόρων καναλιών, 

όπως είναι τα Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα τεχνολογικά πάρκα και άλλοι 

οργανισμοί παραγωγής τεχνολογικής γνώσης (Teece, 2007).  

Σήμερα, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μορφών καινοτομικής 

επιχειρηματικότητας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επιχειρήσεις spin-off8, με τις 

οποίες αξιοποιούνται εμπορικά τα ερευνητικά αποτελέσματα των τεχνολογικών 

πάρκων ή των Πανεπιστημίων. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρηματικότητα μπορεί να 

αναπτυχθεί είτε μέσω εκχώρησης δικαιώματος χρήσης της τεχνολογίας σε υφιστάμενη 

επιχείρηση (technology licensing) είτε μέσω δημιουργίας νέας επιχείρησης στην οποία 

συμμετέχουν ο ερευνητικός φορέας ή μία επιχείρηση spin-off (joint venture) και μία 

υφιστάμενη επιχείρηση, ή μέσω δημιουργίας νέας επιχείρησης spin-off. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η επιχειρηματικότητα καινοτομίας αποσκοπεί στην επίτευξη 

βελτιωμένης επιχειρησιακής απόδοσης μέσω της απόκτησης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, είτε μέσω της αλλαγής της καμπύλης ζήτησης (ενισχυμένη ποιότητα 

προϊόντος, προσφορά νέων προϊόντων, άνοιγμα σε νέες αγορές ή καταναλωτές) είτε 

μέσω αλλαγής της καμπύλης κόστους (μείωση του ανά μονάδα κόστους, οφέλη από τη 

διανομή ή τις μεταφορές) ή αποκλειστικά μέσω της ικανότητας καινοτομίας (ενίσχυση 

                                                           

8 Οι εταιρείες spin-off αναφέρονται σε ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων μεταφοράς τεχνολογίας 
(Mowery & Shane, 2002), ενώ ένα πανεπιστημιακό spin-off αποτελεί μία εταιρεία που ιδρύθηκε με 
σκοπό την αξιοποίηση ενός μέρους πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργήθηκε σε ένα ακαδημαϊκό 
ίδρυμα (Shane, 2004). 
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της ικανότητας ανάπτυξης νέων προϊόντων, δημιουργία και εκμετάλλευση νέας 

γνώσης) (Dodgson et al, 2007).  Ορισμένοι τύποι καινοτομικής δραστηριότητας οι 

οποίοι περιελήφθησαν σε έρευνα στις ΗΠΑ, αφορούσαν διάφορους τομείς, όπως είναι 

τα προϊόντα, οι μέθοδοι παραγωγής, οι αγορές, οι μέθοδοι πωλήσεων, τα κανάλια 

διανομής, οι μέθοδοι οργάνωσης, οι μέθοδοι διοίκησης, οι υπηρεσίες, οι μέθοδοι 

χρηματοδότησης και η τεχνολογία πληροφορικής (Γεωργαντά, 2003).  

Στο πλαίσιο της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, κατά την τελευταία 

δεκαετία έχει αναπτυχθεί μία ιδιαίτερη επιχειρησιακή μορφή, οι Business Angels 

(BAs)9, η οποία αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα για τις νεοσύστατες ή spin-off εταιρείες. Οι BAs είναι 

ιδιαίτερα σημαντικοί για χώρες και περιοχές όπου υπάρχει έλλειμμα θεσμοθετημένης 

υποδομής για την άντληση επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital), τα οποία 

συνήθως αποτελούν και τη βασική πηγή χρηματοδότησης των καινοτόμων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Mason & Harrison, 2008). Εκτός από τη 

χρηματοδότηση, ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητάς τους είναι η 

παροχή μη οικονομικών ωφελειών, όπως είναι η παροχή συμβουλών σχετικά με την 

επιχειρηματική δράση ή η ανάπτυξη δικτύων και η διαχείριση των δημόσιων σχέσεων.  

Ακόμη, υπό το πρίσμα της τεχνολογικής προόδου και της οικονομίας της 

γνώσης, η διασύνδεση των ενδιαφερόμενων ομάδων της αγοράς σ’ ένα ενιαίο 

επιχειρηματικό σύμπλεγμα θεωρείται σήμερα πως ενισχύει τον ανταγωνισμό και την 

καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι, τα ονομαζόμενα clusters αποτελούν 

καινοτόμες επιχειρηματικές δομές, οι οποίες οργανώνονται είτε οριζόντια είτε κάθετα 

(McKinnon et al, 2002). Τα οριζόντια clusters δημιουργούνται από εταιρείες της ίδιας 

βιομηχανίας ή κλάδου που έχουν την έδρα τους σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή, με σκοπό τη χρήση της ίδιας τεχνολογίας, λειτουργώντας στην ίδια αγορά 

και/ή χρησιμοποιώντας το ίδιο κανάλι διανομής. Τα κάθετα clusters περιλαμβάνουν, 

εκτός από τις επιχειρήσεις, και άλλους συμμετέχοντες της αγοράς, όπως είναι οι 

προμηθευτές, οι πελάτες, οι σχετικές υπηρεσίες ή οι συμμετέχοντες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Αξίζει να σημειωθεί πως ως μορφή καινοτομικής επιχειρηματικότητας 

                                                           

9 Ως Business Angel ορίζονται τα άτομα που ενεργούν μόνα τους μέσω είτε μιας επίσημης είτε μιας 
άτυπης κοινοπραξίας, με σκοπό την επένδυση των ιδιωτικών τους κεφαλαίων απευθείας σε μη 
εισηγμένες επιχειρήσεις, με τις οποίες δεν υπάρχει άμεση οικογενειακή σύνδεση, και μετά την 
υλοποίηση της επένδυσης συμμετέχουν ενεργά στην επιχείρηση, είτε ως σύμβουλοι είτε ως μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου (Mason & Harrison, 2008). 
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μπορεί να θεωρηθεί και η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα (e-entrepreneurship), η 

οποία ενσωματώνει καίρια επιχειρηματικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ανάληψη 

κινδύνων και η καινοτομικότητα, σε επίπεδο δημιουργίας και διαχείρισης μίας 

επιχείρησης (Steinberg, 2003). 

Επιπλέον, η ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ανάληψη 

επιχειρηματικής δράσης στo πλαίσιo των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με σκοπό 

κυρίως την εμπορευματοποίηση της επιστημονικής γνώσης που παράγουν. Η έννοια 

αυτού του τύπου της επιχειρηματικότητας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 

χρόνια, καθώς αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός πως τα ακαδημαϊκά ιδρύματα είναι 

φορείς καινοτομίας, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής 

δράσης (Vorley & Nelles, 2010). Βέβαια, η επιχειρηματικότητα στα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα πολλές φορές αποτελεί σημείο διχογνωμίας ανάμεσα στους 

ενδιαφερομένους, καθώς θεωρείται πως σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να 

υποσκελίζει την κοινωνική αποστολή της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, αν και έχουν 

καταγραφεί πολλές περιπτώσεις ανά τον κόσμο προώθησης και ορθολογικής 

εκμετάλλευσης της επιστημονικής γνώσης, όταν εφαρμόστηκε επιχειρηματική δράση 

εντός των ιδρυμάτων (Bonaccorsi, 2005; Wright et al, 2007).  

Τέλος, η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί μία ειδικότερη μορφή της 

σύγχρονης επιχειρηματικότητας καθώς και έναν από τους σημαντικότερους στόχους 

της αντίστοιχης σύγχρονης πολιτικής. Αυτό συμβαίνει, διότι η δημιουργία θέσεων 

εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης, της ανάπτυξης συμμετοχικού αισθήματος στους 

νέους και της εμφύσησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που είναι χρήσιμες σε όλες τις 

εκφάνσεις της επαγγελματικής ζωής, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προώθηση της 

καινοτομίας και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης (Chigunta, 2002). Επίσης, 

οι νέοι επιχειρηματίες ηλικίας 18-25 ετών εμπλέκονται λιγότερο στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα χωρών υψηλού εισοδήματος, ενώ η νεανική επιχειρηματικότητα 

εξελίσσεται με ταχύτερους ρυθμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, καταδεικνύοντας 

έτσι τη σημασία της για την περιφερειακή ανάπτυξη και την προώθηση της 

καινοτομίας (Thurik & Grilo, 2005),.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πως, αν και η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί επιστημονικά ένα ξεχωριστό είδος 

επιχειρηματικότητας, εντούτοις έχει αποτελέσει κεντρικό σημείο των σύγχρονων 

πολιτικών για την επιχειρηματικότητα. Στόχος της ενίσχυσης της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας είναι η υποστήριξη της ικανότητας των γυναικών να 
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συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τη θέση τους στην κοινωνία, 

καθώς και η ενσωμάτωση της δημιουργικότητας και των νέων επιχειρηματικών ιδεών, 

ιδιαίτερα όσων αφορούν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 

1.4       Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

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. 

 

1.4.1    Ο παράγοντας του χρονικού πλαισίου 

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).  

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 
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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). 

     

1.4.2    Μαθησιακή διαδικασία και επιχειρηματική εκπαίδευση 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 

επιχειρηματικότητα βασίζονται σε διάφορες θεωρίες μάθησης και αντίστοιχης 

διδασκαλίας. Οι κυρίαρχες θεωρίες που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία είναι η θεωρία 

της παραγωγικής μάθησης, η μάθηση μέσω της πράξης, η θεωρία των σταδίων της 

γνωστικής ανάπτυξης και η θεωρία της ταξινόμησης μέσω των γνωστικών 

μαθησιακών αντικειμένων. 

Η θεωρία της παραγωγικής μάθησης (Wittrock, 1974) βασίζεται στην υπόθεση 

πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατασκευάζει ενεργά σημαντικές σχέσεις ανάμεσα σε 

άγνωστες έννοιες και σε οικείες γνώσεις και γνωστικές εμπειρίες και μ’ αυτόν τον 

τρόπο δημιουργείται μία παραγωγική διαδικασία κατασκευής μνήμης, γνώσης και 

εμπειρίας. Ακόμη, η θεωρία της μάθησης μέσω της πράξης (Dewey, 1938) 

υποστηρίζει πως τα άτομα πρέπει να εμπλέκονται προσωπικά στη μαθησιακή εμπειρία, 

σ’ ένα εύρος διαδικασιών που περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων και την κατάλληλη 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αποφάσεων αυτών, μέσα σ’ ένα πλαίσιο 

καθημερινής επίλυσης καταστάσεων που αποκτούν προσωπική σημασία. 

Επίσης, η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης αφορά την ανάπτυξη των 

γνωστικών ικανοτήτων των ατόμων σε άμεση σχέση με το εξωτερικό τους περιβάλλον, 

μέσα από την πορεία του ατόμου σε διάφορα γνωστικά στάδια, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές γνωστικές διαδικασίες (Piaget, 1952). Η συγκεκριμένη 

θεωρία αποδεικνύει πως το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να παραγάγει σημαντικά 

θετικά αποτελέσματα στη λειτουργία της απόκτησης γνώσης, εφόσον το αντίστοιχο 
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πρόγραμμα σπουδών συμβαδίζει με τα μαθησιακά στάδια. Σε μία περαιτέρω 

θεωρητική διερεύνηση, προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ταξινόμηση των 

γνωστικών στόχων μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο αποτελείται από 

συγκεκριμένους γνωστικούς και συμπεριφορικούς στόχους, όπως τη γνώση, την 

κατανόηση, την εφαρμογή, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση (Bloom et 

al, 1956). 

Καθώς η επιχειρηματικότητα συνδέεται με την απόκτηση ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων, όπως είναι η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία και η ανεξαρτησία, η 

επιχειρηματική εκπαίδευση είναι προτιμότερο να διδάσκεται μ’ έναν ενεργό και 

βιωματικό τρόπο, ο οποίος ενθαρρύνει τα άτομα να σκέφτονται και να πράττουν 

επιχειρηματικά. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η επιχειρηματικότητα μπορεί να διδάσκεται με 

έμμεσο και άμεσο τρόπο, δηλαδή με την εφαρμογή πρακτικών διαδικασιών 

παράλληλα με την εκπόνηση και την παρακολούθηση ειδικά σχεδιασμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Είναι 

σημαντικό τα άτομα που ακολουθούν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

επιχειρηματικότητας να αντιλαμβάνονται τις πραγματικές της διαστάσεις σε ένα 

εμπειρικό πλαίσιο, παρά μέσω συμβατικών μεθόδων (Gibb & Cotton, 1998), και, έτσι, 

οι παιδαγωγικές πρακτικές πρέπει να ενθαρρύνουν τη μάθηση μέσα από την πράξη και 

την εμπειρία, τη διεύρυνση των υπαρχόντων προτύπων και την αλληλεπίδραση με το 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. 

Βέβαια, η επιχειρηματική εκπαίδευση διευκολύνεται σημαντικά και από την 

ανάπτυξη ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, καθώς υπάρχει ένα σύνολο 

αναγκών και απαιτήσεων, προκειμένου ένα μαθησιακό περιβάλλον να είναι 

λειτουργικό και αποτελεσματικό (Lodewijks, 1995). Το εκπαιδευτικό περιβάλλον για 

την εφαρμογή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης πρέπει να σχετίζεται με τις ικανότητες 

του ατόμου, ώστε αυτές να επιδέχονται βελτιώσεις, να διεγείρει το αίσθημα της 

ευθύνης σε απόκριση των μαθησιακών στόχων, να περιλαμβάνει πρότυπα, να 

αναφέρεται σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής με αλληλοεπιδράσεις της γνώσης 

και του εξωτερικού περιβάλλοντος, να προκαλεί τη συμμετοχή, μέσω της 

κινητοποίησης και της διαδραστικότητας, και να είναι λειτουργικό αναφορικά με την 

εφαρμογή της γνώσης. Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον διαμορφωμένο με βάση τις 

προαναφερθείσες αρχές διευκολύνει τη διαδικασία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

και είναι συνεπές με τις αρχές της θεωρίας της παραγωγικής μάθησης και της μάθησης 

μέσω της εμπειρίας (Gibb & Cotton, 1998), ενώ επιπλέον, και σε αντίθεση με το 
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συμβατικό τρόπο μάθησης, η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι πιθανό να καλύπτει όλο 

το φάσμα των γνωστικών της στοιχείων. 

Επιπλέον, οι επιχειρηματικές δεξιότητες στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης μπορούν να διδαχθούν μέσω συμπεριφορικών προσομοιώσεων, μέσω των 

οποίων συνδέονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι με τους ρόλους και τις διαστάσεις της 

επιχειρηματικότητας (Karlan &Valdivia, 2006). Μία από τις αποτελεσματικότερες 

μεθόδους διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας είναι η δημιουργία εικονικών ή ημι-

πραγματικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ένα πρόγραμμα δημιουργίας τέτοιων επιχειρήσεων το οποίο 

εφαρμόζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις ΗΠΑ, όπου η επιχειρηματική 

εκπαίδευση έχει εξελιχθεί και έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην πλειοψηφία 

των προγραμμάτων σπουδών (Kuratko, 2005), και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

ονομάζεται Junior Achievement Young Enterprise Program (JA-YE). Συγκεκριμένα, 

πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε περισσότερες από 40 χώρες του 

ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου τα τελευταία χρόνια, με ετήσια αυξανόμενο ποσοστό 

συμμετοχής μαθητών και σπουδαστών. Μέσω του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη μίας περιορισμένης σε 

διάρκεια και μέγεθος επιχείρησης από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι τη 

λήξη του, χρονικό διάστημα το οποίο συμπίπτει με τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης, 

εκτελώντας διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν την 

παραγωγή και την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, την τήρηση αρχείων και τη 

διεξαγωγή επαγγελματικών συναντήσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές ή οι 

φοιτητές έρχονται σε μία αρχική επαφή με την οικονομική και κοινωνική 

πραγματικότητα των επιχειρήσεων, ενώ έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη 

συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και τον επόμενο χρόνο. 

Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι αν και είναι πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα 

όπως το παραπάνω, καθώς εμπεριέχει την εμπειρία των πραγματικών επιπτώσεων της 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς, το σύνολο των επιχειρηματικών δεξιοτήτων δεν 

αναπτύσσεται με σφαιρικό τρόπο μέσω μίας μοναδικής εφαρμογής μίας εκπαιδευτικής 

μεθόδου σε συγκεκριμένο περιβάλλον (OECD, 2008a). Για παράδειγμα, η ικανότητα 

της πρωτοβουλίας μπορεί να προωθηθεί με τη διεύρυνση της μαθησιακής διαδικασίας 

αντί της κατεύθυνσής της, η αυτονομία ενισχύεται μέσω της ανάπτυξης ανεξάρτητων 

συμπεριφορών μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ελευθερία μέσω της 
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ανάθεσης διαφορετικών αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της δημιουργίας μίας εικονικής 

επιχείρησης. 

 

1.4.3    Μοντέλα επιχειρηματικών προθέσεων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής      

εκπαίδευσης 

Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα θεωρητικά μοντέλα επιχειρηματικών 

προθέσεων που πλαισιώνουν την επιχειρηματική εκπαίδευση. Το πιο ευρέως 

διαδεδομένο απ’ αυτά είναι το μοντέλο του επιχειρηματικού γεγονότος 

(Entrepreneurial Event Model – EEM), (Shapero & Sokol, 1982). Σκοπός του 

μοντέλου αυτού είναι η παροχή μίας αιτιολογικής βάσης για τις διαδικασίες που 

οδηγούν στην εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς και, τελικά, σ’ ένα 

επιχειρηματικό γεγονός, δηλαδή στη στιγμή της έναρξης μίας νέας επιχείρησης 

(Kollmann & Kuckertz, 2006). 

Το μοντέλο αυτό υποθέτει πως η αδράνεια οδηγεί την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, μέχρι τη στιγμή που κάποιο γεγονός «εκτοπίζει» την αδράνεια και παύει 

προηγούμενες ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Για παράδειγμα, η απώλεια μίας θέσης 

εργασίας θα μπορούσε να μεταβάλει την αντίληψη ενός ατόμου προκαλώντας του την 

επιθυμία να είναι αυτοαπασχολούμενος. Οι αλλαγές αυτές, κατά τη διάρκεια της ζωής 

ενός ατόμου, ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 

- τις αρνητικές μετατοπίσεις, όπως είναι η απόλυση, η προσβολή, ο θυμός, η 

αδράνεια, η μετάβαση στη μέση ηλικία ή το διαζύγιο   

- τις ενδιάμεσες καταστάσεις της ζωής, όπως είναι η αποφοίτηση από το λύκειο και 

το Πανεπιστήμιο ή το στρατό. Ιδιαίτερα αυτή η δεύτερη κατηγορία είναι 

εξαιρετικά σημαντική για την επιχειρηματική εκπαίδευση, διότι πολλοί φοιτητές 

τείνουν να μην έχουν ξεκάθαρη ιδέα για το επαγγελματικό τους μέλλον μετά την 

αποφοίτηση και 

- το θετικό χαρακτήρα, ο οποίος υποδηλώνει τη θετική προδιάθεση προς την 

επιχειρηματικότητα και εξαρτάται από κάποιο σύντροφο, συνεργάτη, σύμβουλο, 

μέντορα, επενδυτή ή πελάτη (Shapero & Sokol, 1982). 

Τελικά, το ποια συμπεριφορά θα ακολουθηθεί από το άτομο εξαρτάται από την 

αξιοπιστία των εναλλακτικών λύσεων και την τάση ανάληψης δράσης. Στο πλαίσιο 

αυτό, η αξιοπιστία υφίσταται στις περιπτώσεις που το άτομο αντιλαμβάνεται 

εφικτότητα και επιθυμία μίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Ωστόσο, αυτό από μόνο 

του δεν αρκεί για την υιοθέτηση αυτής της συμπεριφοράς, διότι χρειάζεται επιπλέον 
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ένα γεγονός, ένα συμβάν μετατόπισης που να αλλάζει τις αντιλήψεις και να οδηγεί το 

άτομο να ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υιοθετήσει τη συμπεριφορά αυτή. 

Συνεπώς, αν το συμβάν της μετατόπισης προκαλεί γνωστικές διεργασίες και αλλαγές 

αντιλήψεων σχετικά με την επιθυμία και την εφικτότητα, τότε το άτομο θα ενεργήσει 

ανάλογα, αν η αξιοπιστία της εκάστοτε συμπεριφοράς είναι υψηλότερη της 

αντίστοιχης των εναλλακτικών λύσεων κι αν το άτομο έχει μία γενικότερη τάση να 

ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο.  

Η αντιληπτή επιθυμία αναφέρεται στις προσωπικές αξίες και στον τρόπο με τον 

οποίο αυτές επιδρούν στο άτομο όσον αφορά τι είναι ελκυστικό ή επιθυμητό για το 

ίδιο. Στο πλαίσιο αυτό, η κουλτούρα, η οικογένεια, οι συμμαθητές, οι συνάδελφοι, οι 

μέντορες και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία εντοπίζονται ως παράγοντες που 

έχουν ισχυρή επίδραση στη διαμόρφωση των προσωπικών αξιών και της 

αντιληπτότητας της επιθυμίας (Shapero & Sokol, 1982), η οποία σχετίζεται στενά με 

τις «κοινωνικές νόρμες» της θεωρίας της προσχεδιασμένης συμπεριφοράς (Krueger et 

al, 2000). Επιπλέον, η αντιληπτή εφικτότητα προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο ένα 

άτομο αισθάνεται προσωπικά έτοιμο να ξεκινήσει μία νέα επιχείρηση, φτάνοντας στο 

επιχειρηματικό γεγονός.  

Το δεύτερο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο είναι αυτό της 

σχεδιασμένης συμπεριφοράς, το οποίο βασίστηκε στη θεωρία της αιτιολογημένης 

δράσης (Theory of Reasoned Action – TRA) (Ajzen & Fishbein, 1980). Η θεωρία αυτή 

βασίζεται σε τρεις βασικές δομές: τη συμπεριφορική πρόθεση που εξαρτάται άμεσα 

από τα υποκειμενικά πρότυπα και τις στάσεις. Όσο πιο θετικές είναι οι στάσεις 

απέναντι σε μία συμπεριφορά τόσο πιο ισχυρή είναι η συμπεριφορική πρόθεση και 

όσο ισχυρότερα είναι τα υποκειμενικά πρότυπα απέναντι στη συμπεριφορά τόσο 

ισχυρότερη είναι η συμπεριφορική πρόθεση. Αν η πρόθεση είναι υψηλή τότε το άτομο 

είναι πολύ πιθανό να εκτελέσει μία καθορισμένη συμπεριφορά.  

Η συμπεριφορική πρόθεση (Behavioral Intention – BI) μετράει την ισχύ της 

πρόθεσης να εκτελεστεί μία συγκεκριμένη συμπεριφορά, τα υποκειμενικά πρότυπα 

(Subjective Norms – SN) περιγράφουν την πίεση που ασκείται από συμμαθητές-

συμφοιτητές και φίλους για συμμόρφωση του ατόμου σε συγκεκριμένους κοινωνικούς 

κανόνες και οι στάσεις (Attitudes – A) αποτελούνται από τις προσδοκίες σχετικά με τις 

επιπτώσεις εκτέλεσης μίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Το μοντέλο αυτό, συνεπώς, 

μπορεί να περιγραφεί με την ακόλουθη εξίσωση: BI = SN + A 
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Το 1991, με τη θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned 

Behavior - TPB), αναπτύχτηκε περαιτέρω το μοντέλο αυτό (Ajzen, 1991). Μία 

σημαντική εξέλιξη ήταν η προσθήκη ενός τρίτου καθοριστικού παράγοντα 

συμπεριφοράς σχετικά με τη συμπεριφορική πρόθεση, ο αντιληπτός συμπεριφορικός 

έλεγχος. Η θεωρία αυτή υποθέτει πως μία συνειδητή πρόθεση προηγείται 

συγκεκριμένων δράσεων, ενώ οι προθέσεις εξαρτώνται από στάσεις, οι οποίες 

επηρεάζονται από προηγούμενες εμπειρίες, προσωπικά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις 

που προέρχονται από τις εμπειρίες αυτές. Επιπλέον, η θεωρία της σχεδιασμένης 

συμπεριφοράς αποτελείται από τρεις συμπεριφορικές προθέσεις: 

- οι στάσεις απέναντι στη συμπεριφορά είναι ισοδύναμες με την έννοια των στάσεων 

της θεωρίας της σχεδιασμένης συμπεριφοράς (TRA) και αναφέρονται στο βαθμό 

στον οποίο ένα άτομο σκέφτεται θετικά σχετικά με την ανάληψη μίας 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς, αντιπροσωπεύοντας το βαθμό της επιθυμίας και 

περιλαμβάνοντας τις προσδοκίες των αποτελεσμάτων που προέρχονται από τη 

συμπεριφορά αυτή 

- τα υποκειμενικά πρότυπα αναφέρονται στην κοινωνική και πολιτιστική πίεση για 

την ανάληψη της συμπεριφοράς και προέρχονται από τους φίλους, την οικογένεια, 

τους συμμαθητές-συμφοιτητές, τα κοινωνικά δίκτυα ή τους μέντορες 

- το αντιληπτό επίπεδο ελέγχου της συμπεριφοράς αναφέρεται στην έννοια της αυτο-

αποτελεσματικότητας και αποτελεί ένα μέτρο αντιληπτής ικανότητας του ατόμου 

να εκτελέσει μία καθορισμένη συμπεριφορά. 

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο, και με βάση όσα έχουν αναφερθεί σ’ αυτή την 

ενότητα, να σημειωθεί ότι η θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς χρησιμοποιείται 

για την κατασκευή μοντέλων αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

επιχειρηματικότητα. Ένα τέτοιο μοντέλο (Fayolle et al, 2006), συνδέει τα 

Προγράμματα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης (Entrepreneurship Education Program - 

EEP) με τη Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned Behavior - 

TPB), σύμφωνα με το οποίο τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, τα οποία 

σχεδιάζονται σύμφωνα με το εκάστοτε ακαδημαϊκό πλαίσιο και το αντίστοιχο 

μαθησιακό κοινό, επηρεάζουν τη σχεδιασμένη συμπεριφορά των ατόμων, ενισχύοντας 

τις επιχειρηματικές προθέσεις τους (Διάγραμμα 2).  
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Διάγραμμα 2:   Προγράμματα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και Θεωρία Σχεδιασμένων 

Συμπεριφορών 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4    Περιεχόμενο και μέθοδοι της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

Το είδος της γνώσης που πρέπει να παρέχεται κατά την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: τις γενικές επιχειρησιακές 

γνώσεις, οι οποίες αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις γενικότερα όσο και τις νέες υπό 

ίδρυση αλλά και τις καθιερωμένες επιχειρήσεις σε πρακτικό επίπεδο, τις γενικές 

επιχειρηματικές γνώσεις, οι οποίες διαχωρίζονται από την προηγούμενη κατηγορία και 

αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματικότητα, τις γνώσεις σχετικά με τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, δηλαδή τη γνώση αναφορικά με την ύπαρξη των 

εξυπηρετούμενων ή μη αγορών και των αντίστοιχων πόρων που χρειάζονται για να 

δραστηριοποιηθεί κάποιος σ’ αυτές, και την εξειδικευμένη επιχειρησιακή γνώση, η 

οποία αφορά τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (Vesper, 

1998).  

Παρά το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

στην επιχειρηματικότητα αναπτύσσονται ανά τον κόσμο, τα περισσότερα απ’ αυτά 

προσφέρουν συνήθως μαθήματα που ενισχύουν τις δύο πρώτες κατηγορίες γνώσης 

(Brockhaus, 2001). Επίσης, είναι ευρέως αναγνωρισμένο πως ένα μεγάλο μέρος της 
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επιχειρηματικής εκπαίδευσης εστιάζει στις γνώσεις «σχετικά» με την 

επιχειρηματικότητα παρά στις γνώσεις «για» την επιχειρηματικότητα (Kirby, 2002). Η 

τάση αυτή ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη κατά τα προηγούμενα χρόνια, καθώς σε έρευνα 

σχετικά με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, 

τα περισσότερα αντίστοιχα προγράμματα εστίαζαν στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και 

όχι στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, συμπεριφορών και ικανοτήτων 

που καθιστούν έναν επιχειρηματία επιτυχημένο (Hills, 1998).  

Για παράδειγμα, σε εγχειρίδιο σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα περιγράφονται ως βασικές γνώσεις των μαθημάτων η 

επιχειρησιακή διαδικασία, η αναγνώριση των ευκαιριών, οι στρατηγικές εισόδου στις 

αγορές, το μάρκετινγκ και η ανάλυση αγορών, η κατασκευή ενός επιτυχημένου 

επιχειρησιακού σχεδίου, οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες, η διαχείριση κεφαλαίων, 

χρέους και άλλων μορφών χρηματοδότησης, οι τρόποι αναζήτησης εξωτερικής 

βοήθειας για τη δημιουργία νέας επιχείρησης και η διαχείριση νομικών ζητημάτων. 

Επίσης, ως βασικό περιεχόμενο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης εντοπίζονται η 

διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, το franchising, η ανάθεση 

λειτουργιών σε τρίτους και η οικονομία της επιχείρησης (Bygrave, 1994).  

Αναφέρεται, επίσης, πως η έλλειψη κοινής αποδοχής και συμφωνίας σχετικά 

με το κατάλληλο περιεχόμενο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης οφείλεται τόσο στο 

γεγονός πως αυτή αποτελεί έναν αναδυόμενο επιστημονικό και ερευνητικό τομέα όσο 

και στη διαπίστωση πως κατά τα προηγούμενα χρόνια οι εκπαιδευτικοί της 

επιχειρηματικότητας προέρχονταν αποκλειστικά από επιχειρησιακούς επιστημονικούς 

κλάδους (Solomon et al, 2002). Εξάλλου, χαρακτηριστικά αναφέρεται πως τα τόσα 

πολλά διαφορετικά μαθήματα της επιχειρηματικότητας προκαλούν σύγχυση σχετικά 

με το πραγματικό της περιεχόμενο (Menzies, 2003). Το βασικό ζήτημα που αφορά τη 

δόμηση ενός μαθήματος για την επιχειρηματικότητα είναι ο καθορισμός των 

περιεχομένων του (curriculum) και πιο συγκεκριμένα η δημιουργία του εκπαιδευτικού 

υλικού, οι στόχοι και η μεθοδολογία (Πετράκης & Μπουρλετίδης, 2005)  

Κατά τα τελευταία χρόνια, η κυρίαρχη τάση για το περιεχόμενο της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι η παροχή περισσότερο επιχειρηματικής παρά 

επιχειρησιακής γνώσης, η οποία μπορεί να αποδοθεί στη διαπίστωση πως ως 

επιστημονικός τομέας η επιχειρηματική εκπαίδευση έχει περιέλθει σε φάση 

ωριμότητας. Έτσι, ως βασικά αντικείμενα της εν λόγω εκπαίδευσης, προτείνονται η 

ανάπτυξη επιχειρηματικών συμπεριφορών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Kuratko, 
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2003). Υποστηρίζεται πως οι δεξιότητες που παραδοσιακά διδάσκονταν στο πλαίσιο 

της επιχειρηματικής εκπαίδευσης δεν αρκούν για να διαμορφώσουν έναν επιτυχημένο 

επιχειρηματία και πως η εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, ηγετικών προσόντων και 

ικανοτήτων διαπραγμάτευσης, επίλυσης προβλημάτων, κοινωνικής δικτύωσης και 

διαχείρισης του χρόνου (Rae, 1997).  

Επιπλέον, εισάγεται και μία άλλη παράμετρος για την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας του περιεχομένου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 

οποία ο μοναδικός τρόπος για να διδαχθεί με επιτυχία η επιχειρηματικότητα είναι το 

περιεχόμενό της να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στη θεωρία. Έτσι, υποστηρίζεται πως 

η θεωρία της επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα σύνολο από εμπειρικές γενικεύσεις 

σχετικά με το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι επίδοξοι επιχειρηματίες, 

επιτρέποντάς τους να αντιλαμβάνονται και να προβλέπουν τις συνέπειες και τα 

αποτελέσματα των επιχειρηματικών τους πράξεων. Η θεωρία θα πρέπει να διδάσκεται 

στους εν δυνάμει επιχειρηματίες, καθώς τίποτε δεν είναι περισσότερο πρακτικό από 

την κατανόηση των συνεπειών των ενεργειών δέσμευσης οποιασδήποτε μορφής 

πόρων, για την ίδρυση και τη λειτουργία μίας επιχείρησης (Fiet, 2001).  

Παράλληλα, όσον αφορά τις εξελίξεις σε ακαδημαϊκό και πρακτικό επίπεδο 

σχετικά με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, σημειώνεται πως παρά 

το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τον επιστημονικό αυτό τομέα έχει αυξηθεί πάρα πολύ 

κατά τα τελευταία χρόνια, η έρευνα σχετικά με την καταλληλότητα του αντίστοιχου 

περιεχομένου υστερεί καίρια. Μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών για την 

επιχειρηματική εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί πάνω σε «α-θεωρητικές» υποθέσεις 

(Honig, 2004), εμπεριέχοντας σαφείς πρακτικές προεκτάσεις, με αποτέλεσμα η 

επιχειρηματικότητα να αντιμετωπίζεται ως μία δραστηριότητα που συχνά διαχωρίζεται 

σε δύο τομείς, την «επιστήμη» και την «τέχνη» της επιχειρηματικότητας (Henry et al, 

2005). Το επιστημονικό μέρος συχνά συμπίπτει με την επιχειρησιακή εκπαίδευση, 

δηλαδή την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης μίας επιχείρησης, οι οποίες 

αντιμετωπίζονται ως πλήρως διδάξιμες, ενώ το μέρος της τέχνης αφορά την απόκτηση 

γνώσεων μέσω της πρακτικής, της εμπειρίας και του προσωπικού προβληματισμού.  

Δεδομένου ότι το πεδίο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης έχει τις ρίζες του στα 

αμερικάνικα πρότυπα των σχολών στρατηγικής διοίκησης, ο επιχειρησιακός 

σχεδιασμός, η διοίκηση και η απόκτηση επιχειρησιακών δεξιοτήτων αποτέλεσαν 

παραδοσιακά τον κεντρικό άξονα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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(Katz, 2008). Η παραδοσιακή αυτή προσέγγιση αμφισβητήθηκε έντονα από Βρετανούς 

ερευνητές, οι οποίοι υποστήριξαν πως η βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται όχι στο πώς 

κάποιος μπορεί να ξεκινήσει μία επιχείρηση αλλά στο πώς πρέπει να ενεργεί και να ζει 

ως επιχειρηματίας (Gibb, 2002; Gibb & Hannon, 2006). Η προσέγγιση αυτή 

υποστηρίζει πως η επιχειρηματικότητα δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα 

ξεχωριστό πεδίο που απευθύνεται σ’ ένα μικρού μεγέθους και συγκεκριμένο κοινό, 

αλλά αντίθετα θα πρέπει να εστιάζει στην παροχή επιχειρηματικών δεξιοτήτων που 

είναι χρήσιμες σε όλους. Αντίστοιχα, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ευρείας φύσης και να περιλαμβάνει 

την εκτίμηση όλων των πιθανών θετικών επιπτώσεων, όπως είναι η αυξημένη 

ενεργοποίηση και παρακίνηση, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη μάθηση και η 

ενδυνάμωση της προσωπικότητας του εκπαιδευομένου. 

Μία άλλη προοπτική, η οποία έχει επηρεάσει κατά τα τελευταία χρόνια τον 

ακαδημαϊκό διάλογο σχετικά με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 

είναι η έννοια της «υλοποίησης» η οποία αναπτύχθηκε από τη διερεύνηση του τρόπου 

με τον οποίο οι επιχειρηματίες δικαιολογούν τις αποφάσεις τους σε περιβάλλον 

αβεβαιότητας. Αποδεικνύεται, λοιπόν, πως οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν μία 

διαφορετική λογική που βασίζεται περισσότερο στην εμπειρία και λιγότερο στην 

επιστημονική κατάρτιση και πως τείνουν να παραβλέπουν τις μεθόδους που εστιάζουν 

σε μελλοντικούς στόχους, όπως είναι η έρευνα αγοράς, η ανάλυση του ανταγωνισμού 

και ο υπολογισμός των μελλοντικών κερδών, και χρησιμοποιούν κυρίως μη 

προβλεπτικές μεθόδους ελέγχου των αποφάσεών τους, όπως είναι η διαχείριση των 

εταιρικών σχέσεων, των οικονομικών απωλειών και των απρόβλεπτων δαπανών 

(Sarasvathy, 2001).  

Σύμφωνα, λοιπόν, με την προσέγγιση αυτή, υποστηρίζεται πως αντί η 

επιχειρηματική εκπαίδευση να στηρίζεται στο «βαθμό στον οποίο μπορούμε να 

προβλέπουμε το μέλλον και άρα να το ελέγχουμε», θα πρέπει να εστιάζει στη λογική 

της υλοποίησης, δηλαδή «στο βαθμό στον οποίο μπορούμε να ελέγχουμε το μέλλον 

χωρίς να χρειάζεται να το προβλέπουμε» (Sarasvathy, 2001). Υπ’ αυτό το πρίσμα, η 

«τέχνη» της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να είναι ο βασικός άξονας του 

περιεχομένου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ενώ το γεγονός πως αυτή δεν μπορεί 

να διδαχθεί έχει απομυθοποιηθεί, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να διερευνηθεί, να 

κωδικοποιηθεί και άρα να διδαχθεί. Ως αποτέλεσμα της θεωρητικής αυτής προοπτικής, 

οι νέες προσεγγίσεις έχουν κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια και πολλοί 
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εκπαιδευτικοί έχουν στραφεί πλέον, πέρα από την αυστηρή εστίαση σε 

δραστηριότητες εκκίνησης μίας επιχείρησης, προς μαθησιακούς στόχους που 

βασίζονται σε μεθόδους ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Βέβαια, όπως 

τονίζεται, (Baron, 2009), οι πραγματικές επιπτώσεις της προσέγγισης αυτής όπως και 

τα μαθησιακά αποτελέσματα δεν είναι ακόμα γνωστά. 

Όπως προαναφέρθηκε, μία ακόμα συζήτηση εντός του πεδίου περιστρέφεται 

γύρω από το βαθμό εστίασης στη θεωρία ή στην πράξη (Fiet, 2001). Ωστόσο, ακριβής 

γνώση σχετικά με το πώς οι μαθησιακές μέθοδοι μπορούν να συνδυάζουν με 

προοδευτικό τρόπο το θεωρητικό και το πρακτικό περιεχόμενο μέσα σ’ ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό σύστημα ή σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας δεν 

υπάρχει. Βέβαια, όπως σημειώνεται, (Hannon, 2006), πολλοί ερευνητές του πεδίου 

αναγνωρίζουν πως οι εκπαιδευτικοί της επιχειρηματικότητας πρέπει να εφαρμόζουν 

ένα διαφορετικό είδος διδακτικής. Με βάση αυτήν την προσέγγιση, η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως μία πρακτική δραστηριότητα που πρέπει 

να βασίζεται περισσότερο σε λειτουργικές διδακτικές μεθόδους και λιγότερο στα 

παραδοσιακά μοντέλα μάθησης, τα οποία ωστόσο χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην 

επιχειρηματική εκπαίδευση κυρίως λόγω θεσμικών πιέσεων (Biggs & Tang, 2007). 

Σύμφωνα με την παραπάνω επισκόπηση του θεωρητικού υπόβαθρου που διέπει 

το ζήτημα του περιεχομένου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, μπορεί να 

υποστηριχθεί πως δεν υπάρχει σαφής συναίνεση σχετικά με τις καταλληλότερες 

προσεγγίσεις και τις αντίστοιχες διδακτικές μεθόδους που θα πρέπει να εφαρμόζονται. 

Ωστόσο, μπορεί να συναχθεί πως οι δύο βασικές προσεγγίσεις εστιάζουν στην 

εκπαίδευση «σχετικά» και «για» την επιχειρηματικότητα. Τα μαθήματα, οι μέθοδοι 

και τα εκπαιδευτικά προγράμματα «σχετικά» με την επιχειρηματικότητα αποσκοπούν 

στην αφομοίωση εκ μέρους των εκπαιδευομένων της υπάρχουσας γνώσης για 

επιχειρησιακά ζητήματα, όπως είναι οι στρατηγικές ανάπτυξης μίας επιχείρησης, η 

διαχείριση κεφαλαίων και η χρηματοδότηση. Τα μαθήματα αυτά τείνουν να 

βασίζονται σε πιο παραδοσιακές παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, όπως είναι οι 

διαλέξεις, η εκμάθηση εννοιών και κειμένων, η κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

και οι επίσημες αξιολογήσεις πάνω στο θεωρητικό πλαίσιο της διοίκησης των 

επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. 

Από την άλλη πλευρά, τα μαθήματα, τα προγράμματα και οι εκπαιδευτικές 

μέθοδοι «για» την επιχειρηματικότητα επικεντρώνονται στη δημιουργία μίας 

επιχειρηματικής νοοτροπίας και στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και 
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συμπεριφορών. Τα εν λόγω μαθήματα, κατά κύριο λόγο, παραδίδονται μέσω της 

βιωματικής μάθησης, ενισχύοντας τις επιχειρηματικές ικανότητες μέσα σ’ ένα επαρκές 

και κατάλληλο πλαίσιο, αποσκοπώντας τελικά στην ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης 

και του προσωπικού προβληματισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της 

προσέγγισης αυτής είναι οι μέθοδοι δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, η πρακτική 

άσκηση και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και σε σεμινάρια επιχειρηματικότητας. 

Βέβαια, όπως ισχύει σε όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους, ο συνδυασμός της πράξης, 

δηλαδή της βιωματικής μάθησης, και της θεωρίας, δηλαδή της παραδοσιακής 

μάθησης, αποτελεί το στόχο και παράλληλα τη βάση ανάπτυξης του περιεχομένου της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης.  

Προχωρώντας σε πιο συγκεκριμένες προσεγγίσεις αναφορικά με τη 

θεματολογία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, προτείνονται οι εξής θεματολογικές 

ενότητες: η προώθηση της ιδέας της επιχειρηματικότητας, οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, ο 

προσδιορισμός των προϊόντων/υπηρεσιών, η έρευνα αγοράς και η δημιουργία 

επιχείρησης, οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνων και η ανάπτυξη στρατηγικών 

αντιμετώπισης απειλών και ενσωμάτωσης αλλαγών (Garavan & O’Cinneide, 1994). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευομένων σχετικά με τη θεματολογία 

της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, υποστηρίζεται πως τα αντικείμενα που θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν τα αντίστοιχα προγράμματα είναι τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των μορφών επιχειρήσεων, οι τρόποι αξιολόγησης των 

επιχειρηματικών ικανοτήτων, τα βασικά σημεία της διοίκησης των επιχειρήσεων, η 

οικονομική διαχείριση, ο επιχειρησιακός προγραμματισμός και ο προγραμματισμός 

επενδύσεων (Hisrich & Peters, 1998).  

Επιπλέον, ως βασικά αντικείμενα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 

περιγράφονται η ανάλυση του ανταγωνισμού και της επιχειρησιακής στρατηγικής, η 

διαχείριση των επενδύσεων, η καινοτομία, η γέννηση της επιχειρηματικής ιδέας, η 

διαχείριση κινδύνων, η χρηματοδότηση και η δημιουργικότητα (Fiet, 2001). 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004), οι θεματικές ενότητες ενός 

προγράμματος επιχειρηματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να εστιάζουν στο δυναμικό του 

επιχειρηματία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αναγνώριση των επιχειρηματικών 

ευκαιριών, την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου, τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, 

την ανάλυση αγοράς, την πολιτική των τιμών, τη χρηματοδότηση, τη διοίκηση 

επιχειρήσεων, τη διαχείριση νομικών ζητημάτων και των ανθρώπινων πόρων, τις 
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στρατηγικές προώθησης, τις πωλήσεις, την οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση 

κινδύνων.  

Ακόμη, τις ίδιες κατευθύνσεις σχετικά με τη θεματολογία της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης παρέχει και το Εθνικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας των ΗΠΑ, το 

οποίο προτείνει θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του 

επιχειρηματία, τη δημιουργικότητα, την ανάλυση του ανταγωνισμού, την ανάπτυξη 

σχεδίου βιωσιμότητας, την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου, τη χρήσης του 

διαδικτύου για την ανάπτυξη μίας επιχείρησης, τη διαχείριση της χρηματοδότησης, 

την οικονομική διαχείριση, τις στρατηγικές προώθησης και τη σύσταση ομάδας 

επιχειρηματικότητας (http://www.entre-ed.org/Standards_Toolkit/). Αξίζει, βέβαια, να 

σημειωθεί πως κατά την ανάπτυξη της εν λόγω θεματολογίας, η προώθηση των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων αποτελεί κεντρικό ζήτημα της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης, με σημαντικότερες τις τεχνικές δεξιότητες (γραπτή και προφορική 

επικοινωνία, ικανότητες διαχείρισης και οργάνωσης), τις δεξιότητες διοίκησης 

(προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων, λογιστική, επίλυση προβλημάτων) και τις 

προσωπικές επιχειρηματικές δεξιότητες (καινοτομία, ανάληψη κινδύνου, 

αυτοέλεγχος).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ο ρόλος και η χρησιμότητα της 

πληροφόρησης για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του περιεχομένου της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Η παροχή συγκεκριμένης επιχειρηματικής 

πληροφόρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διεύρυνση του μαθησιακού ορίζοντα 

της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και επιτελείται μέσω ειδικών σεμιναρίων 

επιχειρηματικότητας (Kuratko, 2005). Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο του 

σύγχρονου περιεχομένου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι και οι αντίστοιχοι 

διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας, η διοργάνωση των οποίων είναι ιδιαίτερα επωφελής 

για τον εντοπισμό των μελλοντικών αναγκών της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα. Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικών πλάνων και ιδεών παρέχουν ένα 

ευρύ φάσμα ωφελειών στους συμμετέχοντες, με σημαντικότερα την ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση του βαθμού προσβασιμότητας σε 

συμβούλους και επιχειρηματίες που είναι σε θέση να παρέχουν σχετική επιχειρηματική 

πληροφόρηση, την ενίσχυση της δυνατότητας ανάπτυξης κοινωνικών και 

επιχειρηματικών δικτύων και την αυξημένη αυτοπεποίθηση και επιθυμία μελλοντικής 

ανάληψης κινδύνου για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης (Russell et al, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

2.1       Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 

Οι πολιτικές που αναφέρονται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την προώθηση του επιχειρηματικού 

πνεύματος δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Πολύ πριν από το στάδιο της διατύπωσης των 

στόχων για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

είχε δοθεί έμφαση στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης για την προσωπική αλλά και 

την κοινωνική ανάπτυξη καθώς και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας. Η συζήτηση για το ρόλο, τους σκοπούς και τους τρόπους επίτευξης των 

στόχων της εκπαίδευσης ήταν, και συνεχίζει να είναι, αντικείμενο πολλών επιτροπών 

και συναντήσεων για την εκπαίδευση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επίσης, 

διάφορα παγκόσμια φόρουμ είχαν και έχουν ως θέμα τη συζήτηση νέων προτάσεων 

και κατευθύνσεων αναφορικά με την εκπαίδευση.  

Στην Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, υπό 

την προεδρία του Jacques Delor, με τίτλο «Εκπαίδευση: Ο θησαυρός που κρύβει μέσα 

της» (UNESCO,1996), στην οποία προτείνεται «η δημιουργία νέων δεσμών μεταξύ 

εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής πολιτικής» αναφέρεται, μεταξύ άλλων για την 

εκπαίδευση, ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο στην επίτευξη ειρήνης, ευημερίας, 

ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Προτείνεται να αντιμετωπίσουμε την 

εκπαίδευση όχι ως «πανάκεια ή μια μαγική φόρμουλα για το άνοιγμα της πόρτας σε 

έναν κόσμο στον οποίο όλα τα ιδανικά θα επιτευχθούν, αλλά ως ένα από τα κυριότερα 

μέσα που προσφέρονται, για να προωθηθεί μια βαθύτερη και πιο αρμονική μορφή της 

ανθρώπινης ανάπτυξης και, με τον τρόπο αυτό, να μειωθεί η φτώχεια, ο αποκλεισμός, 

η άγνοια, η καταπίεση και ο πόλεμος». Όπως αναφέρεται στην ίδια Έκθεση, η 

εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής είναι βασισμένη σε τέσσερις πυλώνες, το 

μαθαίνω πώς ν’ αποκτώ τη γνώση (Learning to Learn), το μαθαίνω πώς να ενεργώ 

(Learning to do), το μαθαίνω να συμβιώνω (Learning to live together) και το μαθαίνω 

πώς να υπάρχω (Learning to be) (UNESCO,1996). 
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Πριν από τη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής της Λισαβόνας 

το 2000 και τη χάραξη του νέου στρατηγικού στόχου, στον οποίο θα αναφερθούμε 

παρακάτω, υπάρχουν αποφάσεις με τις οποίες τονίζεται η αναγκαιότητα δημιουργίας 

νέων δεσμών μεταξύ εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Στόχος τους είναι η 

ενίσχυση των βάσεων των γνώσεων και των δεξιοτήτων και η ενθάρρυνση της 

πρωτοβουλίας, της ομαδικής εργασίας, της αυτοαπασχόλησης και του επιχειρηματικού 

πνεύματος.  

Στην «Παγκόσμια Διακήρυξη για την Εκπαίδευση για Όλους» το 1990, 

αναφέρεται ότι η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην οικονομική πρόοδο και 

τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης των συνεργασιών. «Οι εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές έχουν μοναδική υποχρέωση παροχής βασικής εκπαίδευσης για όλους, 

αλλά δεν μπορεί να αναμένεται απ’ αυτές να υλοποιούν κάθε οικονομική, οργανωτική 

και σε ανθρώπινους πόρους απαίτηση. Θα χρειαστούν νέες συνεργασίες σε όλα τα 

επίπεδα.[…]συνεργασίες μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα, των 

τοπικών κοινωνιών, θρησκευτικών ομάδων και οικογενειών» (UNESCO, 1990). 

Έτσι, αποφάσεις συζητήσεων και συναντήσεων πριν από το 2000 που 

αναφέρονται στην αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων καθορίζουν το πλαίσιο 

των πολιτικών που ακολούθως αποφασίστηκαν στη σύνοδο της Λισαβόνας το 2000. 

Κατά τα επόμενα χρόνια, στα έγγραφα που ακολουθούν, τονίζεται η αναγκαιότητα για 

σύνδεση της εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις της οικονομίας και ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανάμεσα στις οποίες αναφέρεται και 

η επιχειρηματικότητα.  

Στο παγκόσμιο φόρουμ για την εκπαίδευση, που έγινε στο Ντακάρ τον Απρίλιο 

του 2000, υιοθετείται το «Dakar framework for Action Education for All: Meeting our 

collective commitments», στο οποίο περιλαμβάνονται έξι περιφερειακά πλαίσια 

δράσης (UNESCO, 2000). Σε εκείνο το φόρουμ επιβεβαιώνεται το όραμα της 

διακήρυξης, η οποία είχε εγκριθεί δέκα χρόνια νωρίτερα, και τίθενται συγκεκριμένοι 

στόχοι για το 2015. Οι στόχοι αυτοί αφορούν την εξασφάλιση πρόσβασης και 

ολοκλήρωσης μιας υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και βασική εκπαίδευση 

για όλα τα άτομα, άνδρες και γυναίκες, που να οδηγεί στην απόκτηση: 

- βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται ως προσωπικά εργαλεία ανάπτυξης και 

ως βάση για τη δια βίου μάθηση, 

- αρχικής επαγγελματικής καθοδήγησης και  
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- γνώσεων, αξιών και ικανοτήτων που απαιτούνται για την ατομική ανάπτυξη και τη        

συμμετοχή υπεύθυνων πολιτών σε μια δημοκρατία (UNESCO, 2000). 

Στο περιφερειακό πλαίσιο δράσης, του παραπάνω φόρουμ, που αφορά την 

Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και υιοθετήθηκε από τη «Διάσκεψη για την 

Εκπαίδευση για Όλους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική» το 2000, καθορίζονται 

στρατηγικές για την ανάπτυξη των εθνικών πλαισίων δράσης. Οι στρατηγικές αυτές 

αναφέρονται: 

- στην αναγκαιότητα σχεδίου σχετικά με όλες τις πτυχές του προγράμματος 

σπουδών, 

- στη διατήρηση του επιπέδου επενδύσεων, παρά τις δημογραφικές αλλαγές αλλά 

και τις μειώσεις που έχουν γίνει από το 1990, δίνοντας προτεραιότητα στην 

εκπαίδευση με τη χρηματοδότησή της με όχι λιγότερο από το 6% του Α.Ε.Π κάθε 

χώρας και παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των πόρων 

και  

- στις αποτελεσματικές συνεργασίες «μεταξύ εκπαιδευτικών, οικογενειών, 

κοινοτήτων, κοινωνίας των πολιτών, εργοδοτών, εθελοντών, κοινωνικών 

υπηρεσιών και πολιτικών αρχών». Σύμφωνα με το συγκεκριμένο κείμενο «η 

συνεργασία συμβάλλει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική 

ζωή.[…]ο επαγγελματικός προσανατολισμός και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

τους νέους και τους ενήλικες πρέπει να ενισχυθούν» (UNESCO, 2000). 

Στις παραπάνω συναντήσεις, λοιπόν, διαφαίνεται η σημασία που αρχίζει να 

αποδίδεται στη συνεργασία και στη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομίας. Μ’ 

αυτόν τον προσανατολισμό προέκυψε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας και η 

έναρξη σχεδιασμού από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του 

ρόλου της εκπαίδευσης στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων αλλά και για τη βελτίωση της 

δια βίου μάθησης. 

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η 

απασχόληση αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ 

πριν τεθεί ο νέος στρατηγικός στόχος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας. 

Αν και από την ιδρυτική συνθήκη της Ένωσης το ενδιαφέρον για την συνεχιζόμενη 

επαγγελματική εκπαίδευση είναι φανερό, ωστόσο οι θεσμικές αρμοδιότητες της 

κοινότητας στον τομέα αυτό παρέμεναν περιορισμένες λόγω και της έλλειψης 

συντονισμού των εθνικών συστημάτων. Έτσι ενώ από την ίδρυση της Ένωσης μέχρι 

και το 1989 έχουμε τη θεμελίωση των γενικών αρχών για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
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και κατάρτιση, από το 1990 και έπειτα μέσω της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των 

συστημάτων εκπαίδευσης έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά τους και να υπάρχει 

πρόσβαση όλων σ’ αυτά (Σιπητάνου, 2005). Στη συνέχεια και μέχρι να τεθεί ο νέος 

στρατηγικός στόχος, θα ακολουθήσουν πολιτικές και προσεγγίσεις που αναδεικνύουν 

τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σε 

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, τέτοιες πολιτικές είναι 

(Σιπητάνου, 2005):  

 

α) Νοέμβριος 1993: Πράσινο Βιβλίο για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική – Απόψεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10

.  

Μερικές από τις προτεραιότητες που έθεσε το Πράσινο Βιβλίο ήταν η 

βελτίωση της κατάστασης στην απασχόληση, η επιτάχυνση της εξέλιξης με την 

ενίσχυση της ποιότητας και της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και γενικότερα 

ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής. 

 

β) Νοέμβριος 1993: Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που αντιμετώπιζε η Ευρώπη και υποστηρίζει την 

πρόσβαση του ευρωπαίου πολίτη στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση σ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του, με στόχος τη σταδιακή δημιουργία μιας κοινωνίας της 

μάθησης. Επίσης, επαναβεβαιώνει τις διατάξεις για την εκπαίδευση, τονίζοντας ότι «η 

συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων 

αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την τεχνολογική ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας». 

 

 

γ) Δεκέμβριος 1993: Λευκό Βιβλίο για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 

απασχόληση: Οι προκλήσεις και οι τρόποι προσέγγισης του 21
ου

 αιώνα
11

. 

                                                           

10 Commission of the European Communities, (1993). Green Paper. European Social Policy, Options for 
the Union. COM (93) 551.Office for Official Publications of the European Communities: Brussels, βλ. 
και http://ec.europa.eu/green-papers/pdf/social_policy_options_gp_com_93_551.pdf (ανακτηθέν στις 
04/02/2012) 
11 Commission of the European Communities, (1993). White Paper. Growth, competitiveness, 
employment. The challenges and ways forward into the 21st century. COM (93) 700. Office for Official 
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Εδώ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο όρος «Δια Βίου Μάθηση» ως μια 

στρατηγική ιδέα για νέες δράσεις που θα βοηθήσουν την Ένωση να αντεπεξέλθει στα 

δεδομένα μιας έντονα ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς, όπου οι νέοι «δε θα 

μπορούσαν να επιτύχουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και οι εργαζόμενοι δε θα 

επιβίωναν σ’ αυτήν, εάν δεν αποκτούσαν τις σωστές βάσεις ικανοτήτων και κινήτρων 

στο σχολείο και την ευκαιρία συνεχούς επανεκπαίδευσής τους αργότερα». Οι νέες 

προτεραιότητες που καθορίστηκαν από το Λευκό Βιβλίο είναι:  

- καλύτερη ποιότητα της εκπαίδευσης και της αρχικής κατάρτισης, βελτίωση της 

πρόσβασης σ’ αυτή και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα και στην 

τεχνολογία, 

- αύξηση της ανταγωνιστικότητας και πρόληψη της ανεργίας με την προσαρμογή 

του εργατικού δυναμικού στις νέες απαιτήσεις, με τη βοήθεια της συνεχιζόμενης 

κατάρτισης, 

- αντιμετώπιση των προβλημάτων της μακροχρόνιας ανεργίας και του αποκλεισμού, 

με παροχή ευκαιριών απασχόλησης 

 

δ) Νοέμβριος 1995: Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: Διδασκαλία 

και Μάθηση-Προς την κοινωνία της γνώσης
12 

Σύμφωνα με το Λευκό Βιβλίο, πολλές πληθυσμιακές ομάδες οδηγούνταν σε 

περιθωριοποίηση λόγω των εξελίξεων των ευρωπαϊκών κοινωνιών και οικονομιών, 

όπου η γνώση κατέχει πλέον ιδιαίτερη θέση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας τους. Εδώ 

υποβάλλονται προτάσεις που αφορούν στην ενθάρρυνση της απόκτησης νέων 

γνώσεων, στην προσέγγιση του σχολείου και της αγοράς εργασίας, στην 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ δίνεται επίσης βαρύτητα στην 

οικονομία και στη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Πρέπει να 

τονιστεί ότι σ’ αυτό το δεύτερο Λευκό Βιβλίο αναφέρεται η ανάγκη να σκέπτεται και 

να δρα κανείς σήμερα με οικονομικούς όρους, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην 

ανάπτυξη των ανθρώπινων αξιών και της προσωπικής ολοκλήρωσης. Αναγνωρίζοντας, 

μάλιστα, τη σύνδεση ανάμεσα στη γενική και την τεχνική εκπαίδευση, δίνεται 

μεγαλύτερη αξία στη δεύτερη. 

                                                                                                                                                                        

Publications of the European Communities: Brussels, βλ. και http://europa.eu/documentation/official-
docs/white-papers/index_el.htm (ανακτηθέν στις 04/02/2012) 
12 White Paper on Education and Learning. Teaching and Learning – Towards the Learning Society. 
COM (95) 590. Βλ. http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf 
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ε) Οκτώβριος 1997: Συνθήκη του Άμστερνταμ. 

Η ιδέα της δια βίου μάθησης υποστηρίχθηκε και από τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ, στην οποία η απασχόληση και τα δικαιώματα των πολιτών ήταν στους 

στόχους της συγκεκριμένης συνθήκης. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, επιπλέον, 

εισήγαγε ένα νέο κεφάλαιο που αναφερόταν στην αναγκαιότητα της επαγγελματικής 

κατάρτισης για την προώθηση της απασχόλησης, κάνοντας επίσης αναφορά στην 

προώθηση ενός εξειδικευμένου, καταρτισμένου και ευπροσάρμοστου ανθρώπινου 

δυναμικού και μιας αγοράς εργασίας η οποία θα ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της 

οικονομίας. 

 

2.2       Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - 23 & 24 Μαρτίου 2000, Λισαβόνα 

Για την καλύτερη κατανόηση του σημαντικού ρόλου του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο 

του 2000 στη Λισαβόνα, στο σχεδιασμό των πολιτικών που θα αναφερθούν παρακάτω, 

θα παρουσιαστούν αρχικά οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει εκείνη την περίοδο η 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ο νέος στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

η στρατηγική που απαιτείται για την επίτευξή του. 

Σε συνέχεια των παραπάνω πολιτικών και αποφάσεων της Ένωσης, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε ειδική σύνοδο, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 

στη Λισαβόνα, για να συμφωνήσει ένα νέο στρατηγικό στόχο για την Ένωση, 

προκειμένου, σύμφωνα με τα συμπεράσματά του, να ενισχυθεί η απασχόληση, η 

οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας 

βασισμένης στη γνώση. Η νέα πρόκληση με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνη τη χρονική περίοδο, είναι οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες 

προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση και οι απαιτήσεις μιας νέας οικονομίας 

καθοδηγούμενης από τη γνώση. Οι αλλαγές αυτές έχουν επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της 

ζωής των ανθρώπων και απαιτούν ριζικό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, αποφασίζει ότι 

πρέπει να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές κατά τρόπο σύμφωνο με τις κοινωνικές της 

αξίες και αντιλήψεις, αλλά έχοντας υπόψη της και την επικείμενη διεύρυνση. Ο 

γρήγορος και επιταχυνόμενος ρυθμός των αλλαγών απαιτεί ένα σαφή στρατηγικό 

στόχο και μια συμφωνία για ένα τολμηρό πρόγραμμα για την ανάπτυξη γνωστικών 

υποδομών, την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής μεταρρύθμισης και τον 
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εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, 2000a). 

Όπως άλλωστε διατυπώνεται, οι Ευρωπαίοι αναμένουν από την παρούσα 

σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ένωσης να εκδηλωθεί έντονα η κοινωνική 

της διάσταση, ενώ αναφέρονται και τα παρακάτω αδύνατα σημεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως ότι: 

- υπάρχουν περισσότεροι από 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι άνεργοι, 

- υπάρχει χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ηλικιωμένων στην 

αγορά  εργασίας και 

- η διαρθρωτική ανεργία μακράς διάρκειας και οι περιφερειακές ανισότητες ως προς 

την ανεργία παραμένουν ενδημικά στοιχεία σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Έτσι αποφασίζεται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προεδρίας, να 

αναληφθούν οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο θετικής 

στρατηγικής που να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή. Στην 

επιλογή μιας νέας κατεύθυνσης ο νέος στρατηγικός στόχος για την επόμενη δεκαετία 

ήταν «να γίνει η ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης, 

ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες 

θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται μια συνολική στρατηγική που να 

στοχεύει:  

- στην προετοιμασία για τη μετάβαση σε μια κοινωνία και οικονομία που θα 

βασίζονται στη γνώση, την έρευνα και την ανάπτυξη, με διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 

αλλά και με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς13, 

- στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, στην επένδυση στον 

άνθρωπο και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και 

                                                           

13
 Η εσωτερική αγορά αποτελεί έναν από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενιαία αγορά, η 

οποία ολοκληρώθηκε το 1992, αποτελεί ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, όπου πρόσωπα, 
εμπορεύματα, υπηρεσίες και κεφάλαιο μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, σύμφωνα με τη συνθήκη 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (βλ. σχετικά: Σύνοψη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Εσωτερική Αγορά, http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/index_el.htm) 
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- στη στήριξη της υγιούς οικονομικής προοπτικής και των ευνοϊκών προβλέψεων 

αύξησης, με την εφαρμογή ενός κατάλληλου συνδυασμού μακροοικονομικών 

πολιτικών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a). 

Έτσι, στη συνάντηση της Λισαβόνας αποφασίζεται η προώθηση των 

αποφάσεων προηγούμενων συναντήσεων, με τις οποίες τονίζεται η αναγκαιότητα για 

προσανατολισμό της εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανάμεσα στις οποίες αναφέρεται και 

η επιχειρηματικότητα. Στο κείμενο των συμπερασμάτων του συμβουλίου της 

Λισαβόνας τονίζεται η αναγκαιότητα κάθε πολίτης να διαθέτει τις καινούργιες 

δεξιότητες που απαιτούνται στη νέα κοινωνία της πληροφορίας και να επιμορφώνεται 

κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Αναφέρεται, ακόμη, η ανάγκη προσαρμογής 

των ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης 

και στην ανάγκη καλύτερης ποιότητας απασχόλησης. Αναδεικνύεται, επίσης, η 

σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την οικονομία για την αντιμετώπιση της 

ανεργίας αλλά και της αμοιβαίας, με κοινό όφελος, συνεργασίας εκπαιδευτικών 

φορέων και επιχειρήσεων. Η σύνδεση αυτή προτείνεται μέσω συνεργασιών μάθησης 

μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων αλλά 

και της προαγωγής ειδικών προγραμμάτων, ώστε να μπορέσουν οι άνεργοι να 

καλύψουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων τους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a)  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η δια 

βίου μάθηση αποτελούν βασικό μέσο για την υλοποίηση του νέου στρατηγικού 

στόχου. Όπως αναφέρεται στο κείμενο των συμπερασμάτων «[…] ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που πρέπει να παρέχει η δια 

βίου μάθηση: δεξιότητες πληροφορικής, ξένες γλώσσες, τεχνολογική αντίληψη, 

επιχειρηματικό πνεύμα και κοινωνικές δεξιότητες» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a)  

 

2.3       Ενέργειες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 

Μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας ξεκινά η περίοδος του 

σχεδιασμού των απαραίτητων παρεμβάσεων για την επίτευξη του νέου στρατηγικού 

στόχου της Ένωσης. Έχει ήδη συμφωνηθεί ότι βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση 

των νέων στρατηγικών αποτελεί η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 

επιχειρηματικότητα, η βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και η 

προσαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών προς την κατεύθυνση αυτή.  
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Παρακάτω γίνεται αναλυτική αναφορά στις ενέργειες εκείνες που αφορούν 

στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και οι οποίες ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Λισαβόνας, στον επανακαθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων, 

έπειτα από την αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και στο σχεδιασμό των 

νέων σχετικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.  

 

2.3.1    Αρχικές ενέργειες 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας αποφασίστηκε η αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση και τη νέα οικονομία της 

γνώσης, με βάση το νέο στρατηγικό στόχο που αναφέρθηκε παραπάνω. Η επίτευξη 

του στόχου αυτού, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του συμβουλίου, προϋποθέτει 

πρώτον τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση και την ανάπτυξη ιδίως 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Η ανταγωνιστικότητα και ο δυναμισμός των 

επιχειρήσεων εξαρτώνται άμεσα από την ύπαρξη ρυθμιστικού περιβάλλοντος που να 

συντελεί στις επενδύσεις, στην καινοτομία και στο επιχειρηματικό πνεύμα» 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a). Το Συμβούλιο πιστεύει ότι στον τομέα της 

δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση επιχειρήσεων θα πρέπει να 

εφαρμοστεί μια ανοιχτή μέθοδος συντονισμού14.  Έτσι καλεί: 

- το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ξεκινήσουν συγκριτικές αξιολογήσεις για 

θέματα, όπως το χρονικό διάστημα και το κόστος σύστασης εταιρίας, το ύψος του 

επενδυόμενου επιχειρηματικού κεφαλαίου, τον αριθμό πτυχιούχων από σχολές 

διοίκησης επιχειρήσεων και επιστημονικές σχολές και τις δυνατότητες κατάρτισης 

και 

- την Επιτροπή να υποβάλει ένα πολυετές πρόγραμμα υπέρ των επιχειρήσεων και 

του επιχειρηματικού πνεύματος, για το διάστημα 2001-200515, και να εκπονηθεί 

                                                           

14 Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ) είναι σχεδιασμένη, ώστε να βοηθά τα κράτη μέλη να 
αναπτύσσουν σταδιακά τις πολιτικές τους. Εφαρμόζεται σε τομείς, όπως η απασχόληση, η κοινωνική 
προστασία, η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η νεολαία και η κατάρτιση. Επίσης, βασίζεται στον από 
κοινού προσδιορισμό των στόχων, σε κοινά μέσα μέτρησης (στατιστικές, δείκτες) και στη συγκριτική 
αξιολόγηση, δηλαδή σύγκριση των επιδόσεων των κρατών μελών και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 
(Βλ. σχετικά: σύνοψη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_el.htm) 
15

 Ανακοίνωση της Επιτροπής, COM(2000) 256 τελικό, με τίτλο «Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 

πολιτική για τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της οικονομίας της γνώσης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2000), η 
οποία συνόδευε την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (2000/819/ΕΚ) σχετικά με το πολυετές 
πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα (2001-2005), (Επίσημη Εφημερίδα,2000), 
που παρατάθηκε στη συνέχεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 [απόφαση 1776/2005/ΕΚ, (Επίσημη 
Εφημερίδα 2005)]  και έχει αντικατασταθεί σήμερα από το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και 
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ένας ευρωπαϊκός χάρτης για τις μικρές επιχειρήσεις, με τον οποίο τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να δεσμεύονται στη χρήση μέσων για την ικανοποίηση των αναγκών των 

μικρών εταιριών (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a). 

Δεύτερη προϋπόθεση για την επίτευξη του νέου στόχου είναι η προσαρμογή 

των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης «τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας της 

γνώσης όσο και στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποιότητα απασχόλησης». Αυτή 

γίνεται στη βάση του εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, με 

εκπαίδευση και κατάρτιση για τη ζωή και την εργασία στην κοινωνία της γνώσης. Με 

τις πολιτικές αυτές πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης, 

προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες ομάδες, σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, όπως 

είναι οι νέοι, οι άνεργοι ενήλικες και οι απασχολούμενοι, των οποίων οι δεξιότητες 

χρειάζονται επικαιροποίηση. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η ανάπτυξη τοπικών 

κέντρων μάθησης και η προαγωγή νέων βασικών δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό 

καλούνται τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες, το 

Συμβούλιο και η Επιτροπή να επιτύχουν, μεταξύ άλλων, (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

2000a): 

- τον καθορισμό νέων βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να παρέχει η δια βίου μάθηση 

με βάση ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και  

- τη θέσπιση συνεργασιών μάθησης «μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης, 

επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων προς αμοιβαίο όφελος» 

Καλείται, επίσης, το Συμβούλιο Παιδείας σε προβληματισμό σχετικά με τους 

συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων, με στόχο τη 

συμβολή στις διαδικασίες του Λουξεμβούργου 16 και του Κάρντιφ 17. 

                                                                                                                                                                        

την ανταγωνιστικότητα (CIP) (2007-2013) [απόφαση 1639/2006/ΕΚ, (Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006)] 
16 Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ) εγκαινιάζεται στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής 
Διάσκεψης Κορυφής για την απασχόληση, που έγινε στο Λουξεμβούργο στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 
1997, ώστε να συντονιστούν οι εθνικές πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης. Η ΕΣΑ καθιερώνει ένα 
πλαίσιο εποπτείας, το οποίο παρακινεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές 
στον εν λόγω τομέα. Αφορά, επίσης, την ικανότητα επαγγελματικής ένταξης, το επιχειρηματικό πνεύμα, 
την ικανότητα προσαρμογής και την ισότητα ευκαιριών στο επίπεδο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας 
(Συμπεράσματα Προεδρίας, c/97/400). 
17 Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Κάρντιφ, που έγινε στις 15 και 16 Ιουνίου 1998, τα κράτη μέλη 
υπέβαλαν σχέδια δράσης για την απασχόληση, όπως είχε συμφωνηθεί κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Λουξεμβούργου. Από την πρώτη αξιολόγηση των σχεδίων αυτών γίνεται σαφές ότι τα κράτη μέλη 
καταβάλλουν προσπάθειες για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση της απόκτησης 
δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης, τη βελτίωση των όρων λειτουργίας των ΜΜΕ και των 
αυτοαπασχολουμένων και τη λήψη μέτρων για την προώθηση της εργασίας (Συμπεράσματα Προεδρίας 
c/98/150)   
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Τέλος, καλείται το Συμβούλιο και η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας 

ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση και έχοντας υπόψη τη διαδικασία του 

Λουξεμβούργου, να εξετάσουν μεταξύ άλλων τους τομείς της βελτίωσης της    

απασχολησιμότητας, τη μείωση των ελλείψεων δεξιοτήτων και την «απόδοση 

μεγαλύτερης προτεραιότητας στη δια βίου μάθηση ως βασικού στοιχείου του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου». Η Επιτροπή, επίσης, θα πρέπει να συντάσσει 

ετήσια ανακεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται με βάση 

δείκτες σχετικά με την απασχόληση, την καινοτομία, την οικονομική μεταρρύθμιση 

και την κοινωνική συνοχή (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a). 

 

2.3.2    Πολυετές πρόγραμμα υπέρ των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού   

πνεύματος  (2001-2005) 

Όπως είδαμε παραπάνω, σύμφωνα με το Συμβούλιο, o στόχος της δημιουργίας 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση επιχειρήσεων απαιτεί ενέργειες, δράσεις και 

προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν στην προώθηση του επιχειρηματικού 

πνεύματος. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης, προτείνεται η υποβολή ενός πολυετούς προγράμματος για τις 

επιχειρήσεις και ένας Ευρωπαϊκός Χάρτης για την ικανοποίηση των αναγκών των 

μικρών επιχειρήσεων. Στις δύο αυτές προτάσεις του Συμβουλίου αλλά και στις 

ενέργειες που ακολούθησαν γίνεται αναφορά παρακάτω.  

Στα συμπεράσματα της Λισαβόνας αναφέρεται ότι ο στόχος της 

ανταγωνιστικής και της βασισμένης στη γνώση οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με 

την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και της καινοτομίας. Οι θέσεις 

απασχόλησης θα δημιουργηθούν κυρίως από τις δραστήριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

σε ηλεκτρονικό εμπόριο, σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας και στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών. Πρέπει, επίσης, να ενθαρρυνθεί η ανάληψη κινδύνων και η 

επιχειρηματικότητα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a). 

Έτσι, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει, από την 1η 

Ιανουαρίου 2001 και για περίοδο πέντε ετών, τη θέσπιση προγράμματος πολιτικής για 

τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με 

τίτλο «Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτική για τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της 

οικονομίας της γνώσης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000a). Εκεί παρουσιάζονται οι 
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προκλήσεις της Ένωσης στον τομέα των επιχειρήσεων και οι στόχοι του 

προγράμματος, στους οποίους θα γίνει αναφορά παρακάτω.  

Πριν από την ανακοίνωση του συγκεκριμένου προγράμματος, το Συμβούλιο 

έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων: κατ’ αρχάς, τα έγγραφα (ανακοινώσεις, αποφάσεις και 

εκθέσεις)18, στα οποία αναγνωρίζονται η σημασία των επιχειρήσεων και του 

επιχειρηματικού πνεύματος αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

και οι επιχειρηματίες, όπου επισημαίνονται βασικοί τομείς για ανάληψη δράσης σε 

κοινοτικό επίπεδο. Ακόμη, τη σημαντική συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία και στην απασχόληση. Τέλος, το πλαίσιο 

δράσης από το τρίτο πολυετές πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (1997-2000)19
 καθώς και την έκθεση αξιολόγησής του για τις 

δράσεις που είχαν αναληφθεί το 1997, το 1998 και στις αρχές του199920 (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2000a). 

Η ανακοίνωση για το πολυετές πρόγραμμα 2001-2005 εντάσσεται στο πλαίσιο 

γενικότερων δεσμεύσεων της Επιτροπής για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, μαζί 

με άλλες τέσσερις συναφείς πρωτοβουλίες που είναι:  

- Το σχέδιο δράσης eEurope,21  

                                                           

18 Π.χ. ανακοίνωση σχετικά μ’ ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
και τη βιοτεχνία [COM (1996) 329]- Έκθεση της Task Force για την απλούστευση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος (BEST), τόμοι Ι και ΙΙ, 1998- ανακοίνωση για την προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος και της ανταγωνιστικότητας [COM (1998) 550 τελικό] – σύσταση για τη βελτίωση και την 
απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις (ΕΕ L 145, 
05.06.1997, σ. 29)- ανακοίνωση στο Συμβούλιο για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στην 
Ευρώπη: προτεραιότητες για το μέλλον [COM (1998) 222 τελικό]- έκθεση σχετικά με το συντονισμό 
των δραστηριοτήτων υπέρ των ΜΜΕ και της βιοτεχνίας [COM (1997) 610 τελικό]- απόφαση σχετικά 
με τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης (ΕΕ L 155, 29.05.1998)- ανακοίνωση για τη μεταβίβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ C 93, 28.03.1998, σ. 2)- ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία 
ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις [COM (1997) 187]- ανακοίνωση για τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια: βασικός παράγοντας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση [SEC (1998) 552 τελικό]- έκθεση για τις συντονισμένες δράσεις με τα κράτη μέλη 
στον τομέα της πολιτικής υπέρ των επιχειρήσεων [COM (1999) 569 τελικό]- ανακοίνωση σχετικά με 
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενόψει της παγκοσμιοποίησης [COM (1998) 718 
τελικό]- έκθεση του Συμβουλίου Βιομηχανίας της 9.11.1999 σχετικά με την ένταξη της αειφόρου 
ανάπτυξης στην πολιτική για τις επιχειρήσεις. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000a) 
19 Απόφαση 97/15ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996, ΕΕ L 6 της 10.01.1997, σ 25 και επ. 
20 Έκθεση επί της αξιολόγησης του τρίτου πολυετούς προγράμματος για τις ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή    
Ένωση (1997-2000) COM (1999) 319 τελικό, 29.06.1999. 
21

 Η πρωτοβουλία eEurope δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 1999 με 

στόχο την απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Ευρώπης. Σκοπός αυτού του σχεδίου δράσης είναι να 
διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, μέσω του 
καθορισμού των απαραίτητων μέτρων. Οι δράσεις μπορούν να καταταγούν με βάση τρεις κύριους 
στόχους: α) φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές διαδίκτυο, β) επένδυση σε άτομα και δεξιότητες, γ) 
τόνωση της χρήσης του διαδικτύου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000a) 
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- Η δράση συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων22 όσον αφορά το επιχειρηματικό 

πνεύμα και την καινοτομία 

- Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Μικρών Επιχειρήσεων και 

- Η αναθεώρηση των χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο 

τον αναπροσανατολισμό της κοινοτικής χρηματοδότησης νεοϊδρυόμενων 

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και άλλων πρωτοβουλιών επιχειρηματικού 

κινδύνου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000a) 

Πριν να γίνει αναφορά στους στόχους του προγράμματος, θα παρουσιαστούν οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα των επιχειρήσεων, όπως αυτές 

αναγράφονται στο κείμενο της ανακοίνωσης για το πολυετές πρόγραμμα, και που 

αφορούν: 

- το επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σημασίας 

για τη νέα οικονομία, 

- την προαγωγή ενός καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος,  

- την προώθηση νέων επιχειρηματικών προτύπων στην ηλεκτρονική οικονομία, 

- τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής αγοράς, 

- τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και 

- την εφαρμογή νέων μεθόδων συντονισμού, όπως είναι η συγκριτική αξιολόγηση 

των επιδόσεων, η παρακολούθηση και οι συντονισμένες δράσεις.  

Συγκεκριμένα, για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος απαιτείται: 

- ριζική μεταβολή της παιδείας και της συμπεριφοράς μας, όσον αφορά την 

επιχειρηματικότητα, 

- αναθεώρηση της στάσης απέναντι στην ανάληψη κινδύνου και την αποτυχία, 

- ενθάρρυνση της ανταμοιβής των αναλαμβανόμενων πρωτοβουλιών που ενέχουν 

κινδύνους, 

- αναθεώρηση της πτωχευτικής νομοθεσίας, 

- αύξηση του ρυθμού ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, βελτίωση των πιθανοτήτων 

επιβίωσης και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η πολιτική 

στον τομέα αυτό «θα έχει ως στόχο την άνοδο του ποσοστού των επιχειρήσεων που 

                                                           

22
 Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) ορίζεται τελικά ως μια συνεχής, συστηματική διαδικασία 

για την αξιολόγηση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών εργασίας μέσω της εκμάθησης 
από τις καλύτερες πρακτικές των άλλων και στη συνέχεια της υλοποίησης αλλαγών για τη βελτίωσή 
τους (Cassell, Nadin & Gray, 2001) 
 



 

 
81 

ιδρύονται από γυναίκες, νέους και ανέργους.[…]Επίσης, θα αναλύσει και θα 

προωθήσει νέες μορφές επιχειρηματικότητας» και, τέλος, 

- εκπαίδευση για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, η οποία «αποτελεί 

έναν ακόμη παράγοντα που συμβάλλει προς μια δυναμικότερη επιχειρηματική 

παράδοση. Οι γενικές γνώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό 

πνεύμα πρέπει να διδάσκονται με τον κατάλληλο τρόπο τόσο στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». Στόχος είναι η ένταξη 

ειδικών μαθημάτων και προγραμμάτων σχετικών με το εμπόριο και τις 

επιχειρήσεις. Επίσης, η διδασκαλία τέτοιων μαθημάτων δε θα περιορίζεται μόνο σε 

σχολές οικονομικών επιστημών. «Ένας επιστήμονας ή ένας μηχανικός πρέπει να 

μπορεί να καταστρώνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο με την ίδια ευχέρεια με την 

οποία πραγματοποιεί ένα επιστημονικό πείραμα ή συντάσσει ένα θεωρητικό 

άρθρο» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000a). 

Το πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα, 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούσε ένα σημαντικό μέσο για την 

αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, κατά την πενταετία 2001-2005. Οι 

δραστηριότητες του προγράμματος στρέφουν την προσοχή τους κυρίως στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως γενικότερος στόχος του, μάλιστα, αναφέρεται η 

συμβολή «στην επίτευξη της Ευρώπης των Επιχειρήσεων» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2000a). 

Η ανάπτυξη πολιτικής, η θέσπιση χρηματοδοτικών μέσων και η παροχή 

υπηρεσιών πληροφόρησης και στήριξης αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες, στο 

πλαίσιο του προγράμματος. Η ανάπτυξη πολιτικής πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας BEST23 (συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων, συντονισμένες δράσεις, 

                                                           

23 Η διαδικασία BEST περιγράφηκε για πρώτη φορά στην απόφαση του Συμβουλίου σχετικά μ’ ένα 
πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα (2001-2005). Επιτρέπει τον 
προσδιορισμό και την ανταλλαγή των βέλτιστων ορθών πρακτικών, με σκοπό την αναζωογόνηση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έχει στόχο τη σύγκριση αυτών των βέλτιστων πρακτικών, ενώ έχει 
λάβει θετική ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της έκκλησης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000 για μια ανοικτή μέθοδο συντονισμού στα 
ζητήματα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή των 
ορθών πρακτικών είναι δυνατή η χρήση πολλών μεθόδων, μεταξύ των οποίων η σύγκριση των 
επιδόσεων των κρατών μελών, η αξιολόγηση από ομότιμους, τα σεμινάρια και τα συνέδρια. Στο πλαίσιο 
της διαδικασίας BEST, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προσδιορίζει σαφώς καθορισμένα σχέδια τα οποία κρίνονται πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων. Τα σχέδια BEST αποτελούν ένα από τα μέσα που προορίζονται για την υλοποίηση 
των στόχων του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις.  
(Βλ. σχετικά: σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ, ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26113_el.htm) 
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σεμινάρια, διασκέψεις, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών). Προβλέπεται επίσης, η 

παροχή στήριξης μέσω στατιστικών εργασιών, μελετών και εκθέσεων αλλά και του 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)24. 

Για τον καθορισμό των στόχων του προγράμματος λαμβάνονται υπόψη οι 

βασικοί τομείς δράσης του τρίτου πολυετούς προγράμματος (1997-2000)25, οι οποίοι 

περιλάμβαναν: 

- τη βελτίωση του διοικητικού και του κανονιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

- τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού πλαισίου των επιχειρήσεων, 

- την παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για τον εξευρωπαϊσμό και τη διεθνοποίηση των 

στρατηγικών τους, 

- την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και τη βελτίωση της πρόσβασης 

στην έρευνα, την καινοτομία και την κατάρτιση, 

- την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και 

- τη βελτίωση των μέσων πολιτικής για τις ΜΜΕ. 

Έχοντας λάβει υπόψη τις παραπάνω προκλήσεις, τις εμπειρίες από 

προηγούμενα προγράμματα, την ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων και των 

συζητήσεων με τα κράτη μέλη και την επιχειρηματική κοινότητα, η Επιτροπή 

καθόρισε τους παρακάτω πέντε στόχους για το πολυετές πρόγραμμα 2001-2005: 

- την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος ως πολύτιμης και παραγωγικής 

ικανότητας για τη ζωή, με βάση τον προσανατολισμό προς τον πελάτη, 

- την ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός επιχειρηματικού κλίματος, στο οποίο θα 

μπορεί να αναπτυχθεί η έρευνα, η καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα, 

- την βελτίωση του χρηματοοικονομικού πλαισίου των ΜΜΕ, 

- την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, στο πλαίσιο της κοινωνίας της 

γνώσης και 

                                                           

24 Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ ιδρύθηκε από την Επιτροπή το 1992, για να βελτιώσει 
την παρακολούθηση της οικονομικής απόδοσης των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Παρέχει πληροφόρηση για τις 
ΜΜΕ σε διαμορφωτές πολιτικής, ερευνητές, οικονομολόγους καθώς και στις ίδιες τις ΜΜΕ. Το νέο 
δίκτυο Enterprise Europe Network που λειτουργεί από το 2008, συνιστά μια σημαντική πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεις & Βιομηχανία, με στόχο να βοηθηθούν οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και την ικανότητα τους για καινοτομία. Ο 
ΕΟΜΜΕΧ συμμετείχε στην Ελληνική Κοινοπραξία Enterprise Europe Network –Hellas, που 
επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη των Ελληνικών ΜΜΕ. To Enterprise 
Europe Network–Hellas παρέχει υπηρεσίες όπως: ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές και διεθνείς 
επιχειρηματικές συνεργασίες, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στα ευρωπαϊκά προγράμματα.  
25 Απόφαση 97/15ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996, ΕΕ L 6 της 10.01.1997 
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- τη στήριξη των επιχειρήσεων, μέσω δικτύων και υπηρεσιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2000a). 

 

2.3.3    Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις μικρές επιχειρήσεις 

Σημαντική απόφαση που αφορά την επιχειρηματικότητα, που ακολουθεί το 

συμβούλιο της Λισαβόνας το 2000, είναι αυτή της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Χάρτη 

των Μικρών Επιχειρήσεων, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σάντα Μαρία ντα 

Φέιρα, στις 19 και 20 Ιουνίου 2000,  με τον οποίο συνιστάται η συνεργασία φορέων 

και κρατών μελών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ο Χάρτης αυτός 

αποτελεί - μαζί με το πρόγραμμα δράσης «eEurope», τη δημιουργία ευρωπαϊκού 

χώρου έρευνας και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς - μέρος των ενεργειών για 

την «προετοιμασία της μετάβασης προς μια οικονομία ανταγωνιστική, δυναμική και 

βασισμένη στη γνώση» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000b).  

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2000, υπογραμμίζεται η σημασία 

των μικρών επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών για την οικονομική ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ένωση. Ζητείται η πλήρης εφαρμογή 

του Ευρωπαϊκού Χάρτη, ως μέρους του υπό εκπόνηση πλαισίου πολιτικής για τις 

επιχειρήσεις. Το πλαίσιο αυτό προχωρεί με βάση το πρόγραμμα εργασίας 2000- 2005 

όσον αφορά την πολιτική για τις επιχειρήσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, τις προτάσεις 

όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση της πολιτικής των επιχειρήσεων καθώς και το 

προτεινόμενο Πολυετές Πρόγραμμα 2001-2005 για τις επιχειρήσεις και το 

επιχειρηματικό πνεύμα. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000b).  

Στο Χάρτη, ο οποίος αποτελεί το Παράρτημα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της Φέιρα, αναφέρεται η σημασία των μικρών επιχειρήσεων για την οικονομία, 

εφόσον αποτελούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην Ευρώπη. Ακόμη, οι αρχηγοί των κρατών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναγνωρίζουν το δυναμισμό των μικρών επιχειρήσεων σε θέματα παροχής νέων 

υπηρεσιών, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και κοινωνικής περιφερειακής 

ανάπτυξης. Υπογραμμίζεται, επίσης, η σημασία του επιχειρηματικού πνεύματος και η 

ανάγκη να μην αποτελούν ορισμένες αποτυχίες αντικείμενο κυρώσεων. Για την 

προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και τη βελτίωση του περιβάλλοντος των 

μικρών επιχειρήσεων αποφασίζεται να ληφθούν υπόψη δέκα «γραμμές δράσης» του 

Χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση των αντίστοιχων δεσμεύσεων. 
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Έτσι, ο Χάρτης συνιστά στις κυβερνήσεις να επικεντρώσουν τις στρατηγικές 

τους προσπάθειες σε δέκα γραμμές δράσης, που έχουν κεφαλαιώδη σημασία για το 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μικρές επιχειρήσεις: 

- εκπαίδευση και κατάρτιση στο επιχειρηματικό πνεύμα,  

- φθηνότερη και ταχύτερη εκκίνηση, 

- καλύτερη νομοθεσία και ρυθμίσεις, 

- διαθεσιμότητα των ικανοτήτων, 

- βελτίωση της πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση,  

- περισσότερα οφέλη από την ενιαία αγορά,  

- φορολογικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα,  

- ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των μικρών επιχειρήσεων,  

- επιτυχημένα πρότυπα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και υποστήριξη κορυφαίων 

μικρών επιχειρήσεων και 

- ανάπτυξη ισχυρότερης και αποτελεσματικότερης εκπροσώπησης των συμφερόντων 

των μικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο. 

Οι παραπάνω γραμμές δράσης αποτελούν κατευθυντήριες δράσεις για την 

υλοποίηση των δεσμεύσεων του Χάρτη, οι οποίες αφορούν στη βελτίωση της 

κατάστασης των μικρών επιχειρήσεων με την: 

- ενίσχυση του καινοτόμου και επιχειρηματικού πνεύματος,  

- επιδίωξη ενός ρυθμιστικού, φορολογικού και διοικητικού πλαισίου για τη 

διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

- διευκόλυνση της πρόσβασης τόσο στις βέλτιστες μεθόδους έρευνας και 

τεχνολογίας, όσο και σε χρηματοδοτικά μέσα, 

- προώθηση άριστης ποιότητας υποστήριξη για τις μικρές επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης 

«δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εισαγάγει διδασκαλία με αντικείμενο τις 

επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να 

αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης για διευθυντές επιχειρήσεων» (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή,2002). Στο κείμενο του Χάρτη αναγνωρίζεται ότι το επιχειρηματικό πνεύμα 

«αποτελεί μια πολύτιμη και παραγωγική ζωτική δεξιότητα σε όλα τα επίπεδα 

ευθύνης». Επίσης, θεωρείται ότι «η αποτυχία είναι συνεπακόλουθη της υπεύθυνης 

πρωτοβουλίας και της ανάληψης κινδύνων και θα πρέπει κυρίως να αντιμετωπίζεται 

ως μια ευκαιρία απόκτησης εμπειριών» (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000b).  
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Οι κατευθυντήριες δράσεις στις οποίες υπάρχει αναφορά στην εκπαίδευση 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα, είναι η εκπαίδευση για το επιχειρηματικό πνεύμα 

και η διαθεσιμότητα των ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, η δράση της εκπαίδευσης και της 

επιμόρφωσης για το επιχειρηματικό πνεύμα στοχεύει στο να προωθήσει το 

επιχειρηματικό πνεύμα και τις νέες δεξιότητες από μικρότερη ηλικία. Επίσης να 

ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές προσπάθειες των νέων και να αναπτύξει επιμορφωτικά 

προγράμματα για στελέχη σε μικρές επιχειρήσεις. Αναφέρεται, ακόμη, ότι οι «γενικές 

γνώσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα πρέπει να 

διδάσκονται σε όλα τα σχολικά επίπεδα. Ειδικές ενότητες σχετικές με τις επιχειρήσεις 

πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό συστατικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα κολέγια και στα Πανεπιστήμια» 

Η σημασία της επιχειρηματικότητας αναγνωρίζεται, λοιπόν, ευρέως ως μία από 

τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να παρέχονται μέσω της δια βίου μάθησης και 

τονίστηκε τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας όσο και στον Ευρωπαϊκό 

Χάρτη των Μικρών Επιχειρήσεων. Έτσι, η δράση που αφορά τη διαθεσιμότητα των 

ικανοτήτων έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι «τα ιδρύματα επιμόρφωσης, τα οποία θα 

συμπληρώνονται από προγράμματα επιμόρφωσης εντός των επιχειρήσεων, θα 

παρέχουν κατάλληλες ικανότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μικρών 

επιχειρήσεων και θα προσφέρουν δια βίου επιμόρφωση και παροχή συμβουλών» 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000b).  

Με τη δράση των επιτυχημένων προτύπων ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και την 

υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων επιδιώκεται ο συντονισμός των δραστηριοτήτων 

των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία υπηρεσιών 

πληροφόρησης και επιχειρηματικής υποστήριξης, οι οποίες να είναι  εύκολα 

προσβάσιμες και να ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές ανάγκες. Επίσης, 

επιδιώκεται η διασφάλιση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την 

καθοδήγηση και την υποστήριξη από μέντορες και «αγγέλους επιχειρήσεων» 

(Business angels), μεταξύ άλλων και μέσω ιστοσελίδων, και της αξιοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ. 

Για την επίτευξη των στόχων του Χάρτη σημειώθηκε η ανάγκη χρήσης της 

ανοικτής μεθόδου συντονισμού των εθνικών επιχειρηματικών πολιτικών καθώς και 

των πολυετών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό πνεύμα, της 

διαδικασίας του Κάρντιφ για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, της διαδικασίας του 

Λουξεμβούργου για τις πολιτικές απασχόλησης και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων 
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και πρωτοβουλιών. Η πρόοδος του Χάρτη προτάθηκε να παρακολουθείται και να 

αξιολογείται ετησίως, με βάση σχετική έκθεση της Επιτροπής προς τις εαρινές 

συνόδους κορυφής.  

 

2.3.4    Πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα     

(2007-2013) 

Μία από τις ενέργειες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που 

ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας και για την οποία έγινε ήδη 

λόγος, ήταν το πολυετές πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις και το επιχειρηματικό 

πνεύμα, για την περίοδο 2001-2005. Το πρόγραμμα αυτό παρατάθηκε μέχρι το τέλος 

του 2006 και η συνέχειά του δόθηκε μ’ ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο ονομάστηκε 

«Πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα» και αφορά την 

περίοδο 2007-2013. 

Ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι η υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

καινοτομίας και οικοκαινοτομίας,26 η προσφορά καλύτερης πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις 

επιχειρήσεις της περιφέρειας, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης της κοινωνίας της 

πληροφορίας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και η ενίσχυση και 

η ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, οι οποίες 

διαδίδουν πληροφορίες στις επιχειρήσεις, για ζητήματα πολιτικών, νομοθεσίας και 

προγραμμάτων της Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα νέο μηχανισμό που 

στόχο έχει την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ εθνικών και περιφερειακών 

προγραμμάτων προώθησης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, προσφέροντας σ’ αυτές 

πρόσθετα μέσα, ώστε να επωφεληθούν από τις ιδέες, την τεχνογνωσία, τις ευκαιρίες 

της αγοράς σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Με συνολικό προϋπολογισμό 3.621 

εκατ. Ευρώ, το πρόγραμμα διαιρείται σε τρία επιμέρους προγράμματα με, 

αντίστοιχους στόχους για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ικανότητά 

τους να καινοτομούν. Έτσι, διακρίνουμε τα εξής επιμέρους προγράμματα: 

- πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΠΕΚ) 

                                                           

26
 Οικολογική καινοτομία: κάθε μορφή καινοτομίας που έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη με 

σεβασμό προς το περιβάλλον, χάρη στη μείωση των συνεπειών για το περιβάλλον ή την 
αποτελεσματικότερη και πιο υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως της ενέργειας. Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2006a) 1639/2006 
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- πρόγραμμα στήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών 

- πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη» (ΕΕΕ) 

Αν και τα παραπάνω προγράμματα, το καθένα με το δικό του τρόπο, βοηθούν 

άμεσα ή έμμεσα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, θα γίνει εκτενής αναφορά 

στο πρώτο, στο οποίο δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα (60% του προϋπολογισμού) και 

επιδίωξή του αποτελεί η στήριξη της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

καθώς εστιάζει στους παρακάτω τομείς: 

- πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 

- υποστήριξη για τη βελτίωση της πολιτικής για την καινοτομία, 

- υποστήριξη για την οικοκαινοτομία, 

- υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων και 

- προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Συγκεκριμένα, υποστήριξη των ΜΜΕ μέσω χρηματοδοτικών μέσων που 

απευθύνονται στα διάφορα στάδια του κύκλου της ζωής των επιχειρήσεων. Στήριξη 

των επενδύσεων στην τεχνολογική ανάπτυξη, στην καινοτομία και παροχή βοήθειας 

στη μεταφορά της τεχνογνωσίας και στη διασυνοριακή επέκταση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, το 

Enterprise Europe Network27 αποτελεί το δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ 

και τους επιχειρηματίες, για την πρόσβαση σε πληροφορίες της αγοράς και τη βοήθεια 

για την αντιμετώπιση νομικών εμποδίων, όπως επίσης για τη διαδικασία αναζήτησης 

επιχειρηματικών εταίρων από άλλες επιχειρήσεις. Η υποστήριξη για τη βελτίωση της 

πολιτικής για την καινοτομία αφορά την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε 

καινοτόμες επιχειρήσεις και τη διακρατική δικτύωση διαφόρων καινοτόμων 

επιχειρήσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Στην υποστήριξη αυτού του 

στόχου εντάσσονται οι πρωτοβουλίες PRO INNO Europe ® και Europe INNOVA,28 

για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και μεταξύ ευρωπαίων επαγγελματιών της 

καινοτομίας, αντίστοιχα. Παράλληλα, ο στόχος για τη βελτίωση των πολιτικών 

καινοτομίας αφορά και την οικοκαινοτομία, που έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη 

με σεβασμό προς το περιβάλλον. 

                                                           

27
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Enterprise Europe Network βλ. στην: 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 
28

 Πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις των παραπάνω πρωτοβουλιών βλ. στις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες: http://www.proinno-europe.eu/ και http://www.europe-innova.eu/web/guest 



 

 
88 

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» υποστηρίζει 

δραστηριότητες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία 

καλύτερων συνθηκών για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην Ένωση. Για το 

σκοπό αυτό, σημαντικός είναι ο ρόλος των επιχορηγήσεων για την πολιτική ενίσχυσης 

της καινοτομίας και για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη είναι η σημασία των προγραμμάτων για 

την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη, μέσω συνεδρίων,29 μέσω 

του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες,30 της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

ΜΜΕ31 καθώς και προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών32 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2006a). 

Τέλος, το πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 

διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, οι 

δραστηριότητες των οποίων αφορούν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. 

Βοηθά, επίσης, τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την 

έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ-ΕΤΑ)33. Να σημειωθεί, ακόμη, ότι το 

πρόγραμμα συνδυάζεται και με άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες, δημιουργώντας έτσι 

το πλαίσιο με το οποίο επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει στην υλοποίηση 

των στόχων της στον τομέα της έρευνας, της συνοχής, του περιβάλλοντος, της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

 

2.3.5    Προσαρμογή των πολιτικών εκπαίδευσης στις απαιτήσεις του νέου 

στρατηγικού στόχου 

Η αναγνώριση ότι οι άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της 

Ευρώπης για την ανάπτυξη και την απασχόληση ήταν σαφής το 2000 και 

επαναλήφθηκε και αργότερα με πιο πρόσφατη επιβεβαίωση αυτή της ανανεωμένης 

                                                           

29 Πληροφορίες για συνέδρια διατίθενται στην: http://ec.europa.eu/enterprise/events/index_en.htm 
30 Για το πρόγραμμα Erasmus for Young Entrepreneurs βλ.: 
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php 
31 Περισσότερα για την πρόγραμμα ‘’Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ’’ στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/about/index_en.htm 
32 «European Network to Promote Women's Entrepreneurship» (WES) και «Female Entrepreneurship 
Ambassadors». Πληροφορίες στις ιστοσελίδες: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/women/wes-network/καιhttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/women/ambassadors/ 
33 Το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (FP4) είναι το κύριο μέσο 
της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη, με χρονική διάρκεια από το 2007-2013. Για 
πληροφορίες βλ. στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm 
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στρατηγικής της Λισαβόνας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2005, το 

οποίο ζήτησε περισσότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην απόκτηση 

δεξιοτήτων. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005a & Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2005). Επίσης, το 

πρόγραμμα εργασίας "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010" (EΚ2010) (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2003a), που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Βαρκελώνης το Μάρτιο του 

2002 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2002), ζήτησε περαιτέρω δράση για την "εδραίωση των 

βασικών δεξιοτήτων" και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, στόχος είναι η επικέντρωση στον προσδιορισμό των 

βασικών δεξιοτήτων και στον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω δεξιότητες, μαζί με τις 

παραδοσιακές δεξιότητες, μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα στα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών, να αποκτώνται και να διατηρούνται δια βίου. Οι βασικές 

δεξιότητες πρέπει να είναι πραγματικά διαθέσιμες σε όλους, συμπεριλαμβανομένων 

και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο και 

των ενήλικων μαθητών. Πρέπει, επίσης, να προωθηθεί η επικύρωση των βασικών 

δεξιοτήτων, προκειμένου να υποστηριχθεί η περαιτέρω μάθηση και η 

απασχολησιμότητα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη δια βίου μάθηση το 200134 

και το ψήφισμα του Συμβουλίου που ακολούθησε35 υπογράμμισαν περαιτέρω την 

ανάγκη παροχής ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους, ιδιαίτερα για την απόκτηση 

και την επικαιροποίηση των βασικών γνώσεων. 

Με βάση αυτήν την πολιτική εντολή, μια ομάδα εργασίας για τις βασικές 

δεξιότητες, η οποία δημιουργήθηκε το 2001 στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 

για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 2010, ανέπτυξε ένα πλαίσιο βασικών 

ικανοτήτων οι οποίες απαιτούνται σε μια κοινωνία της γνώσης, συνοδευμένο από 

διάφορες συστάσεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να τις 

αποκτήσουν. Έτσι, στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2005b), παρουσιάζεται ένα ευρωπαϊκό εργαλείο αναφοράς για τις βασικές ικανότητες 

και υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις εν 

λόγω ικανότητες για όλους τους πολίτες, μέσω της δια βίου μάθησης. 

                                                           

34
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2001). Ανακοίνωση της Επιτροπής. Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής 

δια βίου μάθησης, COM (2001) 678 τελικό 21-11-2001, Βρυξέλλες. 
35

 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2002). Ψήφισμα του συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2002 για τη δια βίου μάθηση, (2002/C 163/01), 9-7-2002. 
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2.3.5.1 Βασικές δεξιότητες ως προϋπόθεση της κοινωνίας της γνώσης 

Στο κείμενο της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις βασικές 

δεξιότητες, σύμφωνα με διάφορες διεθνείς μελέτες, ως "ικανότητα" ορίζεται ένας 

συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών που αρμόζουν σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση. «Οι "βασικές ικανότητες" είναι εκείνες που υποστηρίζουν 

την προσωπική ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη 

και την απασχόληση. Η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης αυξάνει την απαίτηση για 

τις βασικές ικανότητες σε προσωπικό, δημόσιο και επαγγελματικό επίπεδο. Ο τρόπος 

με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στις υπηρεσίες 

αλλάζει, όπως και η δομή και η σύνθεση των κοινωνιών. Υπάρχει αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη του δημοκρατικού πνεύματος· 

αυτό απαιτεί να είναι οι άνθρωποι πιο ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί. 

Κατά συνέπεια, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που χρειάζεται καθένας 

αλλάζουν» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005b). 

Παράλληλα, η αυξανόμενη διεθνοποίηση των οικονομιών επηρεάζει τον κόσμο 

της εργασίας, με ταχείες και συχνές αλλαγές και καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και προσεγγίσεων στην οργάνωση των επιχειρήσεων. Οι 

εργαζόμενοι χρειάζεται τόσο να επικαιροποιούν τις συγκεκριμένες δεξιότητές τους 

που σχετίζονται με την εργασία όσο και να αποκτούν γενικές ικανότητες που θα τους 

επιτρέπουν να προσαρμοστούν στην αλλαγή. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι 

συμπεριφορές του εργατικού δυναμικού, λοιπόν, αποτελούν σημαντικό παράγοντα της 

καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και συμβάλλουν στην 

εξασφάλιση κινήτρων, στην ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους και 

στην ποιότητα της εργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005b). 

Επίσης, θα πρέπει να γίνει αναφορά στη συνοχή των προτάσεων του 

συμβουλίου για τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση με τις υπόλοιπες 

πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η εν λόγω 

πρόταση συμβάλλει στους στόχους της Λισαβόνας για την ανάπτυξη, την απασχόληση 

και την κοινωνική συνοχή, συμβαδίζοντας με τους στόχους και τις πολιτικές που 

εφαρμόζονται. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι: 

- στις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αναγνωρίζεται η σημασία των 

ικανοτήτων για την απασχόληση και για την προσαρμογή στις αλλαγές, γεγονός 

που πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο των εθνικών μεταρρυθμιστικών 

προγραμμάτων των κρατών μελών, 
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- η κοινωνική πολιτική δίνει έμφαση στο ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

ως μέσου διαφυγής από τη φτώχεια και βασικού παράγοντα για την κοινωνική 

συνοχή, 

- το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Νεολαίας36 απαιτεί την εξασφάλιση ότι η γνώση 

ικανοποιεί τις ανάγκες μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και, για το σκοπό 

αυτόν, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ενός κοινού συνόλου βασικών δεξιοτήτων, 

- το πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα, η οποία είναι μια από τις 

βασικές δεξιότητες, αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και 

- το έγγραφο “Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση - ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 

αναφοράς”, το οποίο θα αναφερθεί παρακάτω, περιλαμβάνει τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις συμπεριφορές που οδηγούν τους ανθρώπους στη συμμετοχή 

κυρίως τόσο στη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και στην εδραίωση του δημοκρατικού 

πνεύματος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005b). 

  

2.3.5.2 Ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητα 

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι, στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας έθεσε ένα νέο στρατηγικό στόχο, για την 

υλοποίηση του οποίου απαιτούνταν η προώθηση πολιτικών για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας. Από τη μία, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας σήμαινε ότι η 

Ευρώπη πρέπει να είναι πρωτοπόρα στους τομείς στους οποίους εντείνεται ο 

ανταγωνισμός και από την άλλη, η απότομη εμφάνιση και η αυξανόμενη σημασία των 

τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον επαγγελματικό και 

στον ιδιωτικό τομέα απαιτούσε, αφενός, να προταθεί μια πλήρης αναθεώρηση του 

ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος και, αφετέρου, να εξασφαλιστεί δια βίου η 

πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Λισαβόνας προσπάθησε να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση των 

ευκαιριών που προσφέρει η νέα οικονομία, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξαλειφθεί η 

κοινωνική μάστιγα της ανεργίας. Η στρατηγική προέβλεπε την προσαρμογή και την 

                                                           

36 Η ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, [COM(2005) 206 τελικό], εγκρίθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2005 σε συνέχεια των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την 
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και την "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010". Κύριος στόχος της 
είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της κινητικότητας, της επαγγελματικής και της 
κοινωνικής ένταξης των νέων Ευρωπαίων, διευκολύνοντας παράλληλα τη συμφιλίωση της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2005c). (Πληροφορίες σχετικά στην 
ιστοσελίδα: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11081_en.htm) 
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ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών, για να δοθεί η δυνατότητα πλήρους 

ανάδειξης του οικονομικού αναπτυξιακού δυναμικού, εφοδιάζοντας, για παράδειγμα, 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με αξιόπιστους και συγκρίσιμους μεταξύ των κρατών μελών 

δείκτες, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα. 

Από το 2000, με την υιοθέτηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, ενισχύθηκε η 

πολιτική συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση37. Αρχικά, με το πρόγραμμα 

εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και, στη συνέχεια, με το στρατηγικό 

πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης «ΕΚ 2020», διαμορφώνονται κοινοί στόχοι και πρωτοβουλίες για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση. Επίσης, χρηματοδοτικά 

προγράμματα, όπως το πρόγραμμα δια βίου μάθησης 2007-1338 και το Erasmus 

Mundus 2009-1339 παρέχουν σημαντική στήριξη, ενώ και μία σειρά δικτύων και 

οργανισμών στηρίζουν τη δράση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης40. 

Η «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020)41 είναι το στρατηγικό πλαίσιο 

για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το 

οποίο βασίζεται στο πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», στο 

οποίο έγινε αναφορά παραπάνω. Οι στόχοι του πλαισίου αυτού αφορούν στην:   

- υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας. Απαιτείται πρόοδος της 

εφαρμογής των στρατηγικών για τη δια βίου μάθηση και της εκπόνησης εθνικών 

πλαισίων προσόντων, συνδεδεμένων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 

προσόντων. Επίσης, χρειάζεται επέκταση της κινητικότητας, ενώ θα πρέπει να 

εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα, 

                                                           

37 Για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα αναφοράς, τα προγράμματα και 
τις πρωτοβουλίες που αφορούν στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, βλέπε στην επίσημη ιστοσελίδα για το γενικό πλαίσιο στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/index_el.htm 
38 Απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης. 
39 Απόφαση 1298/2008/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008 για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus Mundus 2009-2013 πρόγραμμα δράσης για την 
ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προώθηση της διαπολιτισμικής 
κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες. 
40 Για παράδειγμα, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών  Θεμάτων και 
Πολιτισμού για τη διαχείριση της κοινοτικής δράσης στους τομείς της εκπαίδευσης, των 
οπτικοακουστικών θεμάτων και του πολιτισμού [απόφαση της επιτροπής 2009/336/ΕC της 20ης 
Απριλίου 2009] και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την υλοποίηση της 
σύνδεσης παιδείας, έρευνας και καινοτομίας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008] 
41 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) [Επίσημη 
Εφημερίδα C 119 της 28.5.2009]  
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- βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης. Κρίνεται απαραίτητη η απόκτηση βασικών ικανοτήτων42 από όλους 

τους πολίτες και η επίτευξη ελκυστικότερων και αποτελεσματικότερων επιπέδων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

- προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα 

κοινά. Θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αποκτούν και να 

αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι αναγκαίες για την 

απασχολησιμότητά τους και επιπλέον, να υποστηρίζεται η συμμετοχή στα κοινά 

και ο διαπολιτισμικός διάλογος και 

- ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού 

πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δίνεται έμφαση στη 

διασφάλιση της λειτουργίας της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και 

καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προάγεται η συνεργασία μεταξύ 

επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και των ευρύτερων 

μαθησιακών κοινοτήτων με την κοινωνία των πολιτών και άλλους 

ενδιαφερόμενους. 

Όσον αφορά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

από τα συμπεράσματα του συμβουλίου προκύπτει ότι, εάν επιθυμεί η Ευρώπη να 

καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομική περιοχή στον κόσμο, είναι αναγκαίο, εκτός 

από τη βελτίωση των συνθηκών έρευνας, να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο κλίμα για την 

επιχειρηματικότητα, κυρίως με τη μείωση των δαπανών που συνδέονται με τη 

γραφειοκρατία, αλλά και με την ανάπτυξη ενός πραγματικού επιχειρηματικού 

πνεύματος στην Ευρώπη (Official Journal of the European Union, 2009a). 

Με τον τρόπο αυτό, προωθούνται πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

οι οποίες διατυπώνονται στο πράσινο βιβλίο για την επιχειρηματικότητα και στην 

ατζέντα για την επιχειρηματικότητα. Όμως, η αναγκαιότητα και η σημασία της 

ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος αποδεικνύεται ουσιαστικά με την αναφορά 

της επιχειρηματικότητας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις βασικές ικανότητες, 

στο οποίο η επιχειρηματικότητα συμπεριλαμβάνεται στις οκτώ βασικές ικανότητες.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με το παράρτημα της σύστασης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση – ένα 

                                                           

42 Για τις βασικές ικανότητες βλ. σχετικά: Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (2006/962/ΕΚ) 
Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 30.12.2006 
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ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς», το οποίο αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση του 

πλαισίου βασικών ικανοτήτων που κατάρτισε η ομάδα εργασίας σχετικά με τις 

βασικές δεξιότητες, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2005b), ορίζονται οκτώ βασικές 

ικανότητες: 

- επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

- επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 

- μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία 

- ψηφιακή ικανότητα 

- μεθοδολογία της μάθησης 

- διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητα του 

πολίτη 

- επιχειρηματικότητα και 

- πολιτιστική έκφραση. 

Επίσης, αναφέρεται ότι μέχρι το τέλος της αρχικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, οι νέοι πρέπει να έχουν αναπτύξει τις βασικές ικανότητες, οι οποίες θα 

πρέπει να διατηρούνται, να αναπτύσσονται και να επικαιροποιούνται, στο πλαίσιο της 

δια βίου μάθησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι πολλές από τις ικανότητες αυτές 

αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοσυνδέονται. Έτσι, για παράδειγμα, η ικανότητα στις 

θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της γλώσσας, της γραφής, της ανάγνωσης, της 

αριθμητικής και των ΤΠ αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη μάθηση, ενώ η μεθοδολογία 

της μάθησης στηρίζει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες. Εξάλλου, υπάρχουν 

θέματα που εφαρμόζονται σ’ ολόκληρο το πλαίσιο, όπως είναι η κριτική σκέψη, η 

δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, η 

αξιολόγηση του κινδύνου, η ικανότητα λήψης αποφάσεων και η εποικοδομητική 

διαχείριση των συναισθημάτων, τα οποία διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο και στις 

οκτώ βασικές ικανότητες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005b & Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006b). 

 

2.3.5.3 Μελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας δόθηκε εντολή για τη σύνταξη 

έκθεσης, με σκοπό τον καθορισμό των μελλοντικών συγκεκριμένων στόχων των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων κατάρτισης, που αφορούσαν στην 

εξασφάλιση της ευκαιρίας σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν στη 
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νέα κοινωνία της γνώσης. Οι στόχοι αυτοί, καθορισμένοι από κοινού, αποφασίστηκε 

να επιτευχθούν με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού.  

Έτσι, σε έκθεσή της η Επιτροπή, πριν από την έκθεση του Συμβουλίου της 

Παιδείας, είχε προσδιορίσει συγκεκριμένους στόχους που ήταν:  

- η ανύψωση του επιπέδου μάθησης στην Ευρώπη,  

- η ευκολότερη και ευρύτερη πρόσβαση στη μάθηση σε όλα τα στάδια της ζωής, 

- η αναβάθμιση του ορισμού των βασικών δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης, 

- η προσφορά ανοικτής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο τοπικό περιβάλλον, στην 

Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, 

- η βέλτιστη χρήση των πόρων και 

- η ανάπτυξη μιας νέας εταιρικής σχέσης με τα σχολεία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2001a)  

Κατά τη διάρκεια των Συνόδων του Συμβουλίου Παιδείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τον Ιούνιο και το Νοέμβριο του 2000, το Συμβούλιο εστίασε το ενδιαφέρον 

του σε συγκεκριμένους στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το Φεβρουάριο του 

2001, το Συμβούλιο Παιδείας ενέκρινε έκθεση σχετικά με τους μελλοντικούς στόχους 

των εκπαιδευτικών συστημάτων, με σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση των 

δεσμών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πνεύματος, μέσω των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,2001). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την έκθεση που προέκυψε, η οποία εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης το 2001, υιοθετήθηκαν οι τρεις παρακάτω 

στρατηγικοί στόχοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη δεκαετία 

2001-2010: 

- βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων  

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ένωση, 

- διασφάλιση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

- άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο ευρύτερο  πολιτιστικό, 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον (Σιπητάνου, 2005; Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2001). 

Από τον τρίτο στρατηγικό στόχο γίνεται αντιληπτό ότι υιοθετείται η ανάγκη 

σύνδεσης εκπαιδευτικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Εξάλλου και στο Λευκό 

Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (1995) δίνεται βαρύτητα στην 

οικονομία, στη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση και τονίζεται 
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η ανάγκη να σκέπτεται και να δρα κανείς σήμερα με οικονομικούς όρους. Όμως, με τη 

διατύπωση αυτού του συγκεκριμένου στόχου που αφορά τα συστήματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, η ανάγκη σύνδεσης εκπαιδευτικού και οικονομικού περιβάλλοντος 

αναδεικνύεται σε μέσο επίτευξης του στόχου για μια ανταγωνιστικότερη κοινωνία της 

γνώσης, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας. 

 

2.3.5.4 Εφαρμογή των μελλοντικών στόχων της εκπαίδευσης 

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Βαρκελώνης, η Επιτροπή από κοινού με το Συμβούλιο Παιδείας πρότεινε τόσο 

πρόγραμμα εργασίας, με βάση αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 

συγκεκριμένων μελλοντικών στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και με χρονικό ορίζοντα το 2010, όσο και κεντρικά ζητήματα προς υλοποίηση.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτούνταν ορισμένες ενέργειες, οι 

οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στο πρόγραμμα των εργασιών σχετικά με τους 

στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2001). Οι ενέργειες αυτές αφορούν τους 

παραπάνω τρεις στόχους, από τους οποίους γίνεται ιδιαίτερη αναφορά μόνο στον τρίτο 

επειδή τα κεντρικά ζητήματά του έχουν να κάνουν με την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και το ρόλο της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, τα οποία και 

ενδιαφέρουν την παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη του τρίτου στόχου 

της διεύρυνσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρύτερο κόσμο οι 

στρατηγικοί και συνδεδεμένοι στόχοι ή αλλιώς τα μέσα επίτευξης του αρχικού στόχου 

είναι:  

- ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης με την επαγγελματική 

ζωή, την έρευνα και την ευρύτερη κοινωνία, 

- ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, 

- ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, 

- αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών και  

- ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας (Σιπητάνου,2005) 

Αν και όλα τα παραπάνω μέσα για την επίτευξη του τρίτου στόχου, με τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο, βοηθούν προς την κατεύθυνση της προώθησης της 

επιχειρηματικότητας, εδώ θα γίνει αναφορά στα δύο πρώτα, ακριβώς γιατί τα κεντρικά 

ζητήματά τους αφορούν συγκεκριμένα και την εργασία αυτή. 
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Έτσι, για την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

ζωής, έρευνας και κοινωνίας τα κεντρικά ζητήματα είναι: 

- προώθηση της συνεργασίας των συστημάτων εκπαίδευσης με την ευρύτερη 

κοινωνία, 

- θέσπιση εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων, προς αμοιβαίο όφελος και 

- προαγωγή του ρόλου των αρμόδιων ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη της 

κατάρτισης, της αρχικής κατάρτισης και της μάθησης στο χώρο εργασίας. 

Από την άλλη, τα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος είναι: 

- η προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, με σκοπό την ανάπτυξη 

του επιχειρηματικού πνεύματος και 

- η διευκόλυνση της απόκτησης των δεξιοτήτων που χρειάζονται για τη σύσταση και 

τη διαχείριση μιας επιχείρησης. 

Οι δείκτες για τη μέτρηση της προόδου στο στόχο της ανάπτυξης του 

επιχειρηματικού πνεύματος αναφέρονται στο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στους 

διαφόρους τομείς της βασισμένης στη γνώση οικονομίας (ιδίως άτομα ηλικίας 25-35 

ετών) και στο ποσοστό ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν 

συμβουλές και οδηγίες για την ίδρυση επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2001)43. 

 

2.3.6    Ανάληψη πολιτικών για την απασχόληση και τη Δια Βίου Μάθηση 

Σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι στο Συμβούλιο της Λισαβόνας, εκτός 

από αποφάσεις σχετικά με γενικότερες πολιτικές για την εκπαίδευση και προτάσεις για 

την καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για την επιχειρηματικότητα, εξετάστηκαν και 

άλλοι τομείς, όπως είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητας, η απόκτηση και η 

επικαιροποίηση των δεξιοτήτων αλλά και η απόδοση σημαντικής προτεραιότητας στη 

δια βίου μάθηση. Η εξέταση των παραπάνω τομέων γίνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

                                                           

43
 Λεπτομερές πρόγραμμα των επακολουθών εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη [Επίσημη Εφημερίδα C142/01, 14.06.2002]. βλ. και: 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11086_el.htm 

 



 

 
98 

μιας ενεργητικής πολιτικής για την απασχόληση και έχοντας υπόψη τη διαδικασία του 

Λουξεμβούργου. 

Τα συμπεράσματα της Λισαβόνας επιβεβαιώνουν τον προσανατολισμό που 

αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την εποχή της γνώσης, με όλες τις 

συνέπειες που θα ακολουθούσαν την αλλαγή αυτή. Προς την κατεύθυνση αυτή 

δρομολογούνται στρατηγικές και πρακτικές προώθησης της εκπαίδευσης καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής για όλους, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων, ενώ η δια βίου μάθηση θεωρείται βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού μοντέλου (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a). 

Τον Οκτώβριο του 2000, προέκυψε το υπόμνημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με την εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2000b), με το οποίο αποσαφηνίστηκαν οι λόγοι για τους οποίους η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση θα έπρεπε να αποτελεί μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες στη χάραξη 

της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

- σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η πρόσβαση 

σε σύγχρονες πληροφορίες και γνώσεις, μαζί με τα κίνητρα και τις ικανότητες του 

ατόμου να τα αξιοποιεί, αποτελούν τη βάση για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και για την αύξηση της απασχολησιμότητας και 

τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και  

- οι σύγχρονοι πολίτες ζουν πλέον σ’ ένα πολύπλοκο κοινωνικά και πολιτικά κόσμο, 

όπου επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά και να ζουν αρμονικά σ’ ένα περιβάλλον 

πολιτισμικής, εθνικής και γλωσσικής πολυμορφίας. 

Με αφορμή τα παραπάνω και την παραδοχή ότι η εκπαίδευση αποτελούσε το 

κλειδί για την κατανόηση των τρόπων αντιμετώπισης των αλλαγών και των 

προκλήσεων συμφωνήθηκε ότι, κατά την ερχόμενη δεκαετία, η Ένωση θα έπρεπε να 

αναλάβει ενεργό δράση, ώστε να αναδείξει τη σημασία της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης ως πολιτικής για την ανάπτυξη της οικονομίας, της απασχόλησης και της 

κοινωνικής συνοχής (Σιπητάνου,2005).    

Οι συστάσεις των Συμβουλίων Κορυφής που ακολούθησαν το Συμβούλιο της 

Λισαβόνας, για τον καθορισμό συγκεκριμένων στρατηγικών και λήψης μέτρων με 

στόχο την προώθηση της δια βίου μάθησης για όλους, οδήγησαν στην «Ανακοίνωση 

για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου Δια βίου μάθησης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2001b), με την οποία διευρύνεται ο ορισμός της δια βίου μάθησης και 

αποσαφηνίζονται οι στόχοι της μάθησης, οι οποίοι, μεταξύ των άλλων, είναι και αυτοί 
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της απασχόλησης, της ενεργού συμμετοχής, της προσωπικής ολοκλήρωσης και της 

κοινωνικής ένταξης. Ο ορισμός, από την άλλη, που διατυπώνεται για τη δια βίου 

μάθηση και καθιερώνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι αυτός που τη 

χαρακτηρίζει ως την «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και 

των ικανοτήτων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής, κοινωνικής οπτικής και μιας 

προοπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001b & 

Σιπητάνου, 2005).    

Το Νοέμβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζουν τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της 

δια βίου μάθησης, (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006b), για το 

οποίο συνεκτιμήθηκαν τα εξής: 

- η δήλωση της Μπολόνια44, την οποία υπέγραψαν οι υπουργοί παιδείας 29 

ευρωπαϊκών χωρών στις 19 Ιουνίου του 1999, θέσπισε διακυβερνητική διαδικασία 

προς τη δημιουργία «ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» μέσα στο 

2010, γεγονός που απαιτεί κοινοτική στήριξη, 

- ο στρατηγικός στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισαβόνα και το 

κάλεσμά του προς το Συμβούλιο Εκπαίδευσης να πραγματοποιήσει ένα γενικό 

προβληματισμό για τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των 

εκπαιδευτικών συστημάτων εστιάζει σε κοινές ανησυχίες και προτεραιότητες, στο 

πλαίσιο του σεβασμού της εθνικής ποικιλομορφίας, 

- μία προηγμένη κοινωνία της γνώσης είναι το κλειδί για υψηλότερα ποσοστά 

ανάπτυξης και απασχόλησης και η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ουσιαστικές 

προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

της Λισαβόνας 

                                                           

44
 Η διαδικασία της Μπολόνια αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εισαγωγή ενός συστήματος 

ακαδημαϊκών τίτλων που είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και συγκρίσιμοι, στην προώθηση της 
κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών και στην ενσωμάτωση της 
ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διακήρυξη της Μπολόνιας της 19ης Ιουνίου 
1999 υπογράφεται από τα 15 τότε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και τα δέκα κράτη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 1η Μαΐου 2004 (Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λεττονία, Μάλτα, 
Πολωνία, Σλοβενία , Σλοβακία). Τη διακήρυξη έχουν επίσης υπογράψει η Ισλανδία, η Νορβηγία και η 
Ελβετική Συνομοσπονδία. Επίσης η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007, έχουν υπογράψει τη διακήρυξη. Το Καζακστάν προσχώρησε στη 
διαδικασία της Μπολόνια το Μάρτιο του 2010. 
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- το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Βαρκελώνη, στις 15 και 16 Μαρτίου του 2002 έθεσε 

ως στόχο να γίνει το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό σύστημα της Ευρώπης 

παγκόσμιο ποιοτικό σημείο αναφοράς έως το 2010 και ζήτησε δράση για τη 

βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων. 

Έτσι, αποφασίζεται η θέσπιση προγράμματος για τη δράση της κοινότητας 

στον τομέα της δια βίου μάθησης, το οποίο ονομάζεται στο εξής «πρόγραμμα δια βίου 

μάθησης», γενικός στόχος του οποίου είναι η συμβολή, μέσω της δια βίου μάθησης, 

στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, με καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή. Επίσης, αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της 

συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, τίθενται ως στόχοι η συμβολή στην 

ανάπτυξη ποιοτικής δια βίου μάθησης, η συνδρομή στην προώθηση της 

δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, και της επιχειρηματικότητας, η αυξημένη 

συμμετοχή στη δια βίου μάθηση των ατόμων όλων των ηλικιών, 

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μειονεκτουσών 

ομάδων, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και μορφωτικού επιπέδου, η 

υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών 

μεθόδων και πρακτικής για τη δια βίου μάθηση καθώς και η ενθάρρυνση της 

βέλτιστης χρήσης των αποτελεσμάτων, των καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών 

και η ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι αποφασίζεται το πρόγραμμα δια βίου μάθησης 

να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις ενέργειες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη, 

σεβόμενο πλήρως την αρμοδιότητά τους όσον αφορά το περιεχόμενο των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και την πολιτιστική και γλωσσική τους ποικιλομορφία, 

απόφαση η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2013. 

Για τους σκοπούς της παραπάνω απόφασης ισχύουν ορισμοί, οι 

σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι παρακάτω: 

- «επαγγελματική κατάρτιση»: κάθε μορφή αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης, στις οποίες περιλαμβάνεται η τεχνική και επαγγελματική διδασκαλία 

και μαθητεία, που συμβάλλει στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων 

αναγνωρισμένων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο 

χορηγείται, καθώς και κάθε μορφή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 
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κατάρτισης που παρακολουθεί ένα πρόσωπο κατά τη διάρκεια της ενεργού 

επαγγελματικής ζωής του 

- «εκπαίδευση ενηλίκων»: κάθε μορφή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων, 

που μπορεί να έχει επίσημη, ανεπίσημη ή άτυπη μορφή 

- «επιχείρηση»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές 

δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς ή τον 

οικονομικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της 

κοινωνικής οικονομίας 

- «προσανατολισμός και συμβουλευτική»: φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η 

πληροφόρηση, η αξιολόγηση, ο προσανατολισμός και η παροχή συμβουλών, που 

βοηθούν τους διδασκομένους, τους διδάσκοντες και άλλο εμπλεκόμενο προσωπικό 

να διαλέξουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή ευκαιρίες απασχόλησης 

- «διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων»: δραστηριότητες που διασφαλίζουν 

ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος δια βίου μάθησης και των προκατόχων 

του αναγνωρίζονται, επιδεικνύονται και εφαρμόζονται κατάλληλα σε ευρεία 

κλίμακα 

- «δια βίου μάθηση»: κάθε είδους γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, ανεπίσημη εκπαίδευση και άτυπη μάθηση καθ' όλη τη διάρκεια του 

βίου, που έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων με μια προοπτική προσωπική, του πολίτη, κοινωνική ή εργασιακή. 

Περιλαμβάνει την παροχή προσανατολισμού και συμβουλών (Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2006b). 

 

2.3.7    Το νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας 

Η στρατηγική που θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 

αναπτύχθηκε και σε επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: 

έναν οικονομικό, για την προετοιμασία της μετάβασης προς μια ανταγωνιστική και 

δυναμική οικονομία της γνώσης, μέσω της προσαρμογής στις εξελίξεις της κοινωνίας 

της πληροφορίας και της ενίσχυσης του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, έναν 

κοινωνικό, όπου δίνεται έμφαση στις επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης και έναν περιβαλλοντικό, ο οποίος προστέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του Γκέτεμποργκ, τον Ιούνιο του 2001. 

Στο Συμβούλιο του 2000 αποφασίστηκε, επίσης, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

συντάσσει ετήσια ανακεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται 
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με βάση δείκτες σχετικά με την απασχόληση, την καινοτομία, την οικονομική 

μεταρρύθμιση και την κοινωνική συνοχή. Οι αριθμητικοί στόχοι που θεσπίστηκαν 

αφορούσαν στην αύξηση τόσο του γενικού ποσοστού απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο 70% όσο και των επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη στο 3%. 

Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι οι σχετικές πολιτικές σχεδιάστηκαν σχεδόν 

αποκλειστικά από τα κράτη μέλη και, για το λόγο αυτό, τέθηκε σε εφαρμογή η ανοικτή 

μέθοδος συντονισμού, η οποία παρέχοντας το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών, με σκοπό τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών, περιλάμβανε την 

κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2000a). 

  Σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της Λισαβόνας το 2000 για την 

εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου που προαναφέρθηκε, 

προέκυψε η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο των Βρυξελλών του 200445 κάλεσε την Επιτροπή να συστήσει ομάδα 

υψηλού επιπέδου για την επανεξέταση της στρατηγικής της Λισαβόνας και τον 

προσδιορισμό μέτρων για την επίτευξη των στόχων της. Έτσι, πέντε χρόνια μετά την 

έναρξη της εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας η Επιτροπή, βασισμένη στην 

έκθεση46 της ομάδας των εμπειρογνωμόνων, αναγνωρίζει τον ανεπαρκή συντονισμό 

στην πορεία υλοποίησης των στόχων που συμφωνήθηκαν, εφόσον τα προβλήματα στη 

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και στις επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη 

συνέχιζαν να υπάρχουν και οι επιδόσεις σε θέματα ανάπτυξης, παραγωγικότητας και 

απασχόλησης, τις οποίες προσδοκούσε η Ένωση, δεν είχαν επιτευχθεί.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στην ανακοίνωση της Επιτροπής, το 

Φεβρουάριο του 2005, προς το εαρινό Συμβούλιο, με τίτλο «Συνεργασία για την 

οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση: Νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της 

Λισαβόνας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005a). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 

Βρυξελλών στις 22 και 23 Μαρτίου 200547, λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, προτείνει ένα νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισαβόνας, δίνοντας 

μεγαλύτερη βαρύτητα στις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν και όχι στους 

αριθμητικούς στόχους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι προσπάθειες 

                                                           

45 Συμπεράσματα της Προεδρίας – Βρυξέλλες, 25/26 Μαρτίου 2004. 9048/04. βλ. και  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/79703.pdf 
46 Ο τίτλος της έκθεσης είναι: «Facing the challenge: The Lisbon strategy for growth and employment». 
Report from the High Level Group chaired by Wim Kok. Νοέμβριος 2004 
47 Συμπεράσματα της προεδρίας. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 22 και 23 Μαρτίου 2005, 
7619/1/05 βλ.:http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/84337.pdf 
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της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθούν στον επανακαθορισμό των πολιτικών 

προτεραιοτήτων, κυρίως σε θέματα οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης. Ως  

βασικοί στόχοι καθορίζονται η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, ενώ αποφασίζονται δράσεις υπέρ της 

μεγέθυνσης και της απασχόλησης με στόχο να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος 

τόπος επενδύσεων και εργασίας. Επίσης, αποφασίζεται να διευρυνθεί σε έκταση και σε 

βάθος η εσωτερική αγορά και να διευκολυνθεί περισσότερο η γνώση και η καινοτομία, 

με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης.  Επιπλέον, με την ανανέωση της στρατηγικής 

της Λισαβόνας το 2005, η οποία «συνέβαλε στο σαφέστερο προσδιορισμό του πεδίου 

και των στόχων της» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010a), η Ένωση επιδιώκει την αύξηση 

τόσο της ικανότητας προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων όσο και της 

ευελιξίας των αγορών εργασίας. Τέλος, γίνεται αναφορά στην αύξηση των επενδύσεων 

σε ανθρώπινο κεφάλαιο με καλύτερη εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005a).  

Μετά το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 200848, δρομολογείται ο δεύτερος 

γύρος της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση για την περίοδο 2008-2010. Έτσι, καθορίζονται οι δράσεις στον τομέα 

της ανάπτυξης και της απασχόλησης για την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί 

στην ανανεωμένη στρατηγική. Μεταξύ των δράσεων που προτάθηκαν ήταν η 

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στη γνώση, στην καινοτομία και στην ενίσχυση 

του δυναμικού των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων (Council of the European 

Union, 2008a). 

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, η στρατηγική της 

Λισαβόνας, θέτοντας την έρευνα και την καινοτομία, την επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναμικό και την ελευθέρωση του δυναμικού ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

σε τομείς προτεραιότητας, κατάφερε να αναδείξει τα παραπάνω ζητήματα. Οι τομείς 

της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, 

της απόκτησης δεξιοτήτων, της δια βίου μάθησης και της βελτίωσης του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτέλεσαν τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τη 

στρατηγική, δεδομένης και της κρισιμότητάς τους για την αντιμετώπιση της 

παγκοσμιοποίησης, της γήρανσης του πληθυσμού και της ανάπτυξης της Ένωσης. 

                                                           

48 Council of the European Union, (2008a). Presidency Conclusions. Brussels European Council 13/14 
March 2008, 7652/1/08 Rev 1. βλ. και: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07652-
re01.en08.pdf 
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Επίσης, όσον αφορά τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων, (περίπου  228  δις. 

Ευρώ, κατά την περίοδο χρηματοδότησης  2007-2013) αυτοί συνέβαλαν και 

συμβάλλουν στις επενδύσεις για την ανάπτυξη, την καινοτομία, την έρευνα και την 

επιχειρηματική στήριξη. Πρέπει, όμως, να διευκρινιστεί ότι η αποτελεσματικότητα 

των πόρων αυτών μπορεί να ενισχυθεί με τη βελτίωση δομών στην έρευνα, στην 

καινοτομία, στην αγορά εργασίας αλλά επιπλέον στην απλούστευση των κανονισμών 

συμμετοχής στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στην ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας και της αποτελεσματικότητας ορισμένων κρατών μελών.     

Είναι χρήσιμο, στο σημείο αυτό, να γίνει αναφορά μόνο σε ορισμένα βασικά 

στοιχεία της αξιολόγησης και διαπιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη 

συμβολή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το κείμενο 

της Επιτροπής (2010a), η στρατηγική της Λισαβόνας «απέφερε συγκεκριμένα οφέλη 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όμως «δεν ήταν 

εφοδιασμένη  µε επαρκή  μέσα για να αντιμετωπίσει εξαρχής ορισμένες από τις αιτίες 

της κρίσης». Σημειώνεται, επίσης, ότι «ο συνολικός ρυθμός εκτέλεσης των  

µεταρρυθµίσεων ήταν αργός και άνισος και η σημασία της αλληλεξάρτησης σε µία 

στενά ολοκληρωμένη οικονομία, ιδίως στη ζώνη του ευρώ, δεν αναγνωρίστηκε 

επαρκώς». Αναφέρεται, ακόμη, ότι η συμβολή των Διαρθρωτικών Ταμείων ήταν 

σημαντική για την αύξηση των επενδύσεων για ανάπτυξη και απασχόληση και ότι «η 

εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών αποτέλεσε, σε 

γενικές γραμμές, μια θετική εμπειρία, όμως η υλοποίηση χαρακτηρίστηκε από άνιση 

ανάληψη ευθύνης και αδύναμες δομές διακυβέρνησης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010a). 

Τέλος, πρέπει, να αναφερθεί ότι η αξιολόγηση της συμβολής της στρατηγικής 

της Λισαβόνας δεν είναι απλή, λόγω και των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής 

κρίσης, οι οποίες συμπίπτουν χρονικά με το τέλος της εφαρμογής της. Άλλωστε, από 

τη μία, επίσημα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι 

η στρατηγική της Λισαβόνας «είχε θετικές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

παρόλο που δεν επιτεύχθηκαν οι κύριοι στόχοι της» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010a), 

ενώ, από την άλλη, υπάρχουν απόψεις οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα κράτη μέλη δεν 

έχουν αντλήσει αρκετά διδάγματα από την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας 

(http://www.cor.europa.eu/enewsletter_NEW/2011/03_2011/EL.htm). Για το λόγο 

αυτό, η συμβολή της στρατηγικής της Λισαβόνας θα μπορούσε να αποτελέσει 

αντικείμενο ξεχωριστής εργασίας και δεν εξαντλείται με μια απλή περιληπτική 

αναφορά. 
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2.3.8    Η επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματική εκπαίδευση στο πλαίσιο της  

στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 

Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάρτιο του 201049 για τον 

καθορισμό των στόχων της Ένωσης, έπειτα από την εφαρμογή της στρατηγικής της 

Λισαβόνας και τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον ίδιο μήνα50, 

ολοκληρώνονται οι διαδικασίες χάραξης των νέων κατευθύνσεων για την Ευρώπη του 

2020. Έτσι, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 201051 εγκρίνεται η νέα 

στρατηγική για την Ευρώπη 2020, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο 

της Ευρώπης στην προσπάθειά της να ανακτήσει την πορεία που ανακόπηκε από την 

κρίση, η οποία αποκάλυψε τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας και της 

εφαρμογής των στόχων της Λισαβόνας και να παραμείνει στην πορεία αυτή. Αποτελεί 

μια προσπάθεια ανανέωσης της στρατηγικής της Λισαβόνας, με στόχο την ανάπτυξη 

και την απασχόληση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκώς εντεινόμενες προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης, της στενότητας των πόρων και της δημογραφικής γήρανσης. 

Οι προτεραιότητες οι οποίες τίθενται αφορούν την έξυπνη ανάπτυξη, η οποία 

βασίζεται στη γνώση και στην καινοτομία, τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, που αφορά στην 

αποδοτική χρήση των πόρων σε συνδυασμό με πιο πράσινη και ανταγωνιστική 

οικονομία καθώς και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με μια οικονομία υψηλής 

απασχόλησης, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010b). 

Οι στόχοι που έχουν θεσπιστεί αφορούν τους παρακάτω τομείς: 

- απασχόληση για το 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών, 

- χρηματοδότηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη με 3% του ΑΕΠ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

- επίτευξη του στόχου «20/20/20»52, που αναφέρεται στο κλίμα και στην ενέργεια, 

                                                           

49 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρώπη 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. COM(2010) 2020 τελικό, Βρυξέλλες, 3.3.2010 
50 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, (2010a). Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 25/26 Μαρτίου 2010. Συμπεράσματα, EUCO 
7/10, Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2010   
51 Ευρωπαικό Συμβούλιο, (2010b). Ευρωπαικό Συμβούλιο 17 Ιουνίου 2010. Συμπεράσματα, EUCO 
13/10, Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2010  
52

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δεκέμβριο του 2008, ενέκριναν τις 

προτάσεις της Επιτροπής η οποίες αφορούσαν στο κλίμα και την ενέργεια. Το πακέτο των προτάσεων 
αυτών ονομάστηκε  «σχέδιο 20-20-20». Το σχέδιο έθεσε τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα 
στην ΕΕ για το έτος 2020. Αυτοί είναι: μείωση κατά 20% των αερίων θερμοκηπίου, βελτίωση κατά 20% 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξηση κατά 20% της προσφοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Η Ένωση δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας κατά τουλάχιστον 
20% σχετικά με τα επίπεδα του 1990 έως το 2020 και, κατά 30% εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. 
Βλ. σχετικά: 1) Συμβούλιο της ΕΕ, (2008). Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών 11 και 12 
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- μείωση, κάτω του 10%, του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την 

σχολική εκπαίδευση και αύξηση άνω του 40%, του ποσοστού των  νέων με πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

- περιορισμός των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, κατά 20 εκατομμύρια. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2010b). 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Επιτροπή προτείνει τις παρακάτω 

«εμβληματικές πρωτοβουλίες»: 

- “Ένωση καινοτομίας”, για τη βελτίωση των συνθηκών και του πλαισίου που 

σχετίζεται με ζητήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και την  

καινοτομία, με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας μετατροπής των 

καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και 

θέσεις εργασίας. 

- “Νεολαία σε κίνηση”, για τη διευκόλυνση των νέων κατά την είσοδό τους στην 

αγορά εργασίας και τη βελτίωση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων. 

- “Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη”, για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και τη δημιουργία 

ωφελειών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

- “Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους”, για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος που σχετίζεται με την σχέση οικονομικής 

ανάπτυξης και χρήσης των πόρων.  

- “Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης”, για τη βελτίωση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ. 

- “Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας”, για τον εκσυγχρονισμό των 

αγορών εργασίας, με σκοπό την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες, μέσω της δια 

βίου μάθησης, να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να 

συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. 

- “Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας”, για τη αντιμετώπιση 

του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, μέσα από την ανάπτυξη κα την 

απασχόληση53 

                                                                                                                                                                        

Δεκεμβρίου 2008. Συμπεράσματα της Προεδρίας, 17271/1/08 REV 1, Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 
2008, 2) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (2008). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, COD (2007)0019.  
53

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 βλ. και στον κεντρικό 
διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη 2020. 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
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Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους 

βασικούς τομείς προτεραιότητας και στη νέα στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. 

Έτσι, στην προτεραιότητα που αφορά την έξυπνη ανάπτυξη, βασισμένη στη γνώση και 

στην καινοτομία, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της επιχειρηματικότητας, με 

την οποία πρέπει να συνδυαστεί ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας της 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ενισχύει και να προωθεί την έρευνα, την 

καινοτομία, την μεταβίβαση της γνώσης σε όλη την Ένωση, να αξιοποιεί τις 

τεχνολογίες των πληροφοριών και να διασφαλίζει την μετατροπή των καινοτόμων 

ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

βελτιώσουν σημαντικά τα εθνικά συστήματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας και 

να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και 

επιχειρήσεων, προσανατολίζοντας παράλληλα τα προγράμματα σπουδών στη 

δημιουργικότητα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα ιδιαίτερα, σύμφωνα 

με την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση των 

προγραμμάτων Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Marie Curie κ.α. για την 

κινητικότητα σπουδαστών και ερευνητών και των προγραμμάτων κινητικότητας για 

νέους επαγγελματίες, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Είναι γεγονός, εξάλλου, ότι οι προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της 

προσαρμογής των διαδικασιών παραγωγής των επιχειρήσεων στους στόχους που 

αφορούν την ενέργεια και το κλίμα (οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα), σε 

συνδυασμό με την οικονομική κρίση, έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες στον τομέα 

των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων. Σε ορισμένους τομείς, μάλιστα, οι 

προκλήσεις αυτές θα συντελέσουν στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, 

όπως, για παράδειγμα, οι δεσμεύσεις της Ένωσης στον περιβαλλοντικό τομέα ευνοούν 

την ανάδειξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας, με σημαντικότερη την πράσινη 

επιχειρηματικότητα. 

Έτσι, ανάλογα μέσα από την πρωτοβουλία «Μια βιομηχανική πολιτική για την 

εποχή της παγκοσμιοποίησης», θα σχεδιασθεί βιομηχανική πολιτική στήριξης της 

επιχειρηματικότητας και προώθησης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς, όπως ο πρωτογενής, η μεταποίηση και οι 

υπηρεσίες και θα ενισχυθεί η συνεργασία Επιτροπής και ενδιαφερόμενων φορέων 

(επιχειρήσεις, συνδικάτα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις καταναλωτών). Σε 

εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την 

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ιδίως για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, τη 
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μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και την βελτίωση της ποιότητας 

της επιχειρηματικής νομοθεσίας. 

Επιπλέον, τονίζεται η αναγκαιότητα βελτίωσης της πρόσβασης των ΜΜΕ στην 

ενιαία αγορά και στη δυνατότητα χρηματοδότησής τους. Έτσι, από τη μία, η 

επιχειρηματικότητα πρέπει να αναπτυχθεί µε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πολιτικής, 

όπως είναι η απλούστευση της εταιρικής νομοθεσίας (πτωχευτικές διαδικασίες, 

καταστατικό ιδιωτικών εταιρειών, κ.λπ) και η διευκόλυνση επιχειρηματιών να 

δραστηριοποιηθούν εκ νέου μετά από μια επιχειρηματική τους αποτυχία. Για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ενιαία αγορά, η Επιτροπή θα 

προτείνει μέτρα που θα περιλαμβάνουν: τη συνεχή εποπτεία των αγορών, τον 

περιορισμό των διοικητικών επιβαρύνσεων, την άρση των φορολογικών εμποδίων, τη 

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας. Από την άλλη, η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξή της 

συνδέεται άμεσα και με τη δυνατότητα χρηματοδότησής της. Ως γνωστό, η 

χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε σημαντικά την ικανότητα των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν επενδυτικά και καινοτόμα 

σχέδια. Κρίνεται, επομένως, απαραίτητη η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων 

της Ευρώπης, με το συνδυασμό ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης. Ο ρόλος της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία, αφού μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδοτική στήριξη της 

καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό µε πολυάριθμες δημόσιες 

πρωτοβουλίες και προγράμματα που λειτουργούν ήδη σε εθνικό επίπεδο.  

Η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής παρακολουθεί και αξιολογεί τις πολιτικές ανταγωνιστικότητας στα κράτη 

μέλη, μαζί με διάφορους τομείς, όπως η βιομηχανική πολιτική, το επιχειρησιακό 

περιβάλλον, η πολιτική καινοτομίας, οι ΜΜΕ και η πολιτική για την 

επιχειρηματικότητα, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και η εσωτερική αγορά 

αγαθών. Επίσης, μια έκθεση σχετικά με τις πολιτικές ανταγωνιστικότητας και τις 

επιδόσεις των κρατών μελών θα δημοσιεύεται ετησίως, αρχίζοντας από το φθινόπωρο 

του 2010 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2010b). 

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία της 

επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, προτείνει το «Πρόγραμμα 

Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013), με σκοπό 
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την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την επιστροφή του επιχειρηματικού 

πνεύματος στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι: 

- η επιχειρηματικότητα αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη της οικονομικής 

ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, 

- η επιχειρηματικότητα καθιστά τις οικονομίες πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες 

και παίζει βασικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων των διαφόρων ευρωπαϊκών 

τομεακών πολιτικών, 

- η εμπορευματοποίηση νέων ιδεών βελτιώνει την παραγωγικότητα και δημιουργεί 

πλούτο, 

- οι νέες εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή νέας 

απασχόλησης, δημιουργώντας περισσότερες από 4 εκατ. νέες θέσεις απασχόλησης 

κάθε χρόνο στην Ευρώπη, 

- το ποσοστό των ατόμων που προτιμούν την αυτοαπασχόληση από τη μισθωτή 

εργασία υποχώρησε, από το 2004, σε 23 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Παρά το ότι, τρία χρόνια πριν η αυτοαπασχόληση ήταν η πρώτη επιλογή 

του 45% των Ευρωπαίων, σήμερα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 37%. 

Αντίθετα, στις ΗΠΑ και στην Κίνα η ίδια αναλογία είναι σημαντικά υψηλότερη: 

51% και 56% αντίστοιχα, 

- όταν ιδρύονται νέες επιχειρήσεις, αναπτύσσονται βραδύτερα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση από ότι στις ΗΠΑ ή στις αναδυόμενες χώρες, και λιγότερες από αυτές 

συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου, 

- η επένδυση στην επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί μία από τις επενδύσεις με τη 

μεγαλύτερη απόδοση που μπορεί να κάνει η Ευρώπη, 

- το 15%-20% των μαθητών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα επιχειρηματικότητας 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, θα ξεκινήσουν 

αργότερα τη δική τους εταιρεία, 

- οι νέοι που επωφελούνται από την επιχειρηματική μάθηση αναπτύσσουν 

επιχειρηματική γνώση και βασικές δεξιότητες και συμπεριφορές, όπως 

δημιουργικότητα, πρωτοβουλία, επιμονή, πνεύμα ομαδικής εργασίας, κατανόηση 

του κινδύνου και αίσθηση ευθύνης, ανεξαρτήτως αν προχωρήσουν στην ίδρυση 

εταιρειών ή κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτή είναι η επιχειρηματική νοοτροπία που 

βοηθάει τους επιχειρηματίες να μετατρέπουν ιδέες σε δράση και, επίσης, αυξάνει 

σημαντικά την απασχολησιμότητα. 
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Το Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020, το οποίο βασίζεται 

σε τρεις πυλώνες και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, στη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

στη δημιουργία προτύπων προς μίμηση και την προσέγγιση ειδικών ομάδων, όσον 

αφορά τον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης καλεί τα κράτη μέλη:  

- να διασφαλίσουν ότι η βασική ικανότητα «επιχειρηματικότητα» θα ενσωματωθεί 

σε προγράμματα σπουδών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτατη 

εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, πριν από τα τέλη του 2015, 

- να προσφέρουν τη δυνατότητα σε νέους να έχουν τουλάχιστον μία πρακτική 

επιχειρηματική εμπειρία προτού ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, 

όπως είναι η διαχείριση μιας πολύ μικρής εταιρείας, η ανάληψη ευθύνης για ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο εταιρείας ή για ένα έργο στον κοινωνικό τομέα, 

- να τονώσουν την επιχειρηματική κατάρτιση για νέους και ενήλικες που 

εκπαιδεύονται μέσω των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, ιδίως του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο απασχόλησης, 

και συγκεκριμένα ως εργαλείο για την παροχή μιας δεύτερης εκπαιδευτικής 

ευκαιρίας σε όσους δεν έχουν τύχει εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Να 

αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες δυνατότητες κατάρτισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και να προωθήσουν ενότητες 

επιχειρηματικής μάθησης για νέους που συμμετέχουν σε εθνικά προγράμματα  

Επιπλέον, αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κρίσιμος ρόλος των 

εκπαιδευτικών σ’ αυτόν τον τομέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα στηρίζεται στους λίγους ενθουσιώδεις και εκπαιδευμένους 

καθηγητές. Αν και αυτοί οι καθηγητές αποτελούν μια καλή βάση, σημειώνεται ότι δεν 

θα υπάρξουν ποτέ ουσιαστικές επιπτώσεις από την επιχειρηματική εκπαίδευση, χωρίς 

περισσότερη ανάπτυξη στον τομέα της επιμόρφωσης και της υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ένα κεντρικό ρόλο, καθώς το ύφος 

και οι μέθοδοι διδασκαλίας τους έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στους μαθητές 

(European Commission, 2013). 
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2.4       Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ο ρόλος της  

εκπαίδευσης στα έγγραφα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σχετικά έγραφα και τις ανακοινώσεις της 

επισημαίνει ότι για την ολοκλήρωση των στόχων της χρειάζονται περισσότεροι 

επιχειρηματίες, περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης και 

περισσότερη καινοτομία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους της αναγκαιότητας 

ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων ενώ η εκπαίδευση, από την άλλη, 

αναγνωρίζεται ως βασικός παράγοντας προώθησης των επιχειρηματικών στάσεων και 

συμπεριφορών.  

Διευκρινίστηκε ότι η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα των 

ατόμων να μετατρέπουν τις ιδέες σε πράξη, ενώ η έννοιά της περιλαμβάνει τις έννοιες 

της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας, της ανάληψης κινδύνου και της 

καινοτομίας. Αναφέρεται, ακόμη, από τη μία σε επιχειρηματικές δεξιότητες, οι οποίες 

περιλαμβάνουν εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για τη δημιουργία επιχείρησης, 

και από την άλλη, στη νοοτροπία η οποία βοηθάει τα άτομα στην καθημερινότητά 

τους και στην προοπτική κοινωνικής ή εμπορικής δράσης, ενώ αποτελεί και βασική 

δεξιότητα, για τη δια βίου μάθηση. 

Η επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για όλα 

τα κράτη μέλη της Ένωσης. Πολλά είναι τα προγράμματα και οι δραστηριότητες οι 

οποίες υλοποιούνται σε όλη την Ευρώπη, όμως χρειάζεται ακόμη να γίνει περισσότερο 

συστηματική η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, από 

την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της, αναλαμβάνει το σχεδιασμό 

πολιτικών, ερευνών, καλών πρακτικών και σχεδίων για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης.  

Οι Γενικές Διευθύνσεις/Τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες 

διακρίνονται για τις πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

είναι: 

- Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» και 

- Γενική Διεύθυνση «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 
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2.4.1    Έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» 

Η Γενική Διεύθυνση «Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» έχει ως στόχο την 

ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, την 

προώθηση της καινοτομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καλλιέργεια του 

επιχειρηματικού πνεύματος, την ενθάρρυνση σύστασης και ανάπτυξης μικρών 

επιχειρήσεων54 και την αποτελεσματικότητα μιας ανοικτής εσωτερικής αγοράς 

αγαθών. 

Η Επιτροπή, σχετικά με τον τομέα των πολιτικών που αφορά τις ΜΜΕ, 

αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της ότι «23 εκατομμύρια ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων και αποτελούν κύριο παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης» 

στοχεύοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η 

ενθάρρυνση της δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων. Στο Τμήμα που αφορά τις 

επιχειρήσεις και τη βιομηχανία σχεδιάζονται πολιτικές, μεταξύ άλλων55, και για την 

ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικής δράσης. Ένας 

τομέας πολιτικών είναι αυτές που σχετίζονται με τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ)56, από τις οποίες διακρίνονται αυτές που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος κι εκείνες που προωθούν την επιχειρηματικότητα. 

Στις πολιτικές για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

διακρίνονται οι «δεξιότητες διαχείρισης για τις ΜΜΕ» και η «κατάρτιση και 

κινητικότητα των ΜΜΕ»57, ενώ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

αναφέρονται προγράμματα και πολιτικές, ορισμένες από τις οποίες είναι:58 

- Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες 

- Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Επιχειρηματικότητα 

                                                           

54
 Στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να αναζητηθούν 

πληροφορίες, συμβουλές και ο,τιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ. Η επίσημη ιστοσελίδα της είναι:  
http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm. Η διαχείριση του παρόντος δικτυακού τόπου 
πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(ΠΠΑΚ) 
55 Βλ. πληροφορίες για άλλες πολιτικές του τμήματος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/index_el.htm 
56 Για πολιτικές για τις ΜΜΕ βλ.:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_el.htm 
57

 Πληροφορίες για τις παραπάνω πολιτικές βλ.: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/index_en.htm 
58 Όλες οι πολιτικές που αφορούν στην προώθηση της επιχειρηματικότητας διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm 
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- Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 

- Οικογενειακές Επιχειρήσεις  

- Κοινωνική Οικονομία 

- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ΜΜΕ 

Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την 

Επιχειρηματικότητα, με την παρουσίαση εκείνων των πολιτικών που αναδεικνύουν το 

ρόλο της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας59. 

 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Επιχειρηματικότητα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας των νέων προχωρά στο σχεδιασμό ανάλογων πολιτικών 

και δράσεων, ο οποίος βασίζεται στην αναγνώριση από τη μεριά της Ένωσης ότι η 

Ευρώπη, για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, έχει ανάγκη από περισσότερους 

επιχειρηματίες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, περισσότερη καινοτομία για 

τη δημιουργία νέων προϊόντων και περισσότερες ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης.  

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και 

η σημασία της στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αναγνωρίζεται πλήρως. 

Εξάλλου, η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια από τις βασικές ικανότητες για τη δια 

βίου μάθηση, όπως αυτές ορίζονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του 2006. Έτσι, η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα έχει αποκτήσει πλέον ιδιαίτερη σημασία και 

αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες μεταξύ των πολιτικών εκπαίδευσης και 

θέμα ημερήσιας διάταξης στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

πολλά είναι και τα σχετικά προγράμματα και οι δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη 

και συνεχώς αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, η Ένωση αναφέρεται στην 

αναγκαιότητα εντατικοποίησης των προσπαθειών και πιο συστηματικής προώθησης 

των πρωτοβουλιών από το δημοτικό έως το Πανεπιστήμιο και μετά απ’ αυτό. Για την 

πληρέστερη κατανόηση των πολιτικών προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσω της 

εκπαίδευσης, παρατίθενται, με χρονολογική σειρά, έγγραφα αναφοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής και άλλων φορέων που αφορούν τις ορθές 

                                                           

59
 Πληροφορίες για τις πολιτικές που αφορούν αποκλειστικά στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την 

Επιχειρηματικότητα βλ. στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/index_en.htm 
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πρακτικές, τις εκθέσεις, τις πολιτικές και τις μελέτες για την ενίσχυση του 

επιχειρηματικού πνεύματος. 

 

1.  Seminar on Training for New Starters in Business (Stockholm, May 1998)
60 

Το σεμινάριο της Στοκχόλμης, με θέμα «Κατάρτιση για νέους επιχειρηματίες», 

οργανώθηκε από το σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής και Τεχνικής 

Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 

4 και 5 Μαΐου 1998 με τη συμμετοχή ειδικών από όλα τα κράτη μέλη. Τα επιμέρους 

θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 

- ενίσχυση και καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας 

- κατάρτιση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα 

- τεχνολογία για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις 

 

2.  Forum "Training for Entrepreneurship" (Nice, October 2000)
61 

“Εκπαίδευση για την Επιχειρηματικότητα” είναι το θέμα του ευρωπαϊκού 

φόρουμ που οργανώθηκε στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2000 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε 

συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα του Γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών 

και Βιομηχανίας, στο πλαίσιο δράσης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών 

στον τομέα πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα διάδοσης των 

βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της 

επιχειρηματικής κατάρτισης. Θέματα του φόρουμ αποτέλεσαν:  

- η διδασκαλία, οι στρατηγικές μάθησης και οι δράσεις για την ενθάρρυνση του 

επιχειρηματικού πνεύματος των νέων από το σχολείο στο Πανεπιστήμιο 

- ο τρόπος με τον οποίο η επαγγελματική κατάρτιση ενισχύει την επιχειρηματική 

πρωτοβουλία 

- οι νέες πρακτικές διοίκησης και ανάπτυξης της ενδοεταιρικής επιχειρηματικότητας 

(intrapreneurship) 

    

                                                           

60
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο στη Στοκχόλμη βλ.: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3356 
61

 Παρουσιάσεις, ομιλίες και πρόγραμμα του φόρουμ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/format/colloq/sp_coll-en.htm 
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3.  Study and Analysis of Management Training Techniques for the Heads of SMEs, 

particularly using the ICTs  (December 2000) 

Η έκθεση αυτή, με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέτασε τεχνικές κατάρτισης σε θέματα διοίκησης για 

στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως: 

- αξιολόγηση επιμορφωτικών αναγκών ενός δείγματος τέτοιων στελεχών από 

ορισμένα κράτη μέλη. 

- διερεύνηση της χρήσης των ΤΠΕ στο διοικητικό τους ρόλο 

- επανεξέταση των τρεχουσών πρακτικών σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ 

- παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την εκπαίδευση στελεχών ΜΜΕ, 

με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση των ΤΠΕ (NJM European, Economic and 

Management Consultants Ltd., 2000). 

 

4.  Best procedure project on "Education and training for entrepreneurship", Final 

Report of the Expert Group  (November 2002) 

Στο σχέδιο της διαδικασίας Best για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 

επιχειρηματικότητα το οποίο, εντάσσεται στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος 

για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα (2001-2005), γίνεται προσπάθεια να 

προσδιοριστούν και να συγκριθούν οι πρωτοβουλίες χωρών της Ευρώπης που 

στοχεύουν στην προώθηση της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας στα 

εκπαιδευτικά συστήματα από το δημοτικό έως το Πανεπιστήμιο. Η ομάδα των 

εμπειρογνωμόνων που εργάστηκε συστάθηκε τον Ιούνιο του 2001, με τη συμμετοχή 

15 κυβερνήσεων κρατών μελών, της Νορβηγίας και το συντονισμό της Επιτροπής 

(European Commission, 2002a) 

 

5. Making progress in promoting entrepreneurial attitudes and skills through  Primary 

and Secondary education  (March 2004) 

Αποτελεί έκθεση της ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων, η οποία συντονίστηκε 

από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και 

την επιχειρηματικότητα (2001-2005)62 και είναι συνέχεια του προηγούμενου σχεδίου 

                                                           

62
  Οι παραπάνω εκθέσεις και σχέδια που παρουσιάζονται από το Μάιο του 1998 έως το Μάρτιος του 

2004 μπορούν να αναζητηθούν στην: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-

entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/archives/index_en.htm 



 

 
116 

της διαδικασίας Best. Συνδεδεμένη με τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης για την 

επιχειρηματικότητα, εστίαζε στην ενίσχυση των προσπαθειών να καλλιεργηθεί η 

επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από το σχολείο και είχε ως στόχο 

τη διερεύνηση χρήσιμων πολιτικών και στρατηγικών που θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν στον τομέα της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας αλλά και 

εργαλείων για την παρακολούθηση αυτής της διαδικασίας (European 

Commission,2004a). 

 

6.   Best Procedure Project on Mini-Companies in Secondary Education (September 

2005)
63 

Στο σχέδιο αυτής της διαδικασίας εξετάστηκαν παραδείγματα βέλτιστων 

πρακτικών αλλά και προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά το πρόγραμμα 

δημιουργίας μικρών εταιριών από τους μαθητές των σχολείων. Οι μικρές εταιρίες των 

μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν ένα μέσο για τη διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας μέσα από την εμπειρία και την πράξη και μπορεί να είναι είτε 

εικονικές επιχειρήσεις είτε, ορισμένες φορές, πραγματικές επιχειρήσεις μικρής 

κλίμακας (European Commission,2005). 

 

7.  Implementing the Community Lisbon Program: Fostering entrepreneurial mindsets 

through education and learning  (February 2006) 

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει μια σειρά συστάσεων που στόχο έχουν την 

ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής 

νοοτροπίας στις κοινωνίες της Ευρώπης. Η συνειδητοποίηση των νέων όσον αφορά 

την επιλογή της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους θα πρέπει να 

ξεκινά από νεαρή ηλικία μέσω της σχολικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει, επίσης, να 

βοηθηθούν οι νέοι στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και της αυτοπεποίθησης, 

ενώ τα Πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά ιδρύματα, από την άλλη, θα πρέπει να 

ενσωματώσουν την επιχειρηματικότητα στα προγράμματα σπουδών τους (European 

Commission, 2006a). 

 

                                                           

63  Το κείμενο του σχεδίου της διαδικασίας Best και βίντεο σχετικά με τις επιχειρήσεις σε σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-
entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/mini-companies/index_en.htm 
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8.  The Oslo Agenda for Entrepreneurship Education in Europe (October 2006)
64 

Οι ιδέες και οι προτάσεις που αναδείχθηκαν από το συνέδριο στο Όσλο, με 

θέμα «Επιχειρηματική Εκπαίδευση στην Ευρώπη: Καλλιεργώντας την επιχειρηματική 

νοοτροπία μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης», καταγράφηκαν σε  ένα λεπτομερή 

κατάλογο. Έτσι, η ατζέντα αυτή αποτελεί ένα σύνολο προτάσεων, το οποίο όλοι οι 

αρμόδιοι φορείς μπορούν να συμβουλευθούν, ώστε να επιλέξουν δράσεις τις οποίες να 

προσαρμόσουν σε τοπικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν 

στο κάθε κράτος μέλος (European Commission, 2006b). 

 

9.  Assessment of compliance with the entrepreneurship education objective in the 

context of the 2006 Spring Council conclusions (November 2007) 

Το παραπάνω έγγραφο παρουσιάζει την κατάσταση στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων για την ενίσχυση του 

ρόλου της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, η 

αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη, περισσότερο αναφέρεται 

στην ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας ως βασικής ικανότητας στα εθνικά 

προγράμματα σπουδών της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (European 

Commission, 2007). 

 

10.   Entrepreneurship In Higher Education, Especially Within Non-Business Studies - 

Final Report Of The Expert Group
65

 (March 2008) 

Ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στο 

Πανεπιστήμιο είναι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων και της αντίστοιχης 

νοοτροπίας. Αν και η διδασκαλία της δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς στα 

προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια, είναι απαραίτητη η εκπαίδευσή της σε 

όλους τους σπουδαστές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών 

από τους σπουδαστές διαφορετικών πεδίων σπουδών.  

                                                           

64
 Περισσότερα για την ατζέντα του Oslo, το πρόγραμμα του συνεδρίου και παρουσιάσεις και 

παρουσιάσεις των ομιλητών μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-
entrepreneurship/policy-framework/2006-conference/ 
65 Περισσότερα για τη μεθοδολογία, τους πίνακες και τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας 
στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-
training-entrepreneurship/higher-education/index_en.htm 
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Η έκθεση αυτή (European Commission, 2008a) λοιπόν, διερευνά βασικά 

θέματα για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εντοπίζει εμπόδια και προτείνει λύσεις, αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά επίπεδα 

ευθύνης μεταξύ πολιτικής, θεσμών, εκπαιδευτικών και ενδιαφερομένων, ενώ, 

επικεντρώνεται κυρίως στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο μη 

επιχειρηματικών κλάδων.66 

 

11.   Entrepreneurship in Vocational Education and Training (November 2009) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 

(2007-2013), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικοί στον τομέα της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα ανέλαβαν τη δημιουργία σχεδίου που αφορά την 

επιχειρηματικότητα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με 

σκοπό τη διερεύνηση πολιτικών και προγραμμάτων για την προώθηση της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα συστήματα της επαγγελματικής κατάρτισης. 

Το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται στο τρόπο με τον οποίο η νοοτροπία και οι 

δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα είναι δυνατό να μεταδοθούν 

μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης στους νέους. Να σημειωθεί ότι η ηλικία των σπουδαστών που 

συμμετέχουν στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση, σύμφωνα με την Επιτροπή 

(European Commission, 2009),  εξαρτάται από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα κάθε 

κράτους μέλους και κυμαίνεται μεταξύ 14 και 29 χρονών. Έτσι, αντλήθηκαν 

πληροφορίες για τα υπάρχοντα προγράμματα και τις εκπαιδευτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται, αναλύθηκαν τρόποι υποστήριξης της διδασκαλίας της 

επιχειρηματικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και επισημάνθηκαν καλές 

πρακτικές που εφαρμόστηκαν και θα μπορούσαν να βοηθήσουν κι άλλες χώρες 

(European Commission, 2009a). 

 

12.  High Level Reflection Panels on Entrepreneurship Education
67

 (March 2010) 

                                                           

66  Οι παραπάνω εκθέσεις και σχέδια που παρουσιάζονται από το Σεπτέμβριο του 2005 έως το Μάρτιος 
2008 μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/documents/education-training-entrepreneurship/index_en.htm 
67

 Οι ειδικές εκθέσεις των τεσσάρων "Υψηλού Επιπέδου Πάνελ Προβληματισμού", που 

πραγματοποιήθηκαν σε Λονδίνο, Στοκχόλμη, Πράγα και Ρώμη, μαζί με άλλες πληροφορίες σχετικά  με 

τις εκδηλώσεις μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: 
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Το Μάρτιο του 2010, η Επιτροπή ανακοινώνει σε έκθεσή της τα αποτελέσματα 

διαφόρων συναντήσεων με θέμα την επιχειρηματική εκπαίδευση. Οι συναντήσεις 

αυτές οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και 

την καινοτομία (2007-2013). Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερις συναντήσεις 

συζήτησης και προβληματισμού σε Λονδίνο, Στοκχόλμη, Πράγα και Ρώμη. Τα 

αποτελέσματα όλων αυτών των συζητήσεων, οι πληροφορίες που αντλήθηκαν μέσω 

ερωτηματολογίων και οι καλές πρακτικές που αναφέρθηκαν παρουσιάζονται σ’ αυτή 

την έκθεση του Μαρτίου (European Commission, 2010a). 

 

13.   High Level Symposium on “Entrepreneurship Education: Teacher Education as 

critical success factor”, Budapest (7-8 April 2011)
68

  

Για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα είναι 

προφανές ότι χρειάζονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν αυτή τη 

διαδικασία. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται, επομένως, σε σημαντικό 

παράγοντα για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της εκπαίδευσης.  

Στις 7 και 8 Απριλίου 2011 στη Βουδαπέστη, διοργανώθηκε συμπόσιο με 

σκοπό τον προσδιορισμό εκείνων των πολιτικών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών συστημάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας. Τα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν τον τρόπο ανάπτυξης 

ενός συστήματος υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς και το ρόλο του σχολείου στην 

παροχή, προς τους καθηγητές, ευκαιριών μάθησης για θέματα επιχειρηματικότητας 

(European Commission, 2011). 

 

14.    Study:  Entrepreneurship Education at School in Europe (March 2012)  

Η έκθεση αυτή αποτελείται από μία συγκριτική επισκόπηση και από τις εθνικές 

περιγραφές για τον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Η συγκριτική επισκόπηση 

δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών εκδηλώνουν έμπρακτο 

ενδιαφέρον για την  εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας μέσω εθνικών στρατηγικών 

και πρωτοβουλιών αναδεικνύοντας, έτσι, τη σημασία της εκπαίδευσης στην 

                                                                                                                                                                        

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-

entrepreneurship/reflection-panels/index_en.htm 
68 Πληροφορίες για  τα αποτελέσματα του συμποσίου για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-
entrepreneurship/teacher-education-entrepreneurship/index_en.htm 
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επιχειρηματικότητα. Η έκθεση παρουσιάζει, επίσης, τις χώρες όπου συγκεκριμένες 

κατευθυντήριες γραμμές και διδακτικό υλικό παρέχουν υποστήριξη στους 

εκπαιδευτικούς, καθώς και μια εικόνα από τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και τις εν 

εξελίξει μεταρρυθμίσεις (European Commission, 2012a) 

 

15.   Study: Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education  

(March 2012) 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε τέσσερις διαστάσεις, στην απόκτηση της 

επιχειρηματικής ικανότητας, στις προθέσεις απέναντι στην επιχειρηματικότητα, στην  

απασχολησιμότητα και στις επιπτώσεις για την κοινωνία και την οικονομία. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα κάνει τη 

διαφορά, εφόσον όσοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιχειρηματικότητας κι 

άλλες δραστηριότητες εμφανίζουν περισσότερες επιχειρηματικές στάσεις και 

προθέσεις, αποκτούν νωρίτερα μια δουλειά, μετά το πέρας των σπουδών τους, 

μπορούν να καινοτομήσουν περισσότερο, ακόμη και ως εργαζόμενοι σε μια 

επιχείρηση, και ιδρύουν περισσότερες επιχειρήσεις (European Commission, 2012b). 

 

2.4.2    Έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά έγγραφα που αφορούν τις πολιτικές εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση69 είναι αυτά που αναφέρονται στο στρατηγικό 

πλαίσιο για την εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΚ2020 (The strategic framework for 

European cooperation in education and training ("ET 2020"). Στο σημείο αυτό θα γίνει 

αναφορά στα έγγραφα των κύριων οργάνων λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), τα οποία 

αναφέρονται στο ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την Ευρώπη του 

202070. Συγκεκριμένα, παρακάτω παρουσιάζονται, με χρονολογική σειρά, τα κείμενα 

που αφορούν τις αντίστοιχες πολιτικές και καταγράφονται ορισμένες αναφορές τους 

                                                           

69 Οι βασικές πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc36_en.htm 
70

 Όλα τα έγγραφα, μετά το 2000, του πλαισίου πολιτικής που αφορούν τις κύριες πολιτικές 
πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι διαθέσιμα στην: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm 
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στην έννοια της επιχειρηματικότητας, στην ενίσχυσή της μέσω της εκπαίδευσης και 

στη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. 

 

1.   Future objectives of education and training systems  (February 2001) 

Στο κείμενο αυτό γίνεται εκ νέου αναφορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 

της Λισαβόνας, όπου υπογραμμίστηκε η ανάγκη τόσο ενίσχυσης του επιχειρηματικού 

πνεύματος όσο και δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση και την 

ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων. Εφόσον, μάλιστα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για τη σύσταση και τη 

διαχείριση μιας επιχείρησης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν μέσα από τα 

προγράμματά τους να συμβάλλουν στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος 

και στην καλλιέργεια αντίστοιχων δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. Δε θα πρέπει, 

βέβαια, να παραγνωρίζεται ότι το επιχειρηματικό πνεύμα είναι ευρύτερο από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον αυτό αφορά το ενεργητικό και συμμετοχικό 

πνεύμα, κάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση και η κοινωνία να επενδύσει σ’ αυτό 

(Council of the European Union, 2001). 

 

2.  Modernising education and training: a vital contribution to prosperity and social 

cohesion in Europe (March 2006)  

Στο κείμενο αυτό σημειώνεται ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου ο διττός, 

κοινωνικός και οικονομικός, ρόλος της εκπαίδευσης και να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη 

αποτελεσματικών και δίκαιων εκπαιδευτικών συστημάτων. Μαζί με την επιδίωξη 

κοινωνικής ένταξης και ενεργητικής συμμετοχής του πολίτη, πρέπει να συμβαδίζει η 

επιδίωξη καλύτερων διασυνδέσεων μεταξύ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και 

επιχειρήσεων (Council of the European Union, 2006). 

 

3.   "Education and Training" as a key driver of the Lisbon Strategy  (November 2007) 

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση ως βασική κινητήρια δύναμη της στρατηγικής της Λισαβόνας καλεί τα 

κράτη μέλη να σχεδιάσουν τις πολιτικές εκπαίδευσης, όσον αφορά το πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους, ώστε να συνδυάζονται με τις πολιτικές άλλων τομέων, όπως είναι 

η έρευνα, το επιχειρηματικό πνεύμα και η καινοτομία, η απασχόληση και η κοινωνία 

της πληροφορίας (Official Journal of the European Union, 2007). 
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4.  Key messages to the Spring European Council in the fields of Education/Training 

and Youth  (February 2008) 

Στην έκθεση του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισμού αναφέρεται 

ότι για να υπάρξει αποτελεσματικότητα της γνώσης, της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης θα πρέπει να παρέχονται στα άτομα δυνατότητες για την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας και της ικανότητάς τους να καινοτομούν. Για να επιτευχθεί αυτό, 

προτείνεται η παροχή αυτονομίας στα Πανεπιστήμια, ώστε να αναπτυχθούν εταιρικές 

σχέσεις μεταξύ αυτών και του επιχειρηματικού κόσμου. 

Από την άλλη, στα βασικά μηνύματα για την περαιτέρω εφαρμογή του 

Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία συμπεριλαμβάνεται ότι οι στρατηγικές 

απασχόλησης των κρατών μελών θα πρέπει να εστιάζουν στους στόχους που αφορούν 

την απασχόληση των νέων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις σε θέματα που αφορούν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην 

απασχόληση, τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας, την ευελιξία και την ασφάλεια 

(flexisecurity) και την προώθηση της επιχειρηματικότητας (Council of the European 

Union, 2008b). 

 

5.   Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation          

(January 2008) 

Στην κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και τη Επιτροπής για το 2008 

σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 

2010», τονίζεται ότι χρειάζεται να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες, ώστε να 

δημιουργηθούν συμπράξεις μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 

επιχειρήσεων. Ακόμη, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα μάθησης (Council of the 

European Union, 2008c). 

 

6.  Enhancing partnerships between education and training institutions and social 

partners, in particular employers, in the context of lifelong learning (May 2009) 

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009, καλούνται και εδώ 

τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη δυνατότητα απόκτησης εκείνων των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη παραγωγή νέων ιδεών και να βοηθήσουν 
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στη δημιουργία εκείνου του περιβάλλοντος όπου θα μπορεί να αναπτυχθεί η ανάληψη 

πρωτοβουλιών και η επιχειρηματικότητα (Council of the European Union, 2009a). 

 

7.   A strategic framework for European cooperation in education and training       

("ET 2020")  (May 2009) 

Μεταξύ των βασικών στρατηγικών στόχων του πλαισίου "ET 2020" είναι και η 

ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, 

σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η δημιουργικότητα και η 

καινοτομία έχουν μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και τη 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ενώ η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, μεταξύ των 

οποίων συγκαταλέγεται και η επιχειρηματικότητα, από όλους τους πολίτες αποτελεί 

βασικό μέλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η σύμπραξη των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων με τον επιχειρηματικό κόσμο μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη εστίαση 

σε δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας (Official Journal of the 

European Union, 2009a). 

 

8.  Key competences for a changing world  (November 2009)  

Καθώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων της δια βίου μάθησης 

καθορίζει οκτώ βασικές ικανότητες, μεταξύ των οποίων και την επιχειρηματικότητα, η 

αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση οφείλει να στηρίζει την ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων και να προετοιμάζει όλους τους νέους για την αγορά εργασίας. Πρέπει, 

επίσης, να παρέχονται σε όλους τους ενήλικες ευκαιρίες ανάπτυξης και 

επικαιροποίησης των βασικών ικανοτήτων τους για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Ακόμη, οι σπουδαστές χρειάζονται ευκαιρίες, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

και να μαθαίνουν σε σχολεία που είναι ανοικτά στους χώρους εργασίας (European 

Commission, 2009b). 

 

9.    Developing the role of education in a fully- functioning knowledge triangle   

(November 2009) 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, το Νοέμβριο του 2009, 

σχετικά με την ανάπτυξη του ρόλου της εκπαίδευσης σε ένα πλήρως λειτουργικό 

τρίγωνο γνώσης, τα Πανεπιστήμια καλούνται να αντιληφθούν το βασικό τους ρόλο 

στη δημιουργία ενός περισσότερο εξειδικευμένου και ευέλικτου εργατικού δυναμικού 

με επιχειρηματικότητα, το οποίο θα αποτελέσει παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και 
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ευημερίας. Οι ερευνητές και οι καθηγητές πρέπει, επομένως, να εκπαιδεύονται, ώστε 

να είναι ικανοί να καλλιεργούν τη νοοτροπία της καινοτομίας στα ιδρύματα όπου 

εργάζονται (Official Journal of the European Union, 2009b). 

 

10.    Messages from the EYC Council in the field of education as a contribution to the 

discussion on the post-2010 Lisbon Strategy (November 2009) 

Στα μηνύματα του Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Νεολαίας για τη μετά το 2010 

στρατηγική της Λισαβόνας περιλαμβάνεται η στενότερη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης, 

έρευνας και καινοτομίας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «μια Ευρώπη της γνώσης, 

της δημιουργικότητας και της καινοτομίας χρειάζεται συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης που να προωθούν δημιουργικές, καινοτόμες και επιχειρηματικές 

νοοτροπίες μεταξύ των μαθητών, των καταρτιζομένων, των σπουδαστών, των 

καθηγητών και των ερευνητών» (Council of the European Union, 2009b). 

 

11.  Youth on the Move - An initiative to unleash the potential of young people to 

achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union  

(September 2010) 

Η ποιότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, η επιτυχής ένταξη των νέων, 

οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης στην αγορά εργασίας και η μεγαλύτερη 

κινητικότητά τους αποτελούν παράγοντες επίτευξης των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020». Όμως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Ευρώπης, λόγω 

και της οικονομικής κρίσης, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι 

πολλές και η ανεργία τους είναι απαράδεκτα υψηλή. Η αντιμετώπιση του προβλήματος 

της μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας χρειάζεται, επομένως, μεγάλη 

προσπάθεια και ανάληψη πρωτοβουλιών.  

 Μία, λοιπόν, από τις πρωτοβουλίες της Ένωσης στο πλαίσιο της νέας 

στρατηγικής, με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

νέοι, είναι η «Νεολαία σε κίνηση». Ανάμεσα στις βασικές ενέργειες της πρωτοβουλίας 

αυτής είναι τόσο η υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών και της αυτοαπασχόλησης 

όσο και η προώθηση της κινητικότητας για νέους στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικότητας.  

 Έτσι, ως προς την υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών και της 

αυτοαπασχόλησης, οι νέοι έχουν ανάγκη ευκαιριών για την απόκτηση επιχειρηματικών 

εμπειριών και χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια και την 
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πρόσβαση σε αρχικό κεφάλαιο. Ο ρόλος, λοιπόν, των δημόσιων υπηρεσιών 

απασχόλησης στην πληροφόρηση και τη συμβουλευτική, σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης, καθίσταται ιδιαίτερα 

σημαντικός. Από την άλλη, η Επιτροπή αναφέρεται στην εξέταση των δυνατοτήτων 

που υπάρχουν για την ενδυνάμωση της προώθησης της κινητικότητας των νέων στο 

πλαίσιο των τοποθετήσεών τους σε επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Erasmus 

(European Commission, 2010b). 

 

12.  Youth on the Move initiative – an integrated approach in response to the 

challenges young people face  (November 2010) 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα κράτη μέλη και η Ένωση 

πρέπει με τις ενέργειές τους να στοχεύουν στην ανάπτυξη που θα στηρίζεται στη 

γνώση και την καινοτομία και να παρέχουν τις δυνατότητες για τη μεγαλύτερη δυνατή 

συμμετοχή των πολιτών σ’ αυτήν την προσπάθεια. Επίσης, πρέπει να ενθαρρύνουν την 

επιχειρηματικότητα και να στοχεύουν στη μετατροπή των ιδεών σε καινοτόμα 

προϊόντα και υπηρεσίες που να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης 

(Official Journal of the European Union, 2010). 

 

13.  An Agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full 

employment  (November 2010) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει θέσει το 

φιλόδοξο στόχο της αύξησης του ποσοστού απασχόλησης ως το 2020 στο 75%, η 

επίτευξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του κοινωνικού 

μοντέλου, των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και της οικονομικής ανάπτυξης στις 

χώρες της Ένωσης. Με δεδομένα, μάλιστα, τα δημογραφικά προβλήματα που 

παρατηρούνται και τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, το ειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, 

βιώσιμης και καινοτόμου οικονομίας. 

Η εμβληματική πρωτοβουλία «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις 

εργασίας» θέτει ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της την υποστήριξη της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της 

αυτοαπασχόλησης και της καινοτομίας αποτελούν μέσα για την επίτευξη του 

παραπάνω στόχου. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι ΜΜΕ αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 

των επιχειρήσεων στην Ένωση και ότι αυτές παρέχουν τα δύο τρίτα του συνόλου των 
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θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα, η ενίσχυση των πολιτικών υποστήριξης των 

επιχειρήσεων αυτών είναι σημαντική. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής 

οικονομίας, οι συνεταιρισμοί και η προώθηση της αυτοπαπασχόλησης πρέπει να 

υποστηριχθούν περισσότερο. Η επιχειρηματικότητα, ως δυνατότητα για τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης αλλά και ως μέσο για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, πρέπει να διαδοθεί μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν, επομένως, να εντάξουν την επιχειρηματικότητα στα 

σχολικά προγράμματα, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα εμφανισθούν νέοι επιχειρηματίες, 

πρόθυμοι και με τις δεξιότητες εκείνες ώστε να ιδρύσουν ή να διοικήσουν μια 

επιχείρηση. Τέλος, πρέπει να προωθηθεί «η διασυνοριακή συνεργασία Πανεπιστημίων 

και ερευνητικών κέντρων στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας». 

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα υποβάλει «πρόταση για την 

επέκταση και τη μετατροπή της προπαρασκευαστικής δράσης Erasmus για τους νέους 

επιχειρηματίες σε μόνιμο πρόγραμμα» και θα «υποστηρίξει ειδικά προγράμματα 

κατάρτισης εκπαιδευτικών καθώς και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου 

να αναπτυχθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην επιχειρηματικότητα», με στόχο 

την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσής της στην Ευρώπη (European 

Commission, 2010c). 

 

14.  The role of education and training in the implementation of the Europe 2020 

Strategy  (March 2011) 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το ρόλο της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης στην εφαρμογή της νέας στρατηγικής για το 2020, οι δύο 

παραπάνω πρωτοβουλίες («Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 

νέες θέσεις εργασίας») έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από τη μία, έχουν ως στόχο να 

βοηθήσουν τους νέους να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους και, από την 

άλλη, να προσδιορίσουν επακριβώς τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να 

επιτευχθεί καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Τέλος, τονίστηκε ότι τα Ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να  

προσφέρουν το σωστό συνδυασμό δεξιοτήτων και προσόντων, να εφοδιάζουν τους 

μαθητές με τις βασικές δεξιότητες, να προάγουν την ανάπτυξη πολυδύναμων 

δεξιοτήτων και να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα (Official Journal of the European Union, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

3.1       Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη σε                     

πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο  

3.1.1    Στρατηγικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012a), η ενσωμάτωση της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ακολουθεί δύο βασικά είδη γενικών στρατηγικών 

ενσωμάτωσης, σε συνδυασμό με διάφορες ξεχωριστές πρωτοβουλίες σε επίπεδο 

χώρας. Οι δύο αυτές βασικές στρατηγικές αναφέρονται σε:  

- συγκεκριμένες στρατηγικές και σχέδια δράσης που εστιάζουν αποκλειστικά στην 

ενσωμάτωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 

- ευρύτερες εκπαιδευτικές ή οικονομικές στρατηγικές, οι οποίες ενσωματώνουν τους 

στόχους της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα (European Commission, 

2012a): 

Ανάλογα με την πολιτική ενσωμάτωσης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκές 

χώρες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο περιφέρειες χωρών, ανήκουν στις εξής 

κατηγορίες (βλ. παράρτημα ΙΙ, πίνακας 8), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτρoπή 

(2012a): 

- Συγκεκριμένη στρατηγική: Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο 

(περιφέρεια), Ολλανδία, Εσθονία, Λιθουανία, Βέλγιο (περιφέρεια) 

- Μέρος μίας γενικότερης στρατηγικής: Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Ισπανία, 

Φινλανδία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Σλοβενία, Βέλγιο, Ισλανδία 

- Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: Πορτογαλία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Λετονία 

- Χωρίς τρέχον πρόγραμμα ή πολιτική: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σε έξι χώρες 

και σε δύο περιφέρειες συγκεκριμένες στρατηγικές για την εκπαίδευση στην 
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επιχειρηματικότητα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο 

Βέλγιο, η φλαμανδική κυβέρνηση εισήγαγε το «Σχέδιο Δράσης για την 

Επιχειρηματική Εκπαίδευση 2011-2014», με σκοπό την προετοιμασία των μαθητών 

για την αυτοαπασχόληση και την εκπαίδευση των διδασκόντων, ώστε να είναι σε θέση 

να καλλιεργούν στους μαθητές τους θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα. 

Στη Δανία, η στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 

επιχειρηματικότητα εισήχθη το 2009, περιγράφοντας ουσιαστικά μία ενεργό επένδυση 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε σχέση με την επιχειρηματική εκπαίδευση, ενώ στην 

Εσθονία μία κοινή συμφωνία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

υπογράφτηκε το 2010. Ομοίως, στη Λιθουανία η επιχειρηματική εκπαίδευση ανήκει 

πλέον στο φάσμα δύο συγκεκριμένων στρατηγικών, της «Οικονομικής Παιδείας και 

Εκπαίδευσης στην Επιχειρηματικότητα 2004» και του «Εθνικού Προγράμματος για 

την Εκπαίδευση στη Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ενθάρρυνση 2003-2012».  

Στην Ολλανδία, τα προγράμματα «Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα – 

Πρόγραμμα Δράσης 2007» και «Εκπαιδευτικά Δίκτυα Επιχειρηματικότητας 2009», 

αποτελούν τις βάσεις για την ανάπτυξη και την προώθηση της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ στη Σουηδία η στρατηγική για 

την επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί μέρος της γενικότερης πολιτικής για την 

επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο μίας γενικότερης διαδικασίας μεταρρύθμισης στη 

χώρα.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η βασική στρατηγική για την επιχειρηματική 

εκπαίδευση είναι η Στρατηγική της Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth 

Entrepreneurship Strategy – YES), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη υπό το νέο «Σχέδιο 

Δράσης 2010-2015». Τέλος, στη Νορβηγία η στρατηγική για την επιχειρηματική 

εκπαίδευση βασίζεται στο σχέδιο δράσης «Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση και 

την Κατάρτιση 2009-2014», το οποίο αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από την 

υποχρεωτική μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση. Γενικότερα, είναι σημαντικό να 

σημειωθεί πως η πλειοψηφία των συγκεκριμένων στρατηγικών και πλάνων δράσης για 

την επιχειρηματική εκπαίδευση έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και εφαρμοστεί κυρίως 

στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου εντοπίζονται και οι αντίστοιχες βέλτιστες 

πρακτικές της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.  

Εκτός, βέβαια, από τις συγκεκριμένες στρατηγικές, η προώθηση της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης σχεδιάζεται και υπό γενικότερες εθνικές στρατηγικές για 

την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση ή την απασχόληση σε πολλές ευρωπαϊκές 
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χώρες. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις διάφορες στρατηγικές για την οικονομική 

ανάπτυξη και μεγέθυνση ενσωματώνουν πρακτικές και κατευθύνσεις για την 

επιχειρηματική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της Οδηγίας του Ευρωκοινοβουλίου το 2006 

σχετικά με τις βασικές δεξιότητες της δια βίου μάθησης, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία και άλλες, έχουν αναπτύξει 

εθνικές στρατηγικές που ενσωματώνουν τους στόχους της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης.  

Η «Στρατηγική της Δια Βίου Μάθησης» στην Τσεχία, που εισήχθη το 2007, 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη του λειτουργικού αλφαβητισμού και άλλων βασικών 

ικανοτήτων, όπως η οικονομική παιδεία, χωρίς ωστόσο η επιχειρηματική εκπαίδευση 

να αναφέρεται ρητά, ενώ στη Γαλλική κοινότητα του Βελγίου, η «Δήλωση για την 

Πολιτική της Κοινότητας 2009-2014» περιλαμβάνει το στόχο της ενθάρρυνσης και της 

εμφύσησης του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

Ομοίως, στη Βουλγαρία η επιχειρηματική εκπαίδευση ενσωματώνεται σε 

διάφορες εθνικές στρατηγικές, όπως είναι το «Εθνικό Σχέδιο για την Νεολαία 2011-

2015» και η «Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2008-2013». Στην Ελλάδα η 

επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής για το «Νέο 

Σχολείο» (2010), ενώ στη Φινλανδία τονίζεται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

εκπαιδευτικής στρατηγικής που ισχύει για την περίοδο 2011-2016, περιλαμβάνοντας 

τα στόχο της προώθησης της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα και της 

συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.  

Επιπλέον, στην Ισπανία το Υπουργείο Παιδείας σε εθνικό επίπεδο και οι 

αυτόνομες κοινότητες σε περιφερειακό, έχουν αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες για 

την επιχειρηματική εκπαίδευση, ενώ το 2011 εισήχθη το «Σχέδιο για την 

Επιχειρηματική Υποστήριξη», το οποίο ενσωματώνει διάφορες δράσεις για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Τέλος, η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αποτελεί μέρος της εθνικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής της Σλοβενίας (Slovenia’s Development Strategy – SDS), της Σλοβακίας 

(National Reform Programme 2008-2010) και της Ισλανδίας. Γενικά πάντως, είναι 

προφανές πως η επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί στόχο τόσο συγκεκριμένων 

πολιτικών όσο και γενικότερων στρατηγικών στην Ευρώπη, η πλειοψηφία των οποίων 

αναφέρονται στην τυπική εκπαίδευση, τη νεολαία, τη δια βίου μάθηση και την 

απασχολησιμότητα. 
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3.1.2    Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών 

αναγνωρίζει ρητά την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, ακολουθώντας κυρίως 

διαθεματικές προσεγγίσεις ενσωμάτωσής της στο πρόγραμμα σπουδών. Υπ' αυτό το 

πρίσμα, οι στόχοι της επιχειρηματικής εκπαίδευσης εκφράζονται στο πλαίσιο των 

αξιών και των ικανοτήτων που πρέπει να αναπτύσσονται σ' αυτό το εκπαιδευτικό 

επίπεδο μέσω όλου του προγράμματος σπουδών. Στην Ολλανδία, παρά το γεγονός ότι 

η επιχειρηματική εκπαίδευση δεν αναγνωρίζεται ρητά ως μέρος του προγράμματος 

σπουδών, τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ανάπτυξη ενός δικού τους 

προγράμματος επιχειρηματικότητας.  

Επιπλέον, στις χώρες όπου η επιχειρηματική εκπαίδευση ενσωματώνεται σε 

άλλα μαθήματα, αυτά, ως επί το πλείστον, είναι μαθήματα του υποχρεωτικού 

προγράμματος σπουδών, ενώ στις περισσότερες χώρες η επιχειρηματικότητα 

διδάσκεται ως μέρος των κοινωνικών επιστημών, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας, 

της γεωγραφίας, της αγωγής του πολίτη, της πολιτικής και άλλων συναφών γνωστικών 

αντικειμένων και επιστημών. Επίσης, σε μερικές χώρες η επιχειρηματική εκπαίδευση 

σε πρωτοβάθμιο επίπεδο αποτελεί μέρος άλλων τομέων εκτός των κοινωνικών 

επιστημών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βουλγαρία και τη Λετονία, όπου η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα ενσωματώνεται στο μάθημα της οικιακής 

οικονομίας και της τεχνολογίας. Τέλος, στην Τσεχία η επιχειρηματική εκπαίδευση 

αποτελεί μάθημα επιλογής του τομέα «Ηθική», στη Λιθουανία ενσωματώνεται στις 

φυσικές επιστήμες και στην Πολωνία διδάσκεται στο πλαίσιο των κοινωνικών 

επιστημών αλλά και των μαθηματικών.  

Γενικά, μπορεί να ειπωθεί πως η επιχειρηματικότητα στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση δε διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 

με εξαιρέσεις τη Σλοβακία, όπου υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών ένα μάθημα που 

ονομάζεται «Εκπαίδευση στην Εργασία», και τη Φινλανδία, όπου υπάρχει η 

δυνατότητα ανάπτυξης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πεδίων για διάφορες κατηγορίες 

της επιχειρηματικότητας. Συνεπώς, οι διάφορες προσεγγίσεις για την επιχειρηματική 

εκπαίδευση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ακολουθούν τις εξής τάσεις: 

- διαθεματική προσέγγιση: Νορβηγία, Σουηδία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Εσθονία, 

Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο 

- ξεχωριστό υποχρεωτικό μάθημα ή μάθημα ενσωματωμένο σε άλλα υποχρεωτικά 

μαθήματα (μη διαθεματική προσέγγιση): Πολωνία, Λιθουανία, Αυστρία 
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- ξεχωριστό μάθημα επιλογής ή μάθημα ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα επιλογής 

(μη διαθεματική προσέγγιση): Ηνωμένο Βασίλειο 

- ξεχωριστό υποχρεωτικό μάθημα ή μάθημα ενσωματωμένο σε άλλα υποχρεωτικά 

μαθήματα (διαθεματική προσέγγιση): Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Λετονία 

- ξεχωριστό μάθημα επιλογής ή μάθημα ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα επιλογής 

(διαθεματική προσέγγιση): Φινλανδία, Τσεχία 

- μη ρητή αναφορά: Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, 

Ιρλανδία (European Commission, 2012a) 

 

3.1.3    Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σε επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την τελευταία 

δεκαετία όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ενσωματώνουν την εκπαίδευση 

στην επιχειρηματικότητα στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών, κάνοντας ρητές 

αναφορές σε έγγραφα καθοδήγησης των δευτεροβάθμιων σπουδών. Βέβαια, η 

διαθεματική προσέγγιση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι ακόμα ιδιαίτερα 

διαδεδομένη, αν και πλέον σε αρκετές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν μαθήματα 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα υποχρεωτικής φύσης, ενώ στις περισσότερες χώρες 

η διαθεματική προσέγγιση συνδυάζεται με την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα σε άλλα μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοιχεία 

του 2012 (European Commission, 2012a), η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

κατά την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) 

διαμορφώνεται ως εξής: 

- διαθεματική προσέγγιση, όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι είτε 

ξεχωριστό και υποχρεωτικό είτε ενσωματωμένο σε άλλα υποχρεωτικά μαθήματα: 

Νορβηγία, Σουηδία, Πορτογαλία, Λετονία, Εσθονία, Ρουμανία, Αυστρία, Τσεχία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Βέλγιο 

- διαθεματική προσέγγιση, όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι είτε 

ξεχωριστό και επιλογής είτε ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα επιλογής: Ισπανία, 

Γαλλία, Γερμανία, Φιλανδία, Βουλγαρία, Ιρλανδία 
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- μη διαθεματική προσέγγιση, όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι είτε 

ξεχωριστό και υποχρεωτικό είτε ενσωματωμένο σε άλλα υποχρεωτικά μαθήματα: 

Πολωνία, Λιθουανία 

- μη διαθεματική προσέγγιση, όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι είτε 

ξεχωριστό και επιλογής είτε ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα επιλογής: Ηνωμένο 

Βασίλειο 

- μη ρητή αναφορά: Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Ολλανδία. 

Έτσι, σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε μερικές ευρωπαϊκές 

χώρες η επιχειρηματική εκπαίδευση διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα στο κατώτερο 

επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στη Λιθουανία και στη 

Ρουμανία η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα είναι υποχρεωτικό μάθημα, στη 

Βουλγαρία είναι υποχρεωτικό μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν την τεχνολογική 

κατεύθυνση, ενώ στη Δανία και στην Ισπανία αποτελεί μάθημα επιλογής.  

Επιπλέον, σ' αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα τείνει να ενσωματώνεται κυρίως στους τομείς των οικονομικών, 

της διοίκησης επιχειρήσεων και του επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου τα 

αντίστοιχα μαθήματα είναι είτε υποχρεωτικά είτε επιλογής. Βέβαια, σε πολλές 

περιπτώσεις η κυρίαρχη τάση είναι η ενσωμάτωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

στις κοινωνικές επιστήμες και κυρίως σε μαθήματα υποχρεωτικής φύσης. Έτσι, η 

διδασκαλία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, σε σχέση με τα υπόλοιπα γνωστικά 

αντικείμενα σε επίπεδο γενικής και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 

ευρωπαϊκές χώρες, διαμορφώνεται ως εξής: 

- ξεχωριστό μάθημα επιχειρηματικότητας: Βέλγιο, Δανία, Ισπανία (επιλογής) /  

Λιθουανία, Ρουμανία (υποχρεωτικό) 

- οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και επαγγελματικός προσανατολισμός: 

Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο (επιλογής) / Τσεχία, 

Δανία, Λετονία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο (υποχρεωτικό) 

- κοινωνικές επιστήμες: Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Αυστρία, Σλοβενία, 

Πολωνία, Νορβηγία (υποχρεωτικό) / Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία (επιλογής) 

- μαθηματικά, θετικές επιστήμες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ): 

Λετονία, Λιθουανία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία 

(υποχρεωτικό) 

- τέχνες και μουσική: Σουηδία, Λετονία (υποχρεωτικό). 

 



 

 
133 

Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

Σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λύκειο), όλες οι 

ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στα 

επίσημα έγγραφα καθοδήγησης των σπουδών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ο όρος 

«επιχειρηματικότητα» δε χρησιμοποιείται. Η διαθεματική προσέγγιση σ' αυτό το 

εκπαιδευτικό επίπεδο είναι η συνηθέστερη προσέγγιση για τη διαχείριση της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης, αν και παρατηρούνται ορισμένες σημαντικές διαφορές 

μεταξύ ανώτερης και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στη 

Γερμανία όπου η επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό 

στόχο σ' όλη τη διάρκεια της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην ανώτερη 

δευτεροβάθμια συμπεριλαμβάνεται μόνο ως μάθημα επιλογής. Το σημαντικότερο 

στοιχείο αναφορικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σ' 

αυτό το επίπεδο σπουδών είναι ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των χωρών που 

ενσωματώνουν την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα ως μάθημα επιλογής. 

Ανάλογα με την προσέγγιση και τη διαχείριση της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι βασικότερες 

προσεγγίσεις είναι οι εξής: 

- διαθεματική προσέγγιση όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι είτε 

ξεχωριστό και υποχρεωτικό είτε ενσωματωμένο σε άλλα υποχρεωτικά μαθήματα: 

Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία 

- διαθεματική προσέγγιση, όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι είτε 

ξεχωριστό και επιλογής είτε ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα επιλογής: 

Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Φινλανδία, 

Λετονία 

- μη διαθεματική προσέγγιση, όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι είτε 

ξεχωριστό και επιλογής είτε ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα επιλογής: Ελλάδα, 

Τουρκία, Ρουμανία, Ολλανδία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο 

- διαθεματική προσέγγιση, όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας συναντάται είτε 

ως υποχρεωτικό (ξεχωριστό ή ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα) είτε ως επιλογής 

(ξεχωριστό ή ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα): Αυστρία, Σλοβενία, Νορβηγία, 

Σουηδία 

- μη διαθεματική προσέγγιση, όπου το μάθημα της επιχειρηματικότητας συναντάται 

είτε ως υποχρεωτικό (ξεχωριστό ή ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα) είτε ως 
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επιλογής (ξεχωριστό ή ενσωματωμένο σε άλλα μαθήματα): Πολωνία, Λιθουανία 

(European Commission, 2012a). 

Επιπλέον, σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε μερικές 

ευρωπαϊκές χώρες η επιχειρηματικότητα διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα σε 

συνδυασμό με άλλες προσεγγίσεις. Έτσι, το μάθημα της επιχειρηματικότητας αποτελεί 

μάθημα επιλογής σε όλες τις χώρες εκτός από την Πολωνία, όπου το νέο πρόγραμμα 

σπουδών συμπεριλαμβάνει την επιχειρηματικότητα ως ξεχωριστό και υποχρεωτικό 

μάθημα στο λύκειο. Στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη 

Σουηδία, την Τουρκία και τη Νορβηγία το μάθημα της επιχειρηματικότητας αποτελεί 

επιλογή ή τμήμα ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Στη Σουηδία, μάλιστα, 

η επιχειρηματικότητα στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκεται ως 

ξεχωριστό μάθημα, στην κατεύθυνση των οικονομικών, από το 2011.  

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες χώρες έχουν ενσωματώσει την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στους τομείς των οικονομικών, της διοίκησης 

επιχειρήσεων και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ωστόσο, μόνο σε μικρό 

αριθμό χωρών το μάθημα είναι υποχρεωτικό, αν και στις χώρες όπου η επιχειρηματική 

εκπαίδευση είναι ενσωματωμένη στις κοινωνικές επιστήμες, τότε τα αντίστοιχα 

μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Επίσης, σε σχέση με την κατώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, λιγότερες χώρες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

στους τομείς των μαθηματικών, των επιστημών και των ΤΠΕ, όπου τα αντίστοιχα 

μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Έτσι, η επιχειρηματικότητα διδάσκεται σε συνδυασμό 

με διάφορους θεματικούς τομείς στις ευρωπαϊκές χώρες ως εξής:  

- ξεχωριστό μάθημα επιχειρηματικότητας: Βουλγαρία, Λιθουανία, Αυστρία, 

Σλοβενία, Σουηδία, Νορβηγία (επιλογής) / Πολωνία (υποχρεωτικό) 

- οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και επαγγελματικός προσανατολισμός: Βέλγιο, 

Γερμανία, Ιρλανδία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Σλοβενία (επιλογής) / Ουγγαρία, Αυστρία, Σουηδία (υποχρεωτικό) 

- κοινωνικές επιστήμες: Γαλλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία 

(επιλογής) / Τσεχία, Ιταλία, Λετονία, Αυστρία, Πολωνία, Σουηδία, Σλοβενία, 

Σλοβακία, Νορβηγία (υποχρεωτικό) 

- μαθηματικά, θετικές επιστήμες, ΤΠΕ: Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία 

(υποχρεωτικό) 

- λοιπά (ηθική/γαλλικά): Λουξεμβούργο (υποχρεωτικό), Λετονία (επιλογής), 

(European Commission, 2012a) 
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3.1.4    Καλές πρακτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, κατά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, βασίζεται σε δύο κυρίαρχα 

εκπαιδευτικά μοντέλα, από τα οποία το πρώτο αναφέρεται σε διάφορες μεθόδους 

μεταφοράς γνώσεων και εμπειρίας σχετικά με την επιχειρηματικότητα, όπως είναι οι 

διαλέξεις, οι μελέτες περίπτωσης και τα σχέδια σκοπιμότητας, και το δεύτερο στη 

δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων, με σκοπό την ανάδειξη και την εμφύσηση 

εκείνων των ικανοτήτων στους μαθητές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη 

κατάλληλης επιχειρηματικής συμπεριφοράς (Kuratko, 2005). Σύμφωνα με την έρευνα 

(Solomon et al, 1994), όσον αφορά την παιδαγωγική της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 

οι συχνότερες και αποτελεσματικότερες πρακτικές στο πλαίσιο των μαθημάτων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα σχέδια εργασίας, οι μελέτες περίπτωσης, οι 

αναγνώσεις κειμένων και οι διαλέξεις, οι δοκιμές, οι εργασίες στην τάξη και οι 

παρουσιάσεις. Η εμπειρική μάθηση μέσω συγκεκριμένων έργων-εργασιών αποτελεί τη 

συνηθέστερη πρακτική της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και λαμβάνει στην πράξη 

διάφορες μορφές, από τις οποίες οι κυριότερες είναι οι εξής: 

- η δημιουργία επιχειρήσεων από μαθητές (business start-ups), γνωστές και ως «μίνι-

επιχειρήσεις» που σχετίζονται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, 

- οι διαβουλεύσεις με πραγματικούς επιχειρηματίες, και 

- η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων μέσω προσομοιώσεων σε υπολογιστή. 

Επιπλέον, πρέπει, να σημειωθεί μια ακόμη σημαντική διάκριση, που γίνεται 

παγκοσμίως, όσον αφορά τη διδασκαλία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και είναι η 

εξής: 

- εκπαίδευση με βάση εκπαιδευτικά προγράμματα ως ξεχωριστό μάθημα, ως μάθημα 

ενταγμένο στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών ή ως πρόγραμμα δημιουργίας 

μικρής επιχείρησης 

- προγράμματα απονομής 

- συστήματα εταιρικής σχέσης, (European Commission, 2008a) 

Στην Ευρώπη η πιο συχνή πρακτική επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι η 

δημιουργία επιχειρήσεων από τους μαθητές. Η πρακτική αυτή, παρά τις 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις χώρες και στα διάφορα προγράμματα σπουδών, 

ουσιαστικά αναφέρεται στην ίδια ιδέα, δηλαδή στη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων 

που διοικούνται από τους μαθητές και πωλούν πραγματικά προϊόντα/υπηρεσίες ή 

λειτουργούν εικονικά, με την προϋπόθεση ότι η προσομοίωση είναι αρκετά ρεαλιστική 
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και πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α) οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες πάνω σ' 

ένα επιχειρηματικό πλάνο, στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής μίας εικονικής 

εταιρίας, αναπαράγοντας τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τους στόχους μίας 

πραγματικής επιχείρησης, β) οι αλληλεπιδράσεις με το εξωτερικό περιβάλλον 

εξασφαλίζονται στο βαθμό που οι μαθητές εκτελούν τα καθήκοντά τους σε 

συνεργασία με πραγματικές επιχειρήσεις, σε άμεση συνεννόηση με τους ανθρώπους 

των επιχειρήσεων που λειτουργούν ως σύμβουλοι ή σε σύνδεση με την τοπική 

κοινότητα (European Commission, 2005a). 

Στην πρώτη περίπτωση δημιουργίας πραγματικής επιχείρησης, οι μαθητές 

αποφασίζουν σχετικά με το είδος του προϊόντος/υπηρεσίες που επιθυμούν να 

παραγάγουν και να πουλήσουν, επιλέγουν τους διευθυντές και αντλούν τα σχετικά 

κεφάλαια. Μετά την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και την 

οριστικοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ, οι συμμετέχοντες παράγουν ή 

παραγγέλνουν το προϊόν, επιλέγοντας τον τρόπο χρηματοδότησης των αγορών πρώτων 

υλών και αποθεμάτων, και στη συνέχεια πωλούν τα προϊόντα εντός ή εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος. Μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, η επιχείρηση 

εκκαθαρίζεται ή συνεχίζεται η λειτουργία της από τους μαθητές του επόμενου 

ακαδημαϊκού έτους (Hatak, 2011). 

Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής που αφορά με την περίπτωση δημιουργίας 

πραγματικών επιχειρήσεων από τους μαθητές εντοπίζεται στη Γερμανία, όπου το 

πρόγραμμα “Junior” παρέχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη δημιουργία μίνι-

επιχειρήσεων από μαθητές άνω από 15 ετών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, η μίνι-

επιχείρηση διαχωρίζεται σε μικρότερα λειτουργικά τμήματα, όπως είναι τα τμήματα 

μάρκετινγκ, λειτουργιών και οικονομικών, των οποίων η διαχείριση είναι εντός της 

αρμοδιότητας μίας ομάδας μαθητών. Τα προϊόντα των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από καινοτομικότητα και τιμολογούνται με βάση την πραγματική 

αγορά, ενώ οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέρος σε πραγματικές εκδηλώσεις, όπως είναι 

εμπορικές εκθέσεις και διαγωνισμοί.  

Στην Ισπανία, το πρόγραμμα Empresa Joven Europea (EJE) απευθύνεται σε 

μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 12-16 ετών. Κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους, οι μαθητές ιδρύουν και διαχειρίζονται επιχειρήσεις εισαγωγών-

εξαγωγών, οι οποίες συμμετέχουν σ' ένα τύπο διεθνούς εμπορίου με άλλες 

επιχειρήσεις μαθητών του εξωτερικού. Οι μαθητές επικοινωνούν μέσω τηλε-

διασκέψεων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους, 
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δίνοντας εντολές αγορών και αποστολής προϊόντων, και στο τέλος του έτους τα κέρδη 

μοιράζονται στους μετόχους, ενώ μέρος αυτών αποδίδεται σε μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις και άλλα έργα της τοπικής κοινότητας. Ακόμη, το πρόγραμμα Txingu 

απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενα διδασκαλίας 

τον επαγγελματικό προσανατολισμό και στόχο την κατανόηση της έννοιας της 

επιχειρηματικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας (OECD, 

2009) 

Στη δεύτερη περίπτωση της δημιουργίας μίας εικονικής επιχείρησης από τους 

μαθητές, οι συνηθέστερες πρακτικές είναι τα παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

όπου οι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες ομαδικών εργασιών 

που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, καθώς και η δημιουργία φανταστικών 

επιχειρήσεων, η οποία μοιάζει αρκετά με την πρακτική της δημιουργίας πραγματικών 

επιχειρήσεων, με τη διαφορά ότι εδώ δεν παράγονται και δεν πωλούνται προϊόντα και 

υπηρεσίες. Ωστόσο, οι εικονικές επιχειρήσεις μπορούν να συνεργάζονται με 

πραγματικές, με παραδείγματα σχετικών προγραμμάτων στην Αυστρία και στη 

Γαλλία, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν τη δυνατότητα ακόμα και να εφαρμόζουν 

πραγματικές επιχειρηματικές δράσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το αντίστοιχο 

πρόγραμμα της Φινλανδίας (Hatak, 2011). 

Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο εντοπίζεται στη 

Γαλλία, όπου το πρόγραμμα “Une enterprise dans votre lycee” απευθύνεται σε όλους 

τους μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών λυκείων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 

οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ο καθένας από μία εικονική 

επιχείρηση, αναπτύσσοντας ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο. Στη συνέχεια, οι 

μαθητές διαγωνίζονται σε ομάδες κάθε χρόνο, παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις τους 

σε ειδικούς, διευθυντές επιχειρήσεων και αντιπροσώπους συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων, ενώ οι τρεις καλύτερες επιχειρήσεις κερδίζουν ένα βραβείο από την 

Ακαδημία Rennes (Hatak, 2011). 

Επίσης, στη Φινλανδία, οι μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων έχουν τη 

δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης διάρκειας από τρεις μήνες ως ένα έτος σε 

πραγματικές επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία του οργανισμού FINPEC (Finnish 

Practice Enterprises Centre), ενώ η πρακτική άσκηση σε περίπτωση διάρκειας τριών 

ετών μπορεί να αντικαταστήσει και μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Ακόμη, το 

πρόγραμμα Europrise, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1995 μέσω του προγράμματος 
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Leonardo Da Vinci, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής ικανότητας 

των νέων, μέσω της δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων και μικρών επιχειρήσεων, 

ενώ το πρόγραμμα Young Entrepreneurship, το οποίο διατίθεται σε εθνικό επίπεδο σε 

όλες τις περιοχές της Φινλανδίας, βασίζεται στη δημιουργία ομάδων 5 έως 10 ατόμων, 

με στόχο τη διαχείριση μίας επιχείρησης με διάρκεια μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού 

έτους (European Commission, 2007). 

Στη Σουηδία, το πρόγραμμα “Open For Business” παρέχει τη δυνατότητα 

ίδρυσης και λειτουργίας μίας εικονικής επιχείρησης από μαθητές ηλικίας 17-19 ετών 

κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, ενώ στο Βέλγιο το αντίστοιχο πρόγραμμα 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τόσο ενδοσχολικές (μαθήματα 

επιχειρηματικότητας) όσο και εξωσχολικές δραστηριότητες (συμμετοχή σε εικονικές 

επιχειρήσεις) (Hatak, 2011). Στο πρόγραμμα Managing Firm στην Πολωνία, μία 

εικονική επιχείρηση προγραμματίζεται και διαχειρίζεται από τους μαθητές μέσω 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και εικονικών προϊόντων και υπηρεσιών (European 

Commission, 2005a). Παρόμοια προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, 

στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, λειτουργούν σε αρκετές χώρες της 

Ευρώπης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα καλών πρακτικών στην Εσθονία, στη 

Λιθουανία, στην Ουγγαρία και στην Ιρλανδία (Hatak, 2011). 

Επίσης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου οι συμμετέχοντες δημιουργούν 

επιχειρήσεις, αναπτύσσουν και πωλούν προϊόντα και διδάσκονται συγκεκριμένες 

δεξιότητες εφαρμόζεται και στη Σκωτία, το οποίο έχει εισαχθεί σε όλα τα στάδια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχει ως στόχο την επιχειρηματική διδασκαλία, την 

επαγγελματική μάθηση μέσω πρακτικής εξάσκησης και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό (Determined to Succeed, Scottich Executive) (OECD, 2009). Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο το πρόγραμμα Young Enterprise προσφέρει ένα πλήθος 

προγραμμάτων για τη δημιουργία επιχειρήσεων από μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, με βασικό χαρακτηριστικό την εισαγωγή εθελοντών από πραγματικές 

επιχειρήσεις στις σχολικές τάξεις, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των 

εικονικών επιχειρήσεων (European Commission, 2007).  

Τέλος, τα προγράμματα απονομής αποτελούν ένα ακόμη είδος εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στην επιχειρηματικότητα, που αναπτύσσεται με ταχύτητα κατά τα 

τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα οποία μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

βραβεύονται για διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. 

Κάτι τέτοιο εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου με βάση το εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα ASDAN οι μαθητές λαμβάνουν βραβεία για την ολοκλήρωση διαφόρων 

δοκιμασιών σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, της εργασίας και της επιχειρηματικότητας και της επιστήμης της 

πληροφορίας, καταθέτοντας διαπιστώσεις για τον προγραμματισμό δράσης που 

αναλαμβάνουν (European Commission, 2006c).  

Επίσης, το εθνικό πρόγραμμα Barclays New Futures Programme, που 

εφαρμόζεται σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναπτύσσουν εκείνες τις δεξιότητες 

που είναι απαραίτητες για την οργάνωση και τη λειτουργία μίας κοινωνικής εταιρίας, 

όπως είναι ένα αθλητικό σωματείο ή ένα σωματείο για την αποκατάσταση των 

προσφύγων. Το πρόγραμμα αυτό απονομής στοχεύει στην ενθάρρυνση των νέων 

σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μέσω της ευαισθητοποίησης σε 

ζητήματα που αφορούν την κοινότητα (European Commission, 2007).  

Σε μια προσπάθεια να διακριθούν χώρες πρωτοπόρες σε επίπεδο 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός πως η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζει 

αναπτυξιακές τάσεις σ' όλες τις χώρες της Ευρώπης κατά τα τελευταία χρόνια, σε 

μερικές απ' αυτές εντοπίζονται ιδιαίτερα καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες μάλιστα 

χαρακτηρίζονται από μία πιο ολιστική αντιμετώπιση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

από αυτή του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος (European Commission, 2005a; 

2006c; 2007; 2009a; Hatak, 2011). Στην Αυστρία, εκτός από το πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης σε επιχειρήσεις, λειτουργεί το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για τη Διδασκαλία 

της Επιχειρηματικότητας» (“Initiative for Teaching Entrepreneurship – IFTE”), το 

Κέντρο Επιχειρηματικότητας EESI, ενώ πάνω από 140 σχολεία παρέχουν την 

ευρωπαϊκή άδεια επιχειρηματικών ικανοτήτων (European Business Competence 

License – ESC).  

Στη Φινλανδία, τα κέντρα YES παρέχουν μαθήματα επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά και σε όλους 

τους μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, ενώ το πρόγραμμα Young 

Enterprise Finland έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την ενδυνάμωση των 

μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με ζητήματα εργασιακής ετοιμότητας 

και χρηματοοικονομικών γνώσεων. Επιπλέον, το κέντρο FINPEC είναι υπεύθυνο για 

την πρακτική άσκηση μαθητών σε πραγματικές επιχειρήσεις.  
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Στη Γαλλία λειτουργεί ο οργανισμός “Academie de l’Entrepreneuriat”, ο 

οποίος απαρτίζεται από καθηγητές επιχειρηματικότητας της δευτεροβάθμιας και της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό και το σχεδιασμό των 

καταλληλότερων πρακτικών εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, ενώ το κέντρο 

“Maisons de l’Entreprenauriat” αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικής 

γνώσης και εκπαίδευσης σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, λειτουργούν 

τα προγράμματα “Entreprises Cadettes” και “Une Entreprise dans votre Lycee”, τα 

οποία δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων από τους μαθητές 

γυμνασίων και λυκείων, σε συνεργασία με ειδικούς και επιχειρηματίες.  

Στη Γερμανία, το πρόγραμμα “Junior” προσφέρει ένα πλαίσιο για την ίδρυση 

και τη διαχείριση πραγματικών επιχειρήσεων από μαθητές ηλικίας 15-20 ετών, το 

πρόγραμμα “Go! To school” παρέχει μαθήματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων, βραβεύοντας παράλληλα την καλύτερη 

επιχειρηματική ιδέα, και το πρόγραμμα “Hut Ab!” υποστηρίζει τους μαθητές κατά την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών ρόλων σ' ένα πλαίσιο συνεργασίας με πραγματικές 

επιχειρήσεις. Συμπληρωματικές πρωτοβουλίες για την επιχειρηματική εκπαίδευση που 

αναπτύσσονται στη χώρα είναι η διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων στα σχολεία, η 

λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για νομικές συμβουλές για μαθητές που ιδρύουν 

επιχειρήσεις, η διοργάνωση επιχειρηματικών διαγωνισμών και η ανάπτυξη μίας 

ευρείας βάσης δεδομένων για επιχειρήσεις που έχουν λειτουργήσει και λειτουργούν 

στα σχολεία.  

Στην Ιταλία, το πρόγραμμα “IG students” επιτρέπει σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω της ίδρυσης και 

της οργάνωσης εικονικών και πραγματικών επιχειρήσεων και το πρόγραμμα “IFS 

Network Italy” παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης της σχολικής τάξης με τον κόσμο 

των επιχειρήσεων, μέσω εργαστηρίων που διαθέτουν ειδικό λογισμικό προσομοίωσης. 

Επιπλέον, η ένωση εργοδοτών Confindustria έχει αναπτύξει μία πρωτοβουλία με βάση 

την οποία επιχειρηματίες έχουν γίνει μέλη των διοικητικών συμβουλίων των σχολείων 

σε 16 ιταλικές περιφέρειες, ενώ έχει δημιουργηθεί παράλληλα κι ένα νέο 

επιχειρηματικό κέντρο για τη συνειδητοποίηση του ρόλου του επιχειρηματία στην 

κοινωνία και στην οικονομία.  

Επιπλέον, σημαντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης εντοπίζονται και στην Ισπανία, όπου σε μερικές περιφέρειες 

εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα για μαθητές 
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ηλικίας 12-16 ετών, οι οποίοι ιδρύουν και λειτουργούν πραγματικές εμπορικές 

επιχειρήσεις (“Empresa Joven Europea”). Επίσης, το πρόγραμμα “Emprender en mi 

escuela” λειτουργεί σ' όλα τα σχολεία της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους 

μαθητές γυμνασίων και λυκείων να διαχειρίζονται μία δική τους μίνι-επιχείρηση, ενώ 

παράλληλα έχει αναπτυχθεί κι ένα ειδικό εκπαιδευτικό εργαλείο από το Υπουργείο, το 

οποίο υποστηρίζει τη διδασκαλία σε μαθήματα επιχειρηματικότητας.   

Τέλος, στη Σουηδία τα δύο βασικότερα προγράμματα επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο είναι το “PRIO 1” και το “Open for Business”. 

Το πρώτο πρόγραμμα είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα δικτύωσης ανάμεσα σε 

σχολεία και επιχειρήσεις, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες εκπαίδευσης σε 

καθηγητές επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο είναι ένα πρόγραμμα 

διάρκειας οκτώ εβδομάδων, κατά τη διάρκεια του οποίου μαθητές ηλικίας 17-19 ετών 

μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση, κατά τους μήνες των θερινών 

διακοπών.  

 

3.2       Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη σε      

τριτοβάθμιο επίπεδο 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρά τη 

συνεχή ανάπτυξη που γνωρίζει κατά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ακόμα έναν 

προβληματικό τομέα στον ευρωπαϊκό χώρο, ειδικά όσον αφορά σπουδές εκτός των 

οικονομικών και συναφών επιστημονικών πεδίων. Γενικά, μπορεί να υποστηριχθεί 

πως η επιχειρηματικότητα δεν έχει ακόμα επαρκώς ενσωματωθεί στα προγράμματα 

σπουδών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν και η κατάσταση φαίνεται να 

είναι θετικότερη σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία. Αντίθετα, η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα είναι ιδιαίτερα ισχνή σε ορισμένα κράτη-μέλη 

που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004. Επιπλέον, τα δεδομένα που 

προέρχονται από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδεικνύουν πως η 

πλειονότητα των μαθημάτων επιχειρηματικότητας προσφέρονται στο πλαίσιο των 

επιχειρησιακών και οικονομικών σπουδών (European Commission, 2008a; 2012a).  

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (European Commission, 2008a), η χώρα στην οποία η επιχειρηματική 

εκπαίδευση είναι πιο διαδεδομένη, σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η 

Γερμανία, όπου το 2008 καταγράφτηκαν 58 έδρες επιχειρηματικότητας στα ανώτερα 
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εκπαιδευτικά ιδρύματα (28 σε Πανεπιστήμια, 6 σε τεχνικά Πανεπιστήμια και 30 σε 

Πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών), από μόλις μία έδρα το 1998. Επιπλέον, στη 

Γερμανία υπάρχουν ακόμα 40 συνεργαζόμενες έδρες επιχειρηματικότητας σε διάφορα 

πεδία, όπως είναι η καινοτομική διαχείριση, το μάρκετινγκ και οι χρηματοοικονομικές 

σπουδές, με αποτέλεσμα, κατά τα τελευταία χρόνια τα ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας να παρουσιάζουν σημαντική επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στη Γερμανία, η επιχειρηματική 

εκπαίδευση αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της ανώτατης εκπαίδευσης ακόμα και στις 

σχολές εφαρμοσμένων επιστημών, όπου διδάσκονται πολυάριθμα μαθήματα σε σχέση 

με την επιχειρηματική δραστηριότητα παράλληλα με την έρευνα 

Στη Δανία, ο αριθμός των μαθημάτων επιχειρηματικότητας αυξάνεται 

συνεχώς, ειδικά στις οικονομικές, ανθρωπιστικές και τεχνικές σπουδές, ενώ το 2004 

ιδρύθηκε από την κυβέρνηση η Διεθνής Δανέζικη Ακαδημία Επιχειρηματικότητας 

(International Danish Entrepreneurship Academy – IDEA), η οποία επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Έτσι, το 2008, 38 Πανεπιστήμια και κολλέγια ήταν ήδη μέλη της IDEA, ενώ διάφορα 

προγράμματα και πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την Ακαδημία έχουν 

οδηγήσει σε σημαντικά βήματα, με χαρακτηριστικότερα το Διεθνές Μεταπτυχιακό 

στην Επιχειρηματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και το Προπτυχιακό πρόγραμμα για 

εκπαιδευτικούς της επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, το 2007, το νέο πρόγραμμα για 

την εκπαίδευση στη Δανία έθεσε ως έναν από τους βασικότερους στόχους την 

πρόσβαση του συνόλου των φοιτητών σε τουλάχιστον ένα μάθημα σχετικό με την 

επιχειρηματικότητα.  

Στη Σουηδία, μαθήματα επιχειρηματικότητας υπάρχουν σε όλες τις σχολές 

διοίκησης επιχειρήσεων και στα Πανεπιστήμια τεχνολογικών σπουδών που 

προσανατολίζονται σε πεδία σχετικά με το μάνατζμεντ, ενώ εντοπίζεται μεγάλη 

ποικιλία στα μαθήματα της επιχειρηματικότητας, από σύντομες ενότητες σε 

προπτυχιακά προγράμματα μέχρι διετή μεταπτυχιακά. Ωστόσο, η επιχειρηματική 

εκπαίδευση σε άλλους επιστημονικούς τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, στη Φινλανδία η εκπαίδευση 

στην επιχειρηματικότητα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, κυρίως λόγω σημαντικού 

ελλείμματος κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, με 

αποτέλεσμα αυτή να διδάσκεται σχεδόν αποκλειστικά στα Πανεπιστήμια οικονομικών 
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και επιχειρησιακών σπουδών. Μάλιστα, μόνο 5 απ' αυτά έχουν ξεχωριστό μάθημα 

επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών τους αν και η κατάσταση αυτή 

βελτιώνεται χάρη στην από κοινού συμφωνία όλων των Πανεπιστημίων της χώρας 

σχετικά με την πρόσβαση όλων των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα όλων των 

ιδρυμάτων. Αντίθετα, στη Νορβηγία η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι αρκετά 

αναπτυγμένη ως θεσμός της ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμίδας, ειδικότερα σε 

πολυτεχνικές σχολές. Επιπλέον, μετά το 2003, όταν και τα Πανεπιστήμια κατέστησαν 

υπεύθυνα από το νόμο για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η 

επιχειρηματική εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται με ακόμα πιο εντατικούς 

ρυθμούς, με αποτέλεσμα σήμερα πολλά απ' αυτά να προσφέρουν μεταπτυχιακά 

προγράμματα επιχειρηματικότητας. Ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε 

εθνικό επίπεδο, είναι το Entrepreneurship and Enterprise Development, όπου οι 

σπουδαστές εκπαιδεύονται στην επιχειρηματικότητα της καινοτομίας και 

ενθαρρύνονται, για να ξεκινήσουν την προσωπική τους επιχείρηση (European 

Commission, 2008a).  

Στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης η κατάσταση είναι θετικότερη. Εκτός τη 

Γερμανία, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος σε θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 

σημαντικές ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί και στη Γαλλία. Τα ανώτατα 

κολέγια (Grandes Ecoles) της χώρας θεωρούνται ιδιαίτερα καινοτόμα στη διδασκαλία 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς και δημιουργίας επιχειρήσεων, ενώ κατά τα τελευταία 

χρόνια έχουν δημιουργηθεί 9 πολυτεχνικές σχολές εντός των Πανεπιστημίων, στις 

οποίες διδάσκεται η επιχειρηματικότητα. Επίσης, σε μερικά Πανεπιστήμια 

λειτουργούν «οικίες επιχειρηματιών» (“House of entrepreneurs”), προσφέροντας 

μαθήματα επιχειρηματικότητας σε όλους τους φοιτητές, ενώ σημαντικό είναι να 

σημειωθεί πως ειδικά προγράμματα προσφέρονται σχετικά με την εκπαίδευση των 

καθηγητών σε ζητήματα επιχειρηματικότητας (εθνική βάση παιδαγωγικών πρακτικών 

και εργαλείων OPPE, Ακαδημία επιχειρηματικότητας “Académie de l’ 

Entrepreneuriat”). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα γνωρίζει 

μεγάλη ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πάνω από το 95% των 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να παρέχουν διάφορες μορφές επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, το 80% των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιείται σε 

προπτυχιακό επίπεδο, κυρίως βέβαια σε προγράμματα οικονομικών σπουδών. Ένα 

φημισμένο κέντρο επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται στη 
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Σκωτία (University of Aberdeen), όπου και δραστηριοποιούνται και 10 

πανεπιστημιακές έδρες στην επιχειρηματική διαχείριση της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας (European Commission, 2008a). Τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια στην 

Ευρώπη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας διατηρούν συνδέσμους με 

επιχειρηματικές ενώσεις, ενώ τα πιο φημισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα σ’ αυτόν τον 

τομέα είναι τα Imperial, Cambridge και Oxford στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς 

διατηρούν οργανωμένες διαδικασίες στην ανάπτυξη και στην υποστήριξη των 

τεχνοβλαστών71 αλλά και στην έρευνα και στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. 

Συγκεκριμένα, ο τεχνοβλαστός του Imperial College έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο 

του Λονδίνου, κατέχοντας πληθώρα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο 

χαρτοφυλάκιό του, ενώ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δραστηριοποιείται έντονα 

στην επιχειρηματικότητα της καινοτομίας και της ανάπτυξης ευρεσιτεχνιών. 

Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, έντονη τάση προς την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε ανώτατο επίπεδο εντοπίζεται και στην Ελβετία, όπου 

τα Πανεπιστήμια ETH και EPFL παρέχουν συστηματικά προγράμματα για την 

επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και τη βιομηχανία. Συνοπτικά, η επιχειρηματική 

εκπαίδευση φαίνεται να είναι ενσωματωμένη στην ανώτατη εκπαίδευση σε 

μεγαλύτερο βαθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία και, στη συνέχεια, στην 

Ελβετία και στην Ολλανδία, αλλά και οι χώρες αυτές υστερούν πάντα σημαντικά 

συγκρινόμενες με τις ΗΠΑ (European Commission, 2008a). 

Στην Αυστρία, όπου τα Πανεπιστήμια είναι αυτόνομα, η επιχειρηματική 

εκπαίδευση ποικίλει σημαντικά από ίδρυμα σε ίδρυμα, αν και κατά την τελευταία 

δεκαετία παρατηρείται σταθερή αύξηση των αντίστοιχων προσφερόμενων μαθημάτων, 

ειδικά σε τεχνολογικές σχολές. Ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας 

είναι αυτό του Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης 

(UNIUN programme), όπου προσφέρεται μία σειρά από εργαστήρια για δυνητικούς 

νέους επιχειρηματίες. Επίσης, πολλές κοιτίδες επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια 

της χώρας υποστηρίζουν την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων από αποφοίτους, ενώ 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η επιχειρηματικότητα διδάσκεται και στη Σχολή 

Καλών Τεχνών του Λιντς.  

                                                           

71 Ως «τεχνοβλαστός» ορίζεται η επιχείρηση που συστήνεται με σκοπό την αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν από Δημόσιους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης 
(Shane, 2004). 
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Ακόμη, κατά τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες 

και σε μικρότερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι το Λουξεμβούργο και το 

Λιχτενστάιν. Στο Λουξεμβούργο, από το 2003, λειτουργεί το Πανεπιστήμιο του 

Λουξεμβούργου, το οποίο σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

της χώρας προσφέρει μαθήματα επιχειρηματικότητας, ενώ για την υποστήριξη της 

διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας σε μη επιχειρησιακές σπουδές, σχετικές 

ενότητες συμπεριλαμβάνονται πλέον στα προγράμματα σπουδών της σχολής Θετικών 

Επιστημών, Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ενώ από το 2007, λειτουργεί και 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας. Στο Λιχτενστάιν, ένα μάθημα 

επιχειρηματικότητας διδάσκεται σε όλα τα προπτυχιακά προγράμματα, ενώ το 

Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου του Λιχτενστάιν πραγματοποιεί 

και μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Αντίθετα, στο Βέλγιο η επιχειρηματική εκπαίδευση 

είναι εξαιρετικά περιορισμένη στα Πανεπιστήμια εκτός των επιχειρησιακών σπουδών, 

με εξαίρεση μία πρωτοβουλία των τελευταίων ετών για την υποχρεωτική 

παρακολούθηση ενός εισαγωγικού μαθήματος επιχειρηματικότητας που 

διοργανώνεται απ' όλα τα ιδρύματα. 

Από τις χώρες της Μεσογείου, η Ισπανία είναι αυτή που είναι περισσότερο 

προηγμένη στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, καθώς σ' ένα σημαντικό 

αριθμό Πανεπιστημίων λειτουργούν προγράμματα υποστήριξης και στελέχωσης νέων 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, σ' όλο το φάσμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκονται 

49 διαφορετικά μαθήματα επιχειρηματικότητας, από τα οποία 55% εντοπίζεται σε 

επιχειρησιακές και οικονομικές σπουδές, το 21% σε τεχνολογικές σπουδές και το 19% 

σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Ένα σημαντικό πρόγραμμα στην Ισπανία 

είναι το INNOVA, το οποίο μάλιστα λειτουργεί σε πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός 

οικονομικών σπουδών και διδάσκει την τεχνολογική καινοτομία, την ανάληψη 

επιχειρηματικών κινδύνων και την επιχειρηματική δέσμευση. Αντίθετα, η 

επιχειρηματική εκπαίδευση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Πορτογαλία, αν και 

τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας διαθέτουν επιχειρηματικά φυτώρια και 

τεχνολογικά πάρκα, ενώ ιδιαίτερα διαδεδομένος είναι ο θεσμός των διαγωνισμών 

επιχειρησιακών σχεδίων. Το πρόγραμμα το οποίο του οποίου η σημασία σημειώνεται, 

(European Commission, 2008a), είναι το “Dare to be Entrepreneurial”. Ομοίως, στην 

Ιταλία υπάρχει σημαντικό έλλειμμα μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση, με εξαίρεση, βέβαια, τις οικονομικές και επιχειρησιακές σχολές, όπως 

συμβαίνει και στην Κύπρο, όπου η επιχειρηματική εκπαίδευση περιορίζεται σε μερικά 
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μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΒΑ. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως το 

Πανεπιστήμιο της Κύπρου διοργανώνει ένα διαγωνισμό επιχειρηματικότητας με 

προσανατολισμό τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.  

Μία ευρωπαϊκή χώρα όπου παρατηρείται έντονη αύξηση των προγραμμάτων 

επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η Ιρλανδία, όπου πλέον 

πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν αντίστοιχα μαθήματα, τα οποία δε 

διδάσκονται μόνο στις επιχειρησιακές και οικονομικές σχολές, αλλά και σε 

πολυτεχνικές σχολές και σε σχολές θετικών επιστημών και τεχνών. Επίσης, σ' ένα 

σημαντικό αριθμό ιδρυμάτων πραγματοποιούνται προγράμματα στα οποία οι 

συμμετέχοντες φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν επιχειρηματικά σχέδια 

και να συνεργάζονται με διακεκριμένους επιχειρηματίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Όσον αφορά τις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 

2004, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, με ορισμένες εξαιρέσεις, είναι αρκετά 

περιορισμένη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Τσεχία, η επιχειρηματική 

εκπαίδευση εντοπίζεται αποκλειστικά σε οικονομικές και επιχειρησιακές σχολές, 

καθώς και με τη μορφή ειδικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από τα τεχνολογικά 

πάρκα των Πανεπιστημίων, ενώ στην Εσθονία, στη Ρουμανία, στη Λιθουανία και στη 

Λετονία η επιχειρηματικότητα δε διδάσκεται ολοκληρωμένα ούτε σ' αυτές τις 

επιστήμες, καθώς περιορίζεται αποκλειστικά σε μαθήματα μακροοικονομίας ή 

λογιστικής. Στην Ουγγαρία, τα Πανεπιστήμια οικονομικών επιστημών διαθέτουν 

υποχρεωτικά μαθήματα επιχειρηματικότητας, ενώ και σε αρκετές σχολές μη 

επιχειρησιακών σπουδών πραγματοποιούνται ανάλογα μαθήματα, συνήθως μη 

υποχρεωτικής παρακολούθησης. 

Στην Πολωνία, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον για ζητήματα επιχειρηματικότητας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτή διδάσκεται ελάχιστα εκτός οικονομικών και 

επιχειρησιακών σπουδών, με εξαίρεση το πρόσφατο πρόγραμμα «Δυναμική 

επιχειρηματικότητα», το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές αυτών των σχολών. 

Μοναδική εξαίρεση των νεοεισελθουσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρών αποτελεί η 

Σλοβακία, στην οποία καταγράφεται μεγάλη ζήτηση για εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, που είναι και η πιο περιζήτητη μορφή εκπαίδευσης σε 

τριτοβάθμιο επίπεδο. Τα Πανεπιστήμια της χώρας, στην προσπάθειά τους να 

ανταποκριθούν στην ολοένα αυξανόμενη αυτή ζήτηση, έχουν ιδρύσει 15 

εξειδικευμένες σχολές επιχειρηματικότητας ή εξειδικευμένα τμήματα σε άλλες σχολές. 
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Συμπερασματικά, γενικά η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη 

αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς κατά τα τελευταία χρόνια, αν και παρατηρούνται 

διαφορές και σε μερικές περιπτώσεις αντικρουόμενες τάσεις. Η ανάπτυξη αυτή έχει 

βασιστεί σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική, η οποία σε μερικά κράτη έχει οδηγήσει 

γενικά σε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Όμως, αν και, σύμφωνα με το συνολικό βαθμό διείσδυσης της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στα εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών, διαπιστώνεται ότι η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί σημαντικά η 

πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με τις ΗΠΑ. Η 

παραπάνω διαπίστωση προέρχεται από το γεγονός πως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Ευρώπης περιορίζονται σε μεμονωμένες δράσεις, και κυρίως στα γνωστικά πεδία της 

διοίκησης επιχειρήσεων και των οικονομικών σπουδών, ενώ στις ΗΠΑ η 

επιχειρηματική εκπαίδευση συντονίζεται από ενιαίους φορείς. (OECD, 2009). Πρέπει, 

όμως, να σημειωθεί ότι οι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι διαφορές στο βαθμό 

ανάπτυξης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, δεν 

μπορούν να εξαντληθούν σε μία απλή περιληπτική αναφορά αφού η διερεύνησή τους  

θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης ερευνητικής εργασίας. 

 

3.2.1    Καλές πρακτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης  

Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας 

στην Ευρώπη υλοποιείται μέσω διάφορων προσεγγίσεων (European Commission, 

2006c; 2008a; 2012a). Στη Γαλλία, ο θεσμός των «Επιχειρηματικών Σπιτιών» στα 

Πανεπιστήμια της Grenoble αποσκοπεί στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε 

περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας μίας κοινής στρατηγικής των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία 

(www.entrpreneuriat-grenoble.org). Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η 

ευαισθητοποίηση σε ζητήματα επιχειρηματικότητας και η παροχή υποστηρικτικής 

βοήθειας μέσω του Επιχειρηματικού Δικτύου. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 4 

Πανεπιστήμια της ευρύτερης περιοχής της Grenoble, όπου διδάσκονται μαθήματα 

επιχειρηματικότητας τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές όλων των επιστημονικών 

πεδίων, ενώ παράλληλα προσφέρονται προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά 

προγράμματα επιχειρηματικότητας.  

Επίσης, κάθε χρόνο διενεργούνται διαγωνισμός επιχειρηματικού σχεδίου, 

περιοδικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με διάφορα ζητήματα 
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επιχειρηματικότητας, ενώ όσοι σπουδαστές επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια 

επιχειρηματική προσπάθεια έχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης και υποστήριξης από 

τα αντίστοιχα γραφεία που λειτουργούν εντός των Πανεπιστημίων. Μάλιστα, το «Σπίτι 

Επιχειρηματικότητας» περιλαμβάνει και μία ένωση φοιτητών, η οποία ιδρύθηκε το 

2004, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν περίπου ετησίως 3.000 φοιτητές. Μάλιστα, 

αυτή η πρωτοβουλία είχε ως αποτέλεσμα να υπολογιστεί πως 50 περίπου μαθήματα 

επιχειρηματικότητας έχουν μέχρι τώρα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών των 

Πανεπιστημίων, ενώ κάθε χρόνο περίπου 15 σπουδαστές ξεκινούν μία δικιά τους 

επιχειρηματική προσπάθεια. Με βάση και το πρόγραμμα “Grenoble Entrepreneurship 

House”, που δημιουργήθηκε το 2002, τέσσερα ακόμη παρόμοια προγράμματα 

υλοποιούνται από το 2004 στη Γαλλία.  

Στην Πολωνία, από το 2004 και μετά, υλοποιείται ένα εθνικής εμβέλειας 

πρόγραμμα για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, ειδικά σε επίπεδο μη επιχειρησιακών σπουδών (www.cieslik.edu.pl). Το 

πρόγραμμα αυτό βασίστηκε αρχικά στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για τη 

διδασκαλία της επιχειρηματικότητας σε ακαδημαϊκό επίπεδο και, σε επόμενο στάδιο, 

δοκιμάστηκε σε Πανεπιστήμια επιχειρησιακών και οικονομικών σπουδών.  

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή πύλη, η οποία προσφέρει 

συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για τους σπουδαστές και τους εισηγητές των 

μαθημάτων επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εμπειριών, 

εκπαιδευτικού υλικού και άλλων πόρων μεταξύ των καθηγητών που συμμετέχουν στο 

δίκτυο, ενώ μέσω του προγράμματος 20 καθηγητές επιχειρηματικότητας, με την 

οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν συνεχόμενη μεθοδολογική υποστήριξη για την εισαγωγή 

πιλοτικών μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια και 

γεωργικές σχολές. Τέλος, δημιουργήθηκε κι ένα νέο πεδίο διεθνούς 

επιχειρηματικότητας και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας για διδακτορικούς 

φοιτητές. Από το 2006, οπότε και λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα στην Πολωνία, πάνω 

από 1.000 φοιτητές έχουν εκπαιδευτεί σε ζητήματα επιχειρηματικότητας με τη χρήση 

της νέας μεθοδολογίας, ενώ μαθήματα επιχειρηματικότητας έχουν εισαχθεί στο 

πρόγραμμα σπουδών περίπου 30 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως επί το 

πλείστον, σε μη επιχειρησιακές σπουδές.  

Το «Εργαστήριο Καινοτομίας» του Πανεπιστημίου Kepler University Linz 

στην Αυστρία αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της 
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επιχειρηματικότητας, μέσω της συνεργασίας φοιτητών από διαφορετικά επιστημονικά 

πεδία σπουδών, με σκοπό κυρίως την τεχνολογική καινοτομία σε ακαδημαϊκό πλαίσιο 

(www.iug.jku.at). Με βάση αυτό το πρόγραμμα, μία διεπιστημονική ομάδα φοιτητών 

συνεργάζεται στο πλαίσιο ενός μαθήματος επιχειρηματικότητας που διαρκεί για τρία 

εξάμηνα σπουδών, όπου στο πρώτο μάθημα συμμετέχουν φοιτητές από σχολές 

εφαρμοσμένης μηχανικής, αναπτύσσοντας προϊόντα καινοτομικής τεχνολογίας, στο 

δεύτερο οι φοιτητές πρέπει να αναπτύξουν μία μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την 

εισαγωγή αυτού του προϊόντος στην αγορά, υλοποιώντας μελέτες ανάλυσης αγοράς 

και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, ενώ στο τελευταίο μάθημα, το οποίο είναι 

επιλογής, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την τεχνική υποδομή του 

Πανεπιστημίου, καθώς κι ένα ποσό που προέρχεται από πανεπιστημιακούς πόρους, 

ώστε να κατασκευάσουν το πρωτότυπο προϊόν.  

Μία εξίσου αξιόλογη πρακτική της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα σε 

τριτοβάθμιο επίπεδο σπουδών συναντάται στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο 

«Πανεπιστήμιο Επιχειρηματικότητας» του Μονάχου (www.tum.de). Το Τεχνικό 

Πανεπιστήμιου του Μονάχου (TUM) παρέχει ένα γενικότερο πλαίσιο ενθάρρυνσης 

της επιχειρηματικής σκέψης και δραστηριοποίησης για τους φοιτητές των σχολών 

θετικών επιστημών, των πολυτεχνικών και των σχολών ιατρικής και διατροφής, 

προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων διεπιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης. 

Τα υπεύθυνα ιδρύματα του Πανεπιστημίου για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι το KfW για την Επιχειρηματική Χρηματοδότηση 

και το UnternehmerTUM, στα οποία φοιτητές όλων των σχολών έχουν τη δυνατότητα 

να συμμετέχουν σε μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την επιχειρηματικότητα.  

Το βασικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη δράση των δύο αυτών θεσμικών 

οργάνων είναι ότι το Πανεπιστήμιο TUM μπορεί να προσφέρει παράλληλα 

εξαιρετικής ποιότητας επιστημονικό υπόβαθρο στους σπουδαστές καθώς και μία πιο 

εφαρμοσμένη και πρακτική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας. Κάθε χρόνο περίπου 

1.000 σπουδαστές του TUM έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία μεγάλη 

ποικιλία από διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστηριακά μαθήματα σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική εκπαίδευση, 

καθώς οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στα μαθήματα και σε εργασίες 

μέσω διεπιστημονικών ομάδων.  

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Wuppertal University στη Γερμανία προσφέρει ένα 

μεγάλο αριθμό μαθημάτων επιχειρηματικότητας σ’ όλο το φάσμα των προπτυχιακών 



 

 
150 

σπουδών του, καθώς κι ένα εξειδικευμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο 

ονομάζεται “Start-up, Innovation and Economic Development”, και απευθύνεται σε 

αποφοίτους οικονομικών, πολυτεχνικών, φυσικών και αρχιτεκτονικών σχολών 

(www.brauk.uni-wuppertal).  

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Turku της Φινλανδίας 

εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα πρακτικής επιχειρηματικής άσκησης, με σκοπό την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση φοιτητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία σε 

ζητήματα επιχειρηματικότητας, τα οποία διευρύνονται από γνώσεις καθημερινής 

λειτουργίας μίας επιχείρησης μέχρι βασικές επιχειρησιακές διεργασίες (www.utu.fi). 

Κάθε χρόνο πάνω από 200 φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, 

δημιουργώντας μία εικονική επιχείρηση, η οποία σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες 

παρόμοιες μ’ αυτές μίας πραγματικής επιχείρησης. Στη συνέχεια, οι φοιτητές, 

προερχόμενοι από διάφορα επιστημονικά πεδία, συνεργάζονται με άλλες εικονικές 

επιχειρήσεις, μέσω ενός παγκοσμίου δικτύου.  

Το πρόγραμμα “Practice Enterprise” του Πανεπιστημίου Turku διαρκεί 

περίπου 25 με 30 εβδομάδες και χωρίζεται σε τρεις φάσεις, την έναρξη της 

επιχείρησης, τη λειτουργίας της και το κλείσιμο των βιβλίων, όπου αξιολογείται η 

επιχείρηση συνολικά. Το έργο αυτό βασίζεται ουσιαστικά σε μία προσέγγιση μάθησης 

μέσω πρακτικής άσκησης, όπου στις ομάδες φοιτητών ανατίθενται διάφορα 

προβλήματα προς επίλυση και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία μίας 

επιχείρησης, ενώ παράλληλα ο καθηγητής διατηρεί ένα ρόλο επιχειρησιακού 

συμβούλου. Το πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι φέρνει σε επαφή σπουδαστές 

από διαφορετικά πεδία σπουδών, οι οποίοι συνήθως δεν μπορούν να αλληλεπιδρούν σ’ 

ένα παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον, έχοντας, παράλληλα, τη δυνατότητα να 

συνεργάζονται με τοπικές επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλους δημόσιους οργανισμούς, 

για να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους σε ρεαλιστικές συνθήκες αγοράς.  

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Stathclyde του Ηνωμένου Βασιλείου λειτουργεί το 

Κέντρο Επιχειρηματικότητας Hunter, όπου το τμήμα Εφαρμοσμένης Μουσικής 

προσφέρει μαθήματα επιχειρηματικότητας σε σπουδαστές όλων των τμημάτων του 

Πανεπιστημίου (www.strath.ac.uk). Το βασικό μάθημα εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα, το οποίο υλοποιήθηκε αρχικά το 2006, χωρίζεται σε πέντε 

θέματα, τη δημιουργική οικονομία, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, την 

αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών, το ρόλο της πνευματικής ιδιοκτησίας και τη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Για την αξιολόγησή τους, οι φοιτητές πρέπει να 
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σχεδιάσουν μία συνέντευξη με έναν επιχειρηματία και να συντάξουν μία έκθεση 

σχετικά με τη μετεξέλιξη μίας μουσικής μπάντας σε μία μουσική επιχείρηση. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο νέων στρατηγικών για τη χρηματοδότηση 

των Πανεπιστημίων, το 2001, ιδρύθηκε ο οργανισμός Science Enterprise Challenge 

(SEC), επηρεάζοντας σημαντικά τη θεσμική υποστήριξη της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης. Από τότε έχουν δημιουργηθεί, μέσα στα Πανεπιστήμια της χώρας, 13 

κέντρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας συνεργαζόμενα με τον SEC, 

υποστηρίζοντας, μέσα σε 4 χρόνια περίπου, 1.000 νεοσύστατες επιχειρήσεις και 1.800 

καθηγητές επιχειρηματικότητας σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας (UK National  

Council  for  Graduate Entrepreneurship, 2007). Ομοίως, στην Ουαλία, κάθε 

Πανεπιστήμιο και κολλέγιο έχει το δικό του γραφείο επιχειρηματικότητας 

(“Entrepreneurship Champion”), με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

μεταξύ των σπουδαστών και των ακαδημαϊκών.  

Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο Dublin Institute of Technology (DIT) στην 

Ιρλανδία, ως μέρος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές, αντί να 

αξιολογούνται με βάση γραπτή εξέταση, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σ’ ένα 

πρόγραμμα διοργάνωσης μίας φιλανθρωπικής εκδήλωσης, στο πλαίσιο της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας (www.dit.ie). Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ομάδες τριών 

ατόμων και κατά τη διάρκεια τριών μηνών είναι υποχρεωμένοι να διοργανώσουν μία 

φιλανθρωπική εκδήλωση, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση, σχεδιάζοντας τον 

προϋπολογισμό, εκδίδοντας και πουλώντας τα εισιτήρια και συντάσσοντας, στο τέλος, 

μία απολογιστική έκθεση για τους στόχους που επιτεύχθηκαν. Η προσέγγιση αυτή της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική, αν και το 

πρόγραμμα λειτουργεί μόλις από το 2009, αφού παρατηρήθηκε ότι ένας αυξανόμενος 

αριθμός φοιτητών επιλέγει το μάθημα κάθε χρόνο ως μέρος του προγράμματος 

σπουδών.  

Η σχολή επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Norwegian University of 

Science and Technology (NTNU) στη Νορβηγία προσφέρει ένα από τα πιο 

ολοκληρωμένα παγκοσμίως μεταπτυχιακά προγράμματα επιχειρηματικότητας 

(www.nec.ntnu.no). Το διετές αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους 

πολυτεχνικών σχολών, στο δεύτερο μέρος του οποίου οι φοιτητές παρακολουθούν 

μαθήματα επιχειρηματικότητας και εργάζονται σ’ ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό 

σχέδιο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, οι φοιτητές σε συνεργασία με τους 

υπεύθυνους καθηγητές του Πανεπιστημίου και με άλλα ερευνητικά ινστιτούτα ή 
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επιχειρήσεις της χώρας εντοπίζουν μία επιχειρηματική ευκαιρία και, αφού έχουν 

συλλέξει περίπου 20-30 απ’ αυτές, στη συνέχεια τις αξιολογούν με όρους τεχνολογίας, 

αγοράς και δυνατοτήτων χρηματοδότησης, καταλήγοντας σε 3-5. Κατά το δεύτερο 

εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συντάσσουν το επιχειρηματικό πλάνο και κατά το 

καλοκαιρινό εξάμηνο παρακολουθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας στο Boston 

University, εστιάζοντας σε ζητήματα τεχνολογίας, χρηματοδότησης και συνεργιών. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους σπουδών οι σπουδαστές εστιάζουν σε 

συγκεκριμένα ζητήματα λειτουργίας της επιχείρησης.  

Επίσης, μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη είναι και το 

πρόγραμμα Enterprise Initiative Centre (CIADE) του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της 

Μαδρίτης, στην Ισπανία (www.ciade.org). Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε για 

πρώτη φορά το 1998, με σκοπό την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας 

από την πλευρά των φοιτητών, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση της 

Μαδρίτης, καταλήγοντας στο πιο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο του 

Πανεπιστημίου της πόλης. Το CIADE προσφέρει υποστήριξη σε σπουδαστές που 

επιθυμούν να ανοίξουν μία επιχείρηση, με έμφαση σε επιστημονικά πεδία 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Στα τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 

Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ψυχολογίας, Γεωγραφίας και Αρχαιολογίας, 

ομάδες καθηγητών και άλλων ειδικών είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη spin-off 

επιχειρήσεων, είτε σε εμπορική μορφή είτε σε μορφή μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 

Το CIADE, το οποίο δραστηριοποιείται έντονα στην έρευνα και στην τεχνική 

υποστήριξη όλων των τομέων επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με άλλους 

σχετικούς θεσμούς επιχειρηματικότητας, έχει βοηθήσει 111 επιχειρήσεις μέχρι και το 

2011, από τις οποίες το 43% δραστηριοποιείται σε πεδία ανθρωπιστικών επιστημών.  

Ένα ακόμα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

(Entrepreneurship and Innovation Master Course – MIETE) προσφέρεται και στο 

Πανεπιστήμιο του Porto στην Πορτογαλία (http://paginas.fe.up.pt). Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ξεκίνησε το 2004, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας μέσω 

διεπιστημονικών ομάδων και δέχεται αποφοίτους από διάφορα επιστημονικά πεδία, 

συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης επιχειρήσεων, της βιοτεχνολογίας, των θετικών 

επιστημών και του βιομηχανικού σχεδίου. Το MIETE προσανατολίζεται, κατά κύριο 

λόγο, στην ενθάρρυνση νέων τεχνολογικών συνεργιών, μέσω της δημιουργίας ενός 

άρτιου επιχειρηματικού σχεδίου, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, το οποίο 
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αξιολογείται από επενδυτές. Ουσιαστικά, ο κεντρικός άξονας της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εμπορευματοποίηση της 

καινοτομίας και της τεχνολογίας σε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να 

εισαχθούν στην πραγματική αγορά και να υποστηριχθούν από επενδυτές και άλλους 

χρηματοδοτικούς φορείς. Τέλος, στο Βέλγιο, το ίδρυμα FREE και ο μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός “Les Jeunes Entreprises” έχουν ιδρύσει 11 ομάδες σπουδαστών-

επιχειρηματιών σε διάφορα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, στις οποίες συμμετέχουν 

φοιτητές από διάφορες σχολές, οργανώνοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

4.1       Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σήμερα 

Μολονότι η αυτοαπασχόληση ως μορφή εργασίας αποτελούσε στη χώρα μας 

παραδοσιακά μία αρκετά συχνή επιλογή απασχόλησης, 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, 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). 

Παρόλα αυτά, η παράδοση της αυτοαπασχόλησης και το μεγάλο ποσοστό 

οικογενειακών επιχειρήσεων καταδεικνύουν πως υπάρχουν δυνατότητες επενδύσεων 

σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους και επιχειρησιακούς τομείς εκτός από τον 

τουρισμό, ο οποίος παραδοσιακά έχει αποτελέσει το βασικό πεδίο επιχειρηματικής 

δράσης στη χώρα. Ωστόσο, 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 

σήμερα, παρατίθενται τα αποτελέσματα μίας πρόσφατης 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, το 
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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).  

Παράλληλα, 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 μίας 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 άνδρες, 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. 

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 μίας επιχείρησης 

αποτελούσε ανέκαθεν μία επιλογή στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης, όπως 
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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 παραιτέρω 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 εκμεταλλευθεί 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 πρόσφατη κρίση 

χρέους, κατά την οποία ο αριθμός αυτός μειώθηκε δραματικά. Την ίδια στιγμή, η 

εξέλιξη της επιχειρηματικής 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).  
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Συνολικά, όλες οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, κατά τα τελευταία χρόνια, 

αποδεικνύουν περιορισμένο επιχειρηματικό «βάθος» της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, κυριαρχία των επιχειρηματιών «εξ ανάγκης» και αδύναμης μορφής 

εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών έντασης γνώσης που απαιτούν 

επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Παράλληλα, η αναντιστοιχία μεταξύ ανώτατης 

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας αποτελεί ένα ακόμα δομικό χαρακτηριστικό της 

επιχειρηματικότητας στη χώρα. 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.  

 

4.2       Τα πρώτα βήματα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  

μέσω της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

4.2.1    Τα διαθέσιμα στοιχεία  

Στην παρουσίαση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, αναφερθήκαμε στη μελέτη της διαδικασίας Best για την 

εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα. Είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι τα στοιχεία 

της μελέτης αυτής δεν αποτελούν στατιστικά δεδομένα, καθώς στις περισσότερες 

χώρες δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, 

καθώς αυτά που δίνονται βασίζονται στις γνώσεις, στις εμπειρίες των 

εμπειρογνωμόνων από κάθε χώρα και στις πηγές πληροφόρησης που δόθηκαν από τις 

εθνικές διοικήσεις. Όμως, η αναφορά στη μελέτη αυτή κρίνεται, κατά την άποψή μας, 

σημαντική, γιατί τα στοιχεία της αποτελούν βασική πληροφόρηση για την κατάσταση 

στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, κατά τα πρώτα 

χρόνια μετά το συμβούλιο της Λισαβόνας.  

Σύμφωνα με τα κύρια πορίσματά της, είναι σημαντική η πολιτική δέσμευση σε 

εθνικό επίπεδο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. Στην 

προσπάθεια έκφρασης ενός βαθμού πολιτικής δέσμευσης για την περίπτωση της 

Ελλάδας αναφέρεται ότι «η δέσμευση δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε συγκεκριμένα 

μέτρα ή οι σχετικές δράσεις ξεκίνησαν σχετικά πρόσφατα» (European Commission, 

2002a). 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί τόσο η κατάσταση στην εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την επιβεβαίωση, από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση, του σημαντικού της ρόλου στην επίτευξη του νέου στόχου όσο και ο ρόλος 

των Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, θα 

ήταν χρήσιμο να καταγραφούν οι αναφορές που γίνονται στην Ελλάδα, σε διάφορα 

έγγραφα, σχέδια και μελέτες που έχουν ως θέμα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

μέσω της εκπαίδευσης. Τέτοια είναι η μελέτη της διαδικασίας «Best» (2002), η 

Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηματικότητα (2003), η έκθεση προόδου για την 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2004), το πρόγραμμα δράσης για την 

επιχειρηματικότητα (2004), τα συμπεράσματα του προγράμματος «μίνι εταιρείες των 

μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (2005), η προώθηση της επιχειρηματικής 

νοοτροπίας (2006), και η διαδικασία «Best» για την επιχειρηματικότητα στην 

επαγγελματική εκπαίδευση (2009). Τέλος, για την παρουσίαση των Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών προγραμμάτων και το ρόλο τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

βασική πηγή πληροφόρησης θα αποτελέσουν οι ιστοσελίδες των προγραμμάτων 

αυτών, στις οποίες παρουσιάζονται χρήσιμα στοιχεία. 

 

4.2.2    Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του εθνικού   

εκπαιδευτικού συστήματος, μετά το Συμβούλιο της Λισαβόνας 

Όπως σε όλες σχεδόν τις χώρες, λίγα χρόνια μετά τον καθορισμό του νέου 

στρατηγικού στόχου της Λισαβόνας, η ανάπτυξη δεικτών σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση είναι χαμηλή, γεγονός το οποίο αποτελεί 

εμπόδιο στην αξιολόγηση της προόδου σε εθνικό επίπεδο, ενώ η συλλογή ποσοτικών 

στοιχείων σε εθνικό επίπεδο είναι ανύπαρκτη ή περιορισμένη και περιστασιακή. 

Παρατηρείται, επίσης, έλλειψη ιδιωτικής χρηματοδότησης προγραμμάτων και 

μαθημάτων επιχειρηματικότητας από επιχειρήσεις ή επαγγελματικούς συλλόγους, σε 

επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (European Commission, 

2002a). 

Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στις διαπιστώσεις και στις αναφορές της 

ομάδας των εμπειρογνωμόνων για την εκπαίδευση και κατάρτιση στην 

επιχειρηματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση του 2002 (European 

Commission, 2002a), με ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο του εθνικού 

προγράμματος σπουδών αναφορικά με την επιχειρηματικότητα. 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. Στη χώρα 
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μας, η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να 

γίνει μέσω προγραμμάτων, όπου οι μαθητές μέσα από διάφορες δραστηριότητες 

μαθαίνουν βασικές έννοιες σχετικές με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. 

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.  

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, όπου δε διδάσκονται οικονομικά μαθήματα, οι οικονομικές 

έννοιες περιλαμβάνονται σε άλλα μαθήματα όπως είναι η «Μελέτη Περιβάλλοντος». 

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, 
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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, σημειώνοντας ότι «το 

εκπαιδευτικό  σύστημα  μπορεί να προσφέρει τόσο δεξιότητες όσο και το κατάλληλο 

περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2003b), 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.  

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η έννοια της επιχειρηματικότητας βρίσκεται σε 

διάφορα αντικείμενα διδασκαλίας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο. Σύμφωνα όμως με τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων (European 

Commission, 2002a), η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας περιορίζεται, κατά τα 

πρώτα χρόνια μετά το 2000, «στους φοιτητές των οικονομικών και επιχειρηματικών 

κλάδων, ενώ η προσφορά εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη για τους φοιτητές 

άλλων κλάδων, όπως των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, των τεχνών και των 

γραµµάτων κ.λπ.». Η συρρίκνωση αυτή είναι ο λόγος που οδηγεί σε προτάσεις για 

γενικότερη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, η οποία δε θα περιορίζεται μόνο σε 

συγκεκριμένα μαθήματα και κλάδους, «καθώς τα επιχειρηματικά προσόντα και οι 

δεξιότητες ενδέχεται να είναι απαραίτητα σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας». 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα Πανεπιστήμια, ως αυτόνομα ιδρύματα, 

παρέχουν μαθήματα και προγράμματα µε αντικείμενο την επιχειρηματικότητα µε δική 

τους πρωτοβουλία. Όμως, μολονότι αναφέρονται πολλές δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα σε Πανεπιστήμια, είναι δύσκολο να ληφθούν ακριβή στοιχεία. 

Ακόμη, στις περισσότερες περιπτώσεις, «δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε εθνικό 

επίπεδο, και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί αυτή η ανεξάρτητη παροχή 

προγραμμάτων». 

Επίσης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, για τα οποία γίνεται λόγος παρακάτω, 

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.  
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Συμπερασματικά, όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία αντλούνται από την πρώτη 

αυτή διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εμπειρογνωμόνων (European 

Commission, 2002a), η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για την 

καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης κατά την πρώτη δεκαετία μετά την 

διατύπωση του στρατηγικού στόχου της Ένωσης, 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 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. 

Μολονότι στο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, για την περίοδο 2000-2006, 

αναφέρεται ότι η ανάπτυξη και η προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος αποτελεί 

βασική προτεραιότητα του σχεδίου και προβλέπεται η εφαρμογή προγραμμάτων 

προώθησης της επιχειρηματικότητας σε αποφοίτους, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν 

επίσημες ρυθμίσεις όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο αντικείμενο 

αυτό. Στο συγκεκριμένο σχέδιο τονίζεται ο προσανατολισμός των νέων στη 

δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων και έτσι καθίσταται απαραίτητη γι’ αυτούς η 

απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων. Για το σκοπό αυτό, για την περίοδο 2000-2006, 

δεσμεύτηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την υλοποίηση μέτρων καλλιέργειας του 

επιχειρηματικού πνεύματος και την εισαγωγή προγραμμάτων παροχής τεχνογνωσίας 

και δεξιοτήτων, τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική 

κατάρτιση όσο και στα Πανεπιστήμια. 

Αυτό που διαπιστώνεται γενικά είναι ότι η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται 

πλέον ως απαραίτητο αντικείμενο διδασκαλίας και παρατηρείται μία σημαντική 

μεταβολή της νοοτροπίας προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, δεν έχει ακόμη 

απαντηθεί το ερώτημα εάν η επιχειρηματικότητα πρέπει να περιληφθεί στο εθνικό 

πρόγραμμα σπουδών ή να αποτελεί εξωσχολική δραστηριότητα. Επιπλέον, λείπει το 
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στοιχείο της συνεκτικής δομής, ώστε να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των 

δραστηριοτήτων και των παραδειγμάτων καλών πρακτικών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, 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 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.  

Όμως, από το 2004, σε έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο στην προώθηση 

του επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (European Commission, 2004a), υπογραμμίζεται 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». 

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. 
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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). 

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) . 

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). Στο ίδιο 

κείμενο, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος για την 

προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας μέσω της εκπαίδευσης, η Επιτροπή τονίζει 

το ρόλο της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη 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 
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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). 

Αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί ο προσδιορισμός περιπτώσεων ορθής 

πρακτικής να είναι εύκολος ώστε να προταθούν ως πρότυπα, αλλά ο ορισμός της 

«βέλτιστης πρακτικής» είναι πιο δύσκολος. Ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών 

περιλαμβάνει τη χρήση ποσοτικών στοιχείων, τα οποία όμως δεν είναι διαθέσιμα στον 

τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Έτσι, η επιλογή των βέλτιστων 

πρακτικών που παρουσιάζονται εδώ γίνεται με βάση την ποιοτική ανάλυση αλλά και 

τα κριτήρια  τα οποία επελέχτηκαν από την ομάδα εργασίας της διαδικασίας Best. 

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-YE Europe», 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).  

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 
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ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή αλλά και στην προετοιμασία 

του απαραίτητου πλαισίου για τη συνέχιση των προσπαθειών και τη βελτίωση των 

προγραμμάτων επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, είναι πλέον προσφορότερο το έδαφος 

για την προώθηση των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με τη βοήθεια 

των επόμενων προγραμμάτων, όπως του  ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγκεκριμένα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο οποίο 

γίνεται αναφορά παρακάτω. 

 

4.2.3    Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ο ρόλος τους στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 

Αν και οι πολιτικές για την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

χρονικά τοποθετούνται μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Λισαβόνας, θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια αναφορά στα ευρωπαϊκά προγράμματα 

στήριξης με τη χρηματοδότηση των οποίων, ήδη από το 1986, έχουν αρχίσει να 

δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) και το Α’ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), της περιόδου 1986-1993, αρχικά, και το Β’ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης, της περιόδου 1994-1999 αργότερα, βοηθούν στη δημιουργία 

εκείνων των προϋποθέσεων ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όμως η 

κυριότερη στήριξη στον τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων γίνεται συγκεκριμένα με το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης (ΚΠΣ) της περιόδου 2000-2006 και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007-2013. 

Η χρονική περίοδος μετά το Συμβούλιο της Λισαβόνας συμπίπτει με τη 

περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 

προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ ΚΠΣ). Το συγκεκριμένο 

κοινοτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για την επίτευξη των στόχων που η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ορισμό του νέου στρατηγικού στόχου του Συμβουλίου του 

2000, έχει θέσει. Η έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι 

αποτέλεσμα των νέων κατευθύνσεων που δίνονται στο Συμβούλιο της Λισαβόνας και, 

επομένως, η υλοποίηση του στόχου αυτού αποτελεί προτεραιότητα των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων της περιόδου μετά το 2000. Ωστόσο, στην αναφορά στα ευρωπαϊκά 

προγράμματα περιλαμβάνονται και τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης πριν από την 
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περίοδο αυτή. Ο λόγος είναι ότι η συνδρομή των χρηματικών πόρων αυτών των 

προγραμμάτων συντελεί, αν όχι άμεσα σίγουρα έμμεσα, στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας μέσω της βελτίωσης των απαραίτητων προϋποθέσεών της, όπως 

είναι για παράδειγμα οι υποδομές της χώρας. 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) και Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  

Α΄ΚΠΣ (1986-1993) 

Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) αποτελούν την πρώτη 

προσπάθεια για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ευρώπης 

μέσω πολυετών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

(ΚΠΣ)  αποτελεί την επέκταση των ΜΟΠ η αρχική περίοδος εφαρμογής των οποίων 

ήταν η περίοδος 1986-1989 αλλά επεκτάθηκε μέχρι το 1993, ενώ τα ΜΟΠ μετά το 

1989 ενσωματώθηκαν στο Α΄ ΚΠΣ. Έτσι τα ΜΟΠ της περιόδου 1984-1989 και το Α΄ 

ΚΠΣ για την Ελλάδα για την περίοδο 1989-1993, από τα οποία δυστυχώς η Ελλάδα 

δεν κατόρθωσε να απορροφήσει τα ποσά που δικαιούνταν, αποτελούν βασικούς 

παράγοντες της αναπτυξιακής στρατηγικής που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα κατά την 

περίοδο εκείνη. 

Έτσι, με τα προγράμματα αυτά στηρίζεται η οικονομική δραστηριότητα, 

διευκολύνεται η βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές περιοχές, αναβαθμίζεται 

το επαρχιακό δίκτυο μεταφορών και ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός των μικρών 

γεωργικών επιχειρήσεων και η ίδρυση ξενοδοχείων μικρού και μεσαίου μεγέθους σε 

πολλές περιοχές. Συγκεκριμένα, η εγκριτική απόφαση του Α΄ ΚΠΣ καθόριζε άξονες 

προτεραιότητας με στόχους την εκτέλεση βασικών έργων υποδομής, την ανάπτυξη του 

πρωτογενούς τομέα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την 

ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού και την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. 

Περιλαμβάνονται, επίσης, ενέργειες για την υλοποίηση άλλων στόχων, όπως είναι η 

καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας και η διευκόλυνση της επαγγελματικής 

ένταξης των νέων (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, 1998). 

Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Β’ ΚΠΣ (1994-1999) 

Αργότερα με το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β΄ ΚΠΣ 1994-1999) 

δίνεται έμφαση, μεταξύ άλλων, σε έργα υποδομής και στην προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι άξονες 

προτεραιότητας του εθνικού σκέλους του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μεγάλων 

δικτύων υποδομής, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η ανάπτυξη τόσο της 
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ανταγωνιστικότητας του οικονομικού ιστού όσο και η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Παρά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην υλοποίηση των κοινοτικών 

προγραμμάτων, που αναφέρθηκαν έως τώρα, δημιουργήθηκαν υποδομές η ύπαρξη των 

οποίων βοηθά, ως ένας από τους πολλούς παράγοντες, στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας. Όμως, η σημαντική όμως ώθηση 

της επιχειρηματικότητας αποφασίζεται να δοθεί μετά το νέο στρατηγικό στόχο της 

Λισαβόνας το 2000. 

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) 

Το ΚΠΣ 2000-2006 αποτελεί το σημαντικότερο μέσο για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας  και συμφωνεί, σε μεγάλο βαθμό, με τη 

συντριπτική πλειοψηφία των στόχων της, με το 63% του διαθέσιμου προϋπολογισμού 

των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί δράσεις που συμβάλλουν 

άμεσα στη στρατηγική αυτή.  

Η στρατηγική του Γ΄ ΚΠΣ συνοψίζεται αναλυτικά στους 7 ακόλουθους άξονες 

προτεραιοτήτων: ανθρώπινοι πόροι, μεταφορές, ανταγωνιστικότητα, αγροτική 

ανάπτυξη και αλιεία, ποιότητα ζωής, κοινωνία της πληροφορίας και περιφερειακή 

ανάπτυξη (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2005). Για την επίτευξη των 

στόχων των παραπάνω αξόνων προτεραιότητας, το Γ΄ ΚΠΣ περιλάμβανε 25 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) από τα οποία, 11 Τομεακά (αφορούσαν σε εθνικές 

τομεακές πολιτικές) και 13 Περιφερειακά (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 

περιφέρειες της χώρας (βλ. παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 9). 

Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν στόχους που αφορούν την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και τη συμβολή της εκπαίδευσης για το σκοπό αυτό είναι τα 

παρακάτω ΕΠ: 

- «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ) 

- «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»   

- «Ανταγωνιστικότητα»  (ΕΠΑΝ) 

Από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), αναφορά στην 

επιχειρηματικότητα γίνεται στα: 

-  ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ένας από τους 6 άξονες προτεραιότητας είναι η 

ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και η ενθάρρυνση της 

καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και  
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- ΠΕΠ Κρήτης, όπου αναφέρεται το Ίδρυμα Τεχνολογίας-Έρευνας, Κέντρο 

Επιχειρηματικότητας και Κατάρτισης (ΙΤΕ-ΚΕΕΚ), ως ένα από τα σημαντικά έργα. 

Προγράμματα 2007-2013. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), μέσω των οποίων θα υλοποιηθεί ο 

στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας την περίοδο των νέων προγραμμάτων, είναι οκτώ 

(8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δεκατέσσερα (14) προγράμματα 

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (βλ. παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 11). Μια διαφορά 

μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο 2000-2006, είναι ο μικρότερος αριθμός των προγραμμάτων, ο 

οποίος οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης, το οποίο βέβαια μένει να αποδειχθεί 

στην πράξη. 

Τέλος, όπως και στο προηγούμενο Κοινοτικό Πρόγραμμα έτσι και σ’ αυτό 

υπάρχουν επιμέρους προγράμματα όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στόχοι οι 

οποίοι αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και το ρόλο της εκπαίδευσης 

προς την κατεύθυνση αυτή. Έπειτα από την αναζήτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του 

προγράμματος (www.espa.gr) καταγράφονται τα παρακάτω αντίστοιχα επιμέρους 

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα:  

- Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα  

- Ψηφιακή Σύγκλιση  

- Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  

- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση  

 

4.2.4.   Η εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας στα εθνικά και ευρωπαϊκά     

προγράμματα 

Αν και σε ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα ΜΟΠ, Α΄ ΚΠΣ και Β΄ 

ΚΠΣ, δε δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω κάποιου 

συγκεκριμένου προγράμματος, εντούτοις η ανάπτυξη των υποδομών και η βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας, όπου τα προγράμματα αυτά στόχευαν, αποτελούν τους 

βασικούς παράγοντες ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. Όμως, μέσω των 

κοινοτικών προγραμμάτων Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ δίνεται η ευκαιρία υλοποίησης του 

στρατηγικού στόχου της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της προώθησης του 

επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της εκπαίδευσης.  
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Παρακάτω θα γίνει αναφορά τόσο σε επιχειρησιακά προγράμματα αυτών των 

κοινοτικών προγραμμάτων τα οποία στους στόχους τους περιλαμβάνουν την 

καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος όσο και σε επιμέρους προγράμματα, 

δράσεις και φορείς που εντάσσονται στα προγράμματα αυτά και συμβάλλουν προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» 

(ΕΠΕΑΕΚ)72 

Από την ευρωπαϊκή Σύνοδο της Λισαβόνας, οι εκπαιδευτικές πολιτικές 

ανάγονται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας, στο πλαίσιο της προτεραιότητας 

να καταστεί η Ευρώπη μέχρι το 2010 «η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 

της γνώσης στον κόσμο».  Με το ΕΠΕΑΕΚ τίθενται οι βάσεις για ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα στο οποίο ενσωματώνεται και θεσμοθετείται η δια βίου μάθηση. Επίσης, 

λαμβάνονται υπόψη οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ανάπτυξη των 

ανθρώπινων πόρων, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση και το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού.  

Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ αποτελεί ένα από τα 24 προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006) 

για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ)) κατά 75% και από το ελληνικό δημόσιο κατά 25%. Για την εξασφάλιση της 

επάρκειας, της ορθολογικότητας και της διαφάνειας στην εφαρμογή του 

προγράμματος, αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ73. 

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται μέτρα και ενέργειες, με στόχο τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των υπηρεσιών του, ώστε αυτό να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και να δημιουργηθούν συνθήκες 

επικοινωνίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας, η οποία και αποτελεί μία από τις 

προτεραιότητες που τίθενται από το Συμβούλιο της Λισαβόνας και μετά, για τα 

εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                           

72 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) 
2000 – 2006 «ξεκίνησε από τις αρχές του 2000 με την υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων τα οποία 
χρηματοδοτήθηκαν με εθνικούς πόρους και στη συνέχεια εντάχθηκαν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες του Γ’ ΚΠΣ, στο ΕΠΕΑΕΚ». Το ΕΠΕΑΕΚ εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2001. Σε συνέχεια της 
αναθεώρησης του ΕΠΕΑΕΚ στις 7-12-2006 (απόφαση Ε(2006) 6421), ο προϋπολογισμός του 
Προγράμματος για την περίοδο 2000 – 2006 ανέρχεται σε 2.6 εκ. € με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ 
και το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους (http://www.epeaek.gr) 
73 με βάση το νόμο 2860/2000 
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Το ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τόσο του Β΄ όσο και του Γ΄ 

ΚΠΣ και σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις διεθνείς προκλήσεις που 

διαμορφώνονται με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Πριν όμως την παρουσίαση 

των στόχων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και των ενεργειών για την επίτευξή τους, επιχειρείται μια 

επισκόπηση της κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά το ΕΠΕΑΕΚ Ι όπου όπως 

προαναφέρθηκε μπορεί η επιχειρηματικότητα να μην αποτελούσε βασική 

προτεραιότητα του προγράμματος όμως υπήρξαν ανάλογες πρωτοβουλίες. 

Στο ΕΠΕΑΕΚ Ι, λοιπόν, έγιναν παρεμβάσεις τόσο στη δευτεροβάθμια και  

τριτοβάθμια  εκπαίδευση  όσο  και  στην  αρχική  επαγγελματική  εκπαίδευση, οι 

οποίες είχαν ως στόχο να θέσουν τις βάσεις για  την ποιοτική  και  ποσοτική  

αναβάθμιση  του  εκπαιδευτικού  συστήματος και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας. Ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι δράσεις 

αυτές είναι η αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και των συγγραμμάτων, η 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η υλικο-τεχνική υποστήριξη με τη 

δημιουργία νέων βιβλιοθηκών, εργαστηρίων και κτιρίων, η ανάπτυξη της δικτύωσης 

του εκπαιδευτικού συστήματος και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα. Πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος του προγράμματος 

αυτού στην εισαγωγή και την ενίσχυση του θεσμού των γραφείων διασύνδεσης και της 

πρακτικής άσκησης για τη σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά 

εργασίας. Σημαντική είναι, εξάλλου, η εισαγωγή νέων θεσμών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, όπως το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τα εξ αποστάσεως προγράμματα.  

Το ΕΠΕΑΕΚ Ι στόχευσε στη γενική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενώ αντίθετα, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στοχεύει σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 

στόχους, οι οποίοι θα υλοποιηθούν με δράσεις από μία ή περισσότερες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι του Β΄ ΚΠΣ, 

ελάχιστες παρεμβάσεις στόχευαν ευθέως στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος, όπως, για παράδειγμα, το πρόγραμμα εικονικών επιχειρήσεων, το οποίο, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υλοποιήθηκε από τη Σιβιτανίδειο Σχολή και αποτέλεσε 

παράδειγμα ορθής πρακτικής. 
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Υπήρξαν, βέβαια, πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα της Τεχνομάθειας74, το 

οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο 

πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ, με τις οποίες δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές των σχολικών 

μονάδων να γνωρίσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Επίσης, η Γενική Γραμματεία 

Νεάς Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ), μέσω της διακρατικής ενέργειας ΕΥΓΕ-ΝΕΤ75 του 

προγράμματος ADAPT76 και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί από τις 

αρχές του 2000 το πρόγραμμα «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας»77 στην 

Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στα Ιωάννινα. 

Στόχος του προγράμματος είναι η πληροφόρηση των νέων από ειδικευμένους 

επαγγελματίες, η εξέταση των οικονομικών τους σχεδίων και η ανάπτυξη 

επιχειρηματικών σχεδίων, χωρίς όμως τα μαθήματα επιχειρηματικότητας να 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

                                                           

74 Σχεδιάστηκε το 1994 από ομάδα εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αρχικά για τη διάδοση του 
τεχνολογικού πολιτισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, στη συνέχεια, για την υποστήριξη 
καινοτομικών προσπαθειών των σχολικών ομάδων και την εξοικείωσή τους με τη φιλοσοφία και τη 
μεθοδολογία της παραγωγής ενός σχεδίου εργασίας (μέθοδος project). Το πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτήθηκε αρχικά από το Β΄ ΚΠΣ, ενώ στη συνέχεια, από το έτος 2000, από το Γ΄ ΚΠΣ και 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα. Τελικός δικαιούχος και υπεύθυνος διαχείρισης του 
προγράμματος ήταν το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο μετεξελίχθηκε στο Ίδρυμα Κέντρο 
Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. Υπέβαλαν προτάσεις περίπου 300 σχολεία, 
επιλέχθηκαν και συμμετείχαν στο πρόγραμμα 145 σχολεία, με 1100 μαθητές και 260 καθηγητές. 
(Εκπαιδευτικό υλικό: Πρόγραμμα Τεχνομάθεια, 1995-2006) 
75 Είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα προώθησης της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής αντίληψης μέσα από ένα 
δίκτυο δομών παροχής υποστήριξης για τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων γυναικών και νέων 
επιχειρηματιών. Το πρόγραμμα άρχισε τον Ιανουάριο του 1998, με διάρκεια 36 μήνες, και με κατά 50% 
χρηματοδότηση από την Γ.Δ Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πολιτική των επιχειρήσεων, 
Εμπόριο, Τουρισμός και Κοινωνική Οικονομία), κατά 25% από την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και 
την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, και κατά 25% από τους συμμετέχοντες φορείς (Κέντρο 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία 
Απόδημου Ελληνισμού, Αναπτυξιακή Διαεπιμελητηριακή Εταιρία Ηπείρου, Εμποροβιομηχανικό & 
Επαγγελματοβιοτεχνικό Επιμελητήριο Λάρισας, Dow Stoker (UK) και Comitato Impresa Donna (Italy)) 
Πληροφορίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.dimitra.gr/eugenet/index.asp?field=6&language=gr 
76 Αποτέλεσε μια από τις δεκατρείς πρωτοβουλίες των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαικής 
Κοινότητας, για την περίοδο 1994-1999. Η Adapt είχε ως στόχο την πρόληψη της ανεργίας, μέσω της 
προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις βιομηχανικές μεταβολές. (Σιπητάνου, 2005) 
77 Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, έργο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, είναι ένα 
δίκτυο δομών πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και υποστήριξης, με στόχο την καλλιέργεια του 
επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους, γενικά, και την ενθάρρυνση όσων θέλουν να στραφούν προς 
την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Το έργο αυτό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 
ξεκίνησε στο τέλος του 1999, όταν με χρηματοδότηση από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  και στο 
πλαίσιο της κοινοτικής  πρωτοβουλίας ADAPT η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ίδρυσε 3 Θυρίδες 
Νεανικής Επιχειρηματικότητας σε κομβικά σημεία για όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα). Τα απολογιστικά στοιχεία της περιόδου 1999-2002 κρίθηκαν ικανοποιητικά (1000 επισκέπτες 
- 88 νέες επιχειρήσεις), ώστε να ξεκινήσει  η δημιουργία ενός δικτύου 20 νέων δομών-θυρίδων στο 
πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του Γ΄ Κ.Π.Σ. και με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εθνικούς πόρους. (περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.thirides.gr, 
www.neagenia.gr) 
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εκπαίδευσης. Έτσι, όσοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με το θέμα, αυτό 

έγινε μόνο στο πλαίσιο σχολικών πρωτοβουλιών. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι τα 

μαθήματα επιχειρηματικότητας δεν περιλαμβάνονται ούτε στο πρόγραμμα σπουδών 

της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι 

των δημοσίων ΙΕΚ και των σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας με μοναδικό τους 

εφόδιο την επαγγελματική εξειδικευμένη κατάρτιση μεταλυκειακού επιπέδου. 

Όσον αφορά τους φοιτητές των οικονομικών σχολών, αυτοί αποκτούν 

μεμονωμένες γνώσεις, όπως, για παράδειγμα, τον τρόπο εκπόνησης επιχειρηματικού 

σχεδίου, χωρίς όμως την ενεργό προώθηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας. 

Επίσης, τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων τους, προσπαθούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες των 

νέων σε θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας αλλά δεν προσφέρουν 

μαθήματα επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και τους αποφοίτους των σχολών.  

Πρέπει όμως να τονιστεί η βοήθεια του ΕΠΕΑΕΚ Ι στη βελτίωση αλλά και στη 

δημιουργία δομών για τη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την παραγωγική 

διαδικασία. Αποτέλεσμα των στόχων αυτού του πρώτου προγράμματος για την 

εκπαίδευση και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση υπήρξαν η βελτίωση των 

υφιστάμενων δομών επαγγελματικού προσανατολισμού και η σύσταση νέων, η 

δημιουργία γραφείων διασύνδεσης στην ανώτατη εκπαίδευση και ο θεσμός της 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η αναφορά αυτή 

στα παραπάνω αποτελέσματα του ΕΠΕΑΕΚ Ι κρίθηκε σκόπιμη, γιατί αποτελούν 

σημαντικές προϋποθέσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Όσον αφορά το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του Μέτρου 

«Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτόμων εφαρμογών» του Γ΄ ΚΠΣ 

(2002), «δεν έχει αναπτυχθεί επαρκές εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο είτε για τους 

μαθητές της δευτεροβάθμιας είτε για τους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, ενώ μέσω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης συνδέεται η 

εκπαιδευτική διαδικασία με την απασχόληση, δεν έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών μονάδων με τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα 

επιχειρηματικής δράσης». Η υπάρχουσα κατάσταση κατά την περίοδο της έναρξης του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006) δεν είναι ικανοποιητική, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βαρύτητα 

που δίνεται από την ελληνική εκπαίδευση σε θέματα απασχόλησης και 

αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων. Οι δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν δεν 
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έχουν ως στόχο την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος αλλά την παροχή 

γνώσεων και δεξιοτήτων στους νέους. 

Οι στόχοι της αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης, της πρόληψης και 

της θεραπείας του κοινωνικού αποκλεισμού και της συνδιαμόρφωσης ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου παιδείας και εργασίας, των οποίων την επίτευξη επιδιώκει το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, αναπτύσσονται σε συγκεκριμένους άξονες 

προτεραιότητας. Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται κυρίως οι δράσεις εκείνες που 

αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης.  

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι: 

- Άξονας 1: προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας   

                     (ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό) 

- Άξονας 2: προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής  

                     επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης 

- Άξονας 3: ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της   

                     προσαρμοστικότητας των νέων. 

- Άξονας 4: βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Οι άξονες αυτοί υποστηρίζονται από δύο ακόμη άξονες που αφορούν 

παρεμβάσεις σε υποδομές και εξοπλισμό (Άξονας 5) και ενέργειες τεχνικής 

υποστήριξης του προγράμματος (Άξονας 6). (βλ. παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 12). 

Διατυπώνεται, λοιπόν, ότι οι παραπάνω βασικοί άξονες έχουν, εκτός των 

άλλων, ως στόχο την πρόσβαση κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Μολονότι 

για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας γίνονται ενέργειες που περιλαμβάνουν την 

έννοια της επιχειρηματικότητας, εδώ επιχειρείται η παρουσίαση του τρίτου άξονα 

προτεραιότητας, ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας. 

Ο τρίτος άξονας προτεραιότητας, που ταυτίζεται με το 4ο πεδίο πολιτικής του 

ΕΚΤ78, έχει ως στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκείνων που 

                                                           

78 Ο κανονισμός (ΕΚ) 1260/99 σχετικά με τις γενικές διατάξεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία προβλέπει 
πέντε βασικούς τομείς πολιτικής για τη δραστηριότητα του ΕΚΤ: ανάπτυξη ενεργών πολιτικών στην 
αγορά εργασίας για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας· προώθηση των ίσων ευκαιριών 
για όλους στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας· ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής 
κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλών, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη διά βίου 
μάθηση· προώθηση ενός ειδικευμένου, καταρτισμένου και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού, 
ενθάρρυνση της καινοτομίας και της προσαρμοστικότητας, όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας και 
την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος· ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της 
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (προοπτικές σταδιοδρομίας, πρόσβαση σε νέες 
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ενισχύουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα και αυξάνουν την 

προσαρμοστικότητα των νέων στις αλλαγές της αγοράς εργασίας, όπως είναι ο 

εκσυγχρονισμός των διοικητικών διαδικασιών, η καλλιέργεια επιχειρηματικού 

πνεύματος και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα έρευνας και 

τεχνολογίας. 

Σύμφωνα, επίσης, με το τεχνικό δελτίο του Μέτρου «Ενθάρρυνση 

επιχειρηματικής δράσης και καινοτόμων εφαρμογών» (2002), οι ωφελούμενοι (βλ. 

παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 13), είναι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας και τεχνικής 

εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι δημοσίων ΙΕΚ και λοιπών σχολών αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης, οι φοιτητές στην ανώτατη εκπαίδευση και, τέλος, οι 

εκπαιδευτικοί, ενώ ανάμεσα στους ενδεικτικούς τελικούς δικαιούχους αναφέρονται 

επίσης η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του τρίτου άξονα ανέρχεται σε 19,8 εκ.€. 

Απορροφά το 0,7% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και το 0,9% των 

πόρων του ΕΚΤ (βλ. παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 14). Λόγω της καινοτομικής φύσης των 

δράσεων κρίθηκε ότι δε θα πρέπει να δεσμευτεί μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του 

προγράμματος γι’ αυτόν τον Άξονα, αφού παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης των 

νέων επιχειρηματιών και από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως για παράδειγμα 

το πρόγραμμα «Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΠΕΤ ΙΙ)79 και στη συνέχεια το 

πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»80 το οποίο εξετάζεται παρακάτω.  

Σ’ αυτόν τον τρίτο άξονα εντάσσεται ένα μόνο μέτρο, το οποίο αφορά την 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης και των καινοτομικών εφαρμογών, με στόχο 

την αρχική προετοιμασία και τη συμπληρωματική εκπαίδευση των νέων, ώστε να 

                                                                                                                                                                        

ευκαιρίες απασχόλησης, στην επιχειρηματική δραστηριότητα κ.τ.λ.). (Πληροφορίες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measur
es/l60016_el.htm) 
79 Αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ 
Ι), το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Α΄ ΚΠΣ. Το ΕΠΕΤ ΙΙ άρχισε να υλοποιείται το 1994 από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και απεικονίζει την ερευνητική και τεχνολογική 
πολιτική της χώρας, για την εξαετία 1994-2000. Από το 1996 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 η ΓΓΕΤ 
ανήκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ από τον Νοέμβριο του 2009 ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. (Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsrt.gr) 
80 Η ΓΓΕΤ, αξιοποιώντας τις εμπειρίες του ΕΠΕΤ ΙΙ, προχώρησε μαζί με όλες τις δυνάμεις του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
(ΕΠΑΝ), Γ΄ ΚΠΣ, 2000-2006, το οποίο ολοκληρώθηκε την 31/12/2009. (Πληροφορίες στις 
ηλεκτρονικές διεύθυνσεις www.kps.gr  και www.ypan.gr. Πληροφορίες για τη συνέχεια του 
προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 στις διευθύνσεις: www.espa.gr και 
www.antagonistikotita.gr) 
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μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις ή να αυτοαπασχοληθούν αναπτύσσοντας 

ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

υποστηρίζονται πρέπει να καλλιεργούν την καινοτόμο επιχειρηματική σκέψη και 

δράση, ώστε οι απόφοιτοι, ως εργαζόμενοι αργότερα, να συμβάλουν στην ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ή άλλων φορέων όπου θα εργαστούν ή να 

είναι ικανοί να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά.  

Επιπλέον, στόχος του εν λόγω Μέτρου είναι η υποστήριξη των φοιτητών της 

ανώτατης εκπαίδευσης και κυρίως των εφαρμοσμένων επιστημών, για την καλλιέργεια 

του επιχειρηματικού πνεύματος ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους 

βοηθήσουν στη δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων. Επίσης, βασική είναι η 

απόκτηση από τους μελλοντικούς πτυχιούχους ολοκληρωμένης γνώσης της αγοράς 

εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της σε προϊόντα και υπηρεσίες. Σκοπός του 

μέτρου είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας με τις γνώσεις 

εκείνες που θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να καταλάβουν ήδη υπάρχουσες θέσεις αλλά 

να δημιουργήσουν νέες, συμβάλλοντας, έτσι, σημαντικά στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ανεργίας. 

Οι δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο Μέτρο 3.1 αφορούν 81: 

- μαθήματα επιχειρηματικότητας που εντάσσονται στο κανονικό προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των δημόσιων 

ΙΕΚ, 

- οργάνωση γραφείου που θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως μάρκετινγκ, 

υπηρεσίες τρόπου οργάνωσης, νομικές συμβουλές, υποστήριξη για υποβολή 

προτάσεων, επίλυση θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ.  

- ανάπτυξη δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και 

μηχανισμών για την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων δίνει την 

ευκαιρία στους νέους που διαθέτουν καινοτομικές ιδέες να τις αναπτύξουν και να 

τις θέσουν σε εφαρμογή.  

Οι ενέργειες που εντάσσονται στο Μέτρο είναι οι παρακάτω:   

Ενέργεια 3.1.1: Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης και καινοτομικών εφαρμογών στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση  

                                                           

81 www.epeaek.gr 
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Περιλαμβάνει την ίδρυση και τη λειτουργία κόμβων-θυρίδων 

επιχειρηματικότητας, για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας σχετικά με τις 

διαδικασίες ίδρυσης μιας επιχείρησης και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τις 

επιχειρήσεις με σκοπό την ενθάρρυνση και τη στήριξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. Στηρίζεται, επίσης, η εισαγωγή «μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας» στην εκπαίδευση, των μαθητών των ΤΕΕ, των σπουδαστών και 

των αποφοίτων των δημόσιων ΙΕΚ και των σχολών αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης.  

Ενέργεια 3.1.2: Προγράμματα επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση  

Υποστηρίζεται η ίδρυση και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου-μηχανισμού 

παρακολούθησης και αποτίμησης του επιχειρηματικού τοπίου, με σκοπό τη 

συγκέντρωση και την επεξεργασία όλων εκείνων των στοιχείων που προωθούν την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνεται, επίσης, η ενθάρρυνση των 

επιχειρηματικών δράσεων και των καινοτομικών εφαρμογών των φοιτητών, μέσα από 

την ένταξη μαθημάτων επιλογής για την επιχειρηματικότητα, η υποστήριξη για την 

υλοποίηση επιχειρηματικά ολοκληρωμένων προτάσεων και η οργάνωση ετήσιου 

πανελλήνιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων. 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανταποκρίθηκαν 

στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη συγκεκριμένη ενέργεια, όπως το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο έλαβε την έγκριση των ακόλουθων δύο 

προτάσεων (Παπαδόπουλος, 2008):  

α) «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας μέσω Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης 

Συμβούλων και Στήριξης Αποφάσεων (ΑΝΕΜΟΕΣΑ)», μεταξύ των δράσεων της 

οποίας περιλαμβάνονται σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα 

επιχειρηματικότητας καθώς και επισκέψεις σε επιχειρήσεις, βραβεία 

επιχειρηματικότητας και καθοδήγηση. 

 β) «Νεανική Επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», με δράσεις 

που αφορούν την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την καθοδήγηση των 

φοιτητών και των αποφοίτων σε θέματα επιχειρηματικότητας. Στις δράσεις για την 

ενημέρωση το γραφείο διασύνδεσης «για τη σωστή προετοιμασία των υποψήφιων 

νέων επιχειρηματιών θα διοργανώσει εκδηλώσεις, θα σχεδιάσει συναντήσεις με νέους 

επιχειρηματίες κα θα εκδώσει έντυπα με πληροφορίες για υποστηρικτικές δομές και 

δίκτυα νέων επιχειρηματιών». 
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Ενέργεια 3.1.3: Ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων-υπηρεσιών από φοιτητές-

σπουδαστές και πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Εκτιμάται ότι περίπου 1.200 σπουδαστές των ΙΕΚ και των σχολών αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης και 2.000 φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα 

ενισχυθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και τουλάχιστον 

τριπλάσιος αριθμός σπουδαστών και φοιτητών θα επωφεληθούν από τα προγράμματα 

ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος. Ιδιαίτερη υποστήριξη θα παρασχεθεί στις 

γυναίκες, αφού αυτές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα απασχόλησης μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το Μέτρο 3.1 συνδέεται με όλα τα Μέτρα 

του δεύτερου άξονα, αφού η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και οι δράσεις 

που αφορούν τη σύνδεση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά 

εργασίας, επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες που αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο του παρόντος Μέτρου. Συγκεκριμένα, ανάλογη δράση αναλαμβάνεται, στο 

πλαίσιο του δεύτερου άξονα, τόσο στα ΙΕΚ όσο και στις σχολές αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης (βλ. Μέτρο 2.3). Επίσης, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο 

του Μέτρου 2.4 (Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά 

Εργασίας) η δευτεροβάθμια και η τεχνική εκπαίδευση εισάγουν δράσεις για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιχειρηματικού πνεύματος στο μαθητικό πληθυσμό.  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» 

Στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) “Απασχόληση και 

Επαγγελματική Κατάρτιση” 2000-2006 είναι η προώθηση της απασχόλησης, η 

αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας, παράλληλα με την αύξηση της 

συμμετοχής των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας. Για 

την εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου ορίζονται οι εξής γενικοί στρατηγικοί στόχοι:  

- πρόληψη της ανεργίας μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης και βελτίωση της 

ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας, 

- ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,  

- ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, 

- προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 

- ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των 

πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και  

- βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
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Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται στους 6 άξονες προτεραιότητας του 

προγράμματος, (βλ. παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 15), η υλοποίηση των οποίων γίνεται με 

βάση τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Για το σχεδιασμό των πέντε βασικών 

αξόνων προτεραιότητας του προγράμματος, οι οποίοι συμπίπτουν αντίστοιχα με τα 

πέντε πεδία πολιτικής που υποστηρίζει το ΕΚΤ, ελήφθησαν υπόψη οι γενικοί στόχοι 

του σχεδίου ανάπτυξης για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση και οι 

διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικών εταίρων, άλλων 

παραγωγικών Υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο έκτος άξονας 

προτεραιότητας αναφέρεται στην τεχνική βοήθεια.  

Έτσι, η εθνική πολιτική για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων μέσω του 

προγράμματος για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, εκφράζεται από 

τους παρακάτω βασικούς άξονες προτεραιότητας: 

- Άξονας 1: Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση  

                      και την πρόληψη της ανεργίας, για την αποφυγή της μακροχρόνιας    

                      ανεργίας και τη διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια   

                      ανέργων  

- Άξονας 2:   Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά  

                      εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με   

                      κοινωνικό αποκλεισμό 

- Άξονας 3:   Προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της   

                      παροχής συμβουλών 

- Άξονας4:   Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και   

                      προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού 

- Άξονας 5:   Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην  

                      αγορά εργασίας 

Στο σημείο αυτό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σ’ εκείνους τους άξονες 

προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν ενέργειες με τις οποίες προωθείται η 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ξεκινώντας από τον τέταρτο άξονα 

προτεραιότητας ο οποίος αναφέρεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, ξεχωρίζουμε τους παρακάτω άξονες:  

Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του 

εργατικού δυναμικού (Άξονας Προτεραιότητας 4).  
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Ο άξονας αυτός αναφέρεται σε δράσεις για τους ανέργους για έναρξη 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και για τους αυτοαπασχολούμενους ή εργαζομένους 

σε επιχειρήσεις ή στο δημόσιο τομέα για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός ανέρχεται σε 510 εκ €, ενώ η δημόσια δαπάνη, η οποία 

αντιπροσωπεύει το 23% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π., είναι 435εκ. ευρώ.  

Ορισμένες από τις δράσεις του άξονα, οι οποίες περιλαμβάνονται σε τέσσερα 

Μέτρα είναι: η ενίσχυση ανέργων για έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος και για τη 

σύσταση νέων επιχειρήσεων με τη συμμετοχή περισσότερων του ενός ανέργων, η 

κατάρτιση αγροτών και αυτοαπασχολουμένων στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα 

και η κατάρτιση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση και την πρόληψη της 

ανεργίας, για την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και τη διευκόλυνση της 

επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων (Άξονας Προτεραιότητας 1). 

Σ’ αυτόν τον άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την πρόληψη της ανεργίας 

και ιδιαίτερα της μακροχρόνιας. Ορισμένες από τις δράσεις του άξονα, οι οποίες 

περιλαμβάνονται σε πέντε Μέτρα, είναι: η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός των 

δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (κυρίως ΚΠΑ «Κέντρα Προώθησης 

Απασχόλησης» και δράσεις εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΔ) και υποδομών υποστήριξης 

κοινωνικά ευπαθών ομάδων, η λειτουργία των Κέντρων Προώθησης της 

Απασχόλησης (ΚΠΑ)82, η αξιολόγηση των πολιτικών απασχόλησης που υλοποιεί ο 

ΟΑΕΔ, η κατάρτιση ανέργων στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παρέμβασης και η 

προώθηση ανέργων σε νέες θέσεις απασχόλησης ως αποτέλεσμα της εξατομικευμένης 

παρέμβασης. 

Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 

(Άξονας Προτεραιότητας 5).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του άξονα ανέρχεται σε 210εκ. ευρώ και η 

αντίστοιχη δημόσια δαπάνη, η οποία αντιπροσωπεύει το 9,3% της συνολικής δημόσιας 

δαπάνης του Ε.Π., είναι 175εκ ευρώ. Ορισμένες από τις δράσεις που περιλαμβάνονται 

σε τρία Μέτρα είναι: η δημιουργία και η ενίσχυση ήδη υφιστάμενων συμβουλευτικών 

                                                           

82 Οι αρμοδιότητες των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) είναι η απασχόληση, ο  
επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική. Οι άνεργοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά 
τόπους ΚΠΑ, προκειμένου να ενημερωθούν από εργασιακούς συμβούλους για θέματα σχετικά με την 
αναζήτηση εργασίας. (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr) 
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υπηρεσιών για τη στήριξη των γυναικών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και η 

υποστήριξη των γυναικών για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»   

(ΕΠΑΝ) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

(ΕΠΑΝ) εντάσσεται στο Γ’ ΚΠΣ και περιλαμβάνει μία δέσμη δράσεων και 

ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας και την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με 

τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των δράσεων αυτών 

βρίσκεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς των νέων τεχνολογιών, 

της αγοράς ενέργειας, του περιβάλλοντος και του τουρισμού, με έμφαση σε ειδικές 

πληθυσμιακές κατηγορίες, όπως στους νέους, στις γυναίκες και στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Επιπλέον, στόχοι του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων 

εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και 

των επικοινωνιών και η υλοποίηση έργων αναβάθμισης των βιομηχανικών περιοχών, 

των ενεργειακών υποδομών και των περιφερειακών δομών πληροφόρησης, 

εκπαίδευσης, διαχείρισης και υποστήριξης των επιχειρήσεων, με σκοπό την 

εξαπλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (βλ. παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 16) 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»   

(ΕΠΑΝ II) 

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) για 

την περίοδο 2007-2014, ως συνέχεια των δράσεων του ΕΠΑΝ 2000-2006, αποσκοπεί 

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με 

έμφαση στο στοιχείο της καινοτομίας, εστιάζοντας στην επιτάχυνση της μετάβασης 

στην οικονομία της γνώσης, στην ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας, ως τόπου 

ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον.  

Ως βασικές προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ τίθενται η προώθηση της 

καινοτομίας, υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, η βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας με 

παράλληλη ενίσχυση της αειφορίας (βλ. παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 17). Όσον αφορά την 
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επιχειρηματική εκπαίδευση, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ αξίζει να σημειωθεί η 

συμμετοχή του προγράμματος στον τελικό του διαγωνισμού Global Management 

Challenge (http://www.globalmanager.gr/index.php), ο οποίος είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς επιχειρηματικής στρατηγικής για στελέχη 

επιχειρήσεων και φοιτητές, που διεξάγεται σε 31 χώρες. Ο εν λόγω διαγωνισμός 

αφορά την προσομοίωση πραγματικών επιχειρηματικών συνθηκών μέσω ενός 

εξειδικευμένου λογισμικού, στον οποίο κατά την περίοδο 2009-2010 συμμετείχαν 

περίπου 1300 φοιτητές από όλα τα ελληνικά Πανεπιστήμια.  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 

(ΕΠΕΔΒΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, μέσω του 

οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του 

εκπαιδευτικού συστήματος και, παράλληλα με αυτό, προωθείται η σύνδεση της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα. Οι τέσσερις 

στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, η βελτίωση των 

συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η ενίσχυση της δια βίου 

εκπαίδευσης ενηλίκων και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας (βλ. παράρτημα ΙΙΙ, πίνακας 18). 

Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η 

υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και 

την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών των νέων, εντός του εκπαιδευτικού συστήματος 

και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Οι αντίστοιχες παρεμβάσεις κινούνται σε τρία 

βασικά πεδία, τα οποία είναι οι εκπαιδευτικές δράσεις (μαθήματα και ειδικά 

προγράμματα εντός και εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, επαγγελματική 

συμβουλευτική για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης), οι διαγωνισμοί και οι 

δράσεις πρακτικής άσκησης στην επιχειρηματικότητα (διαγωνισμοί επιχειρηματικών 

ιδεών, εικονικές επιχειρήσεις) και η υποστήριξη νέων που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά (δικτύωση μεταξύ των νέων, δικτύωση ερευνητών 

με νέους που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν και να ιδρύσουν μια επιχείρηση, 

πληροφόρηση σε πρακτικά θέματα, αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών). Στο πεδίο της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος  ΕΠΕΔΒΜ οι αντίστοιχες 
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παρεμβάσεις αποσκοπούν στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και 

περιλαμβάνουν τις ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης ΣΤΑδιοδρομίας), τα γραφεία 

διασύνδεσης, την πρακτική άσκηση και τα προγράμματα Ηράκλειτος, Θαλής και 

Αρχιμήδης.  

Πρόγραμμα «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» 

Το πρόγραμμα «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» υλοποιήθηκε τρεις 

φορές., την πρώτη και τη δεύτερη φορά στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά τις περιόδους 

2002-2006 και 2007-2008, και την τρίτη στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, κατά την περίοδο 2009-2010. Αυτή ήταν η τελευταία 

περίοδος κατά την οποία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, το οποίο υποστηριζόταν από το 

Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας με φορέα υλοποίησης τη Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς.  

Στόχοι του προγράμματος υπήρξαν: 

- η ενθάρρυνση των νέων να σχεδιάσουν και να ιδρύσουν μια επιχείρηση, 

- η ενημέρωση για τις υπάρχουσες δυνατότητες και το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, 

- η στήριξη των νέων στα πρώτα στάδια ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης  

- η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας. 

Με το πρόγραμμα (www.neagenia.gr & www.thirides.gr) γίνεται προσπάθεια 

ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος, μέσω της υποστήριξης σε τομείς που 

αφορούν την εκκίνηση μιας επιχείρησης και, συγκεκριμένα, την αξιολόγηση της 

επιχειρηματικής ιδέας, τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και τη συμβουλευτική 

σε θέματα γραφειοκρατικών διαδικασιών, τις επαφές, τη δικτύωση και τη 

χρηματοδότηση. Για την επίτευξη της καλλιέργειας της επιχειρηματικής συνείδησης 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικές μονάδες, ημερίδες, 

εκδηλώσεις και ειδικές δράσεις για εξειδικευμένους στόχους του έργου, όπως είναι η 

πράσινη επιχειρηματικότητα και οι ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκαν 14 Θυρίδες και 66 Αντένες, 

συνολικά δηλαδή 80 δομές, στις περιφέρειες σύγκλισης, σταδιακής εξόδου και 

σταδιακής εισόδου, όπως αυτές ορίζονται στο ΕΣΠΑ, καλύπτοντας, έτσι, το σύνολο 

της ελληνικής επικράτειας. Τις περιφέρειες σύγκλισης αποτελούν η Ανατολική 

Μακεδονία-Θράκη, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, τα Ιόνια Νησιά, η Δυτική Ελλάδα, η 

Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη, οι περιφέρειες σταδιακής εξόδου 
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αποτελούνται από την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και την Αττική, 

ενώ η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο ανήκουν στις περιφέρειες σταδιακής 

εισόδου. 

Το πρόγραμμα «Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» υποστηρίχθηκε από 

το Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, έργο του Υπουργείου Παιδείας και 

της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και 

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σκοπός  του 

Παρατηρητηρίου, σε συνεργασία με τις «Θυρίδες», υπήρξε η ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας και η καλλιέργεια της επιχειρηματικής συνείδησης στους νέους, 

μέσω της συγκέντρωσης, της καταγραφής και της επεξεργασίας στοιχείων, που 

αφορούν την επιχειρηματικότητα, και την παροχή τους ως επεξεργασμένη πληροφορία 

σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αποτελέσματα που προέκυψαν στον τομέα πληροφόρησης 

και συνεργασίας ήταν: 

- η δημιουργία 15 σημείων άντλησης και συνεχούς ροής πληροφοριών σε Α.Ε.Ι. και 

A.Τ.Ε.Ι. σε όλη τη χώρα και 

- η συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς όπως τον Ο.Α.Ε.Δ., τον ΕΟΜΜΕΧ και 

τα  Επιμελητήρια. 

Πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»  

Το πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» της Γενικής Γραμματείας 

Νέας Γενιάς εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ) και συνίσταται στην υποστήριξη των 

νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, με απώτερο στόχο 

την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, 

οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούνται σε εξειδικευμένους 

χώρους συνεργασίας («Κυψέλες»), όπου θα συνεργάζονται με άλλους νέους για ένα 

διάστημα 4 μηνών, ανταλλάσοντας και διαμορφώνοντας νέες επιχειρηματικές ιδέες.  

Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιείται σε δύο φάσεις, ενώ για την επίβλεψη, την 

υποστήριξη και τη λειτουργία του κάθε χώρου θα συσταθεί άμισθο συμβούλιο 

προσωπικοτήτων (μέντορες, ειδικοί σύμβουλοι, επενδυτές). Στους χώρους αυτούς 

συνεργασίας θα οργανώνονται, σε εβδομαδιαία βάση, ενημερωτικές και εκπαιδευτικές 

ημερίδες καθώς και τακτικές επισκέψεις μεντόρων/καθοδηγητών. Η πρώτη πιλοτική 

φάση του προγράμματος θα λειτουργήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ και απόφοιτοι 
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μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς 

επιχειρηματικότητας (www.neagenia.gr). 

Λοιποί φορείς επιχειρηματικότητας 

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 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, 
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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."
83: 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). 

- 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, 

                                                           

83
 Πρέπει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2013, στο πλαίσιο της πολιτικής συγχωνεύσεων οργανισμών 

και φορέων, ανακοινώθηκε η συγχώνευση του οργανισμού με τον ΟΠΕ. Επίσης, να αναφερθεί ότι στο 
ίδιο πλαίσιο, συγχωνεύθηκαν και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι είχαν ως στόχο την υλοποίηση και την 
προώθηση αντίστοιχων πολιτικών.   
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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 (Euro Info 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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4.3       Η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος στην   

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση84, 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, 

                                                           

84
 Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β'), Υ.Α., με θέμα: «Αναμόρφωση Ωρολογίων 

Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο». Ισχύει για τα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία 

συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου προγράμματος. 
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για τη σχολική περίοδο 2011-2012, 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. 

 

Πίνακας 1:     Εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας του ΣΕΝ/JA GREECE 

  
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  
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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΄ Γενικού Λυκείου-
ΕΠΑΛ 

Ερευνητική Εργασία (Project) -Εικονική Επιχείρηση 

Α΄ Γενικού Λυκείου-
ΕΠΑΛ 

Πολιτική Παιδεία -Τράπεζες σε δράση 

Β΄ Γενικού Λυκείου Ερευνητική Εργασία (Project) -Εικονική Επιχείρηση 

Β΄ Γενικού Λυκείου 
Αρχές Οικονομίας (Μάθημα 
Επιλογής) 

-Τράπεζες σε δράση 
-Εικονική Επιχείρηση 

Γ΄ Γενικού Λυκείου 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 
(Μάθημα Επιλογής) 

-Τράπεζες σε δράση 

Γ΄ Γενικού Λυκείου 
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 

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

 

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 
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προγράμματα «Αγωγής Σταδιοδρομίας»85 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 

συναντούμε στις δραστηριότητες επιλογής και, μόνο στο λύκειο, στο πλαίσιο των 

οικονομικών μαθημάτων. Μολονότι από την εποχή που ξεκίνησε η συζήτηση για την 

δευτεροβάθμια οικονομική εκπαίδευση, και συγκεκριμένα το 189986 από το Frederick 

Clow (Μακρίδου-Μπούσιου,2002), 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 

                                                           

85
 Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων, αρ. πρωτ. 163790/Γ7/31-10-2013. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

επιθυμούν να εντάξουν τα συγκεκριμένα προγράμματα σε προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας 
μπορούν να απευθύνονται στο (ΚΕΣΥΠ) της περιοχής τους. 
86 Στη μελέτη του Clow ‘’Economics as a School Study’’ που εκπονήθηκε το 1899, συζητήθηκαν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διδασκαλίας της οικονομικής επιστήμης στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν: «τα Οικονομικά θα μπορούσαν να διδαχθούν 
αποτελεσματικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εάν οι καθηγητές ήταν ικανοί και καλά 
προετοιμασμένοι εκπαιδευτές» (Μακρίδου-Μπούσιου,2002) 
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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 Ινστιτούτου87, 

φορέα υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.  

Επίσης, το Τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) του 

Υπουργείου Παιδείας σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα 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. Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία που 

αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων του ΣΕΠ για την επιχειρηματικότητα. 

Συγκεκριμένα, ο πίνακας 2 αφορά τον αριθμό των μαθητών γυμνασίων, γενικών και 

επαγγελματικών λυκείων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα και ο πίνακας 3 

αναφέρεται στον αριθμό των σχολείων που υλοποίησαν το πρόγραμμα. Οι σχολικές 

περίοδοι στις οποίες αναφέρονται τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία είναι οι 2009-

2010, 2010-2011 και 2011-2012.  

 

Πίνακας 2:     Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΕΠ με           

θεματική ενότητα την επιχειρηματικότητα 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 486 249 273 1008 
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 449 552 256 1257 
ΕΠΑ.Λ. 344 293 109 746 
ΣΥΝΟΛΟ 1279 1094 638 3011 

 

                                                           

87 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταργήθηκε (3966/2011 -10119 Α΄) και λειτουργεί πλέον υπό τον φορέα 
του ΙΕΠ. 
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Πίνακας 3:     Αριθμός σχολείων που υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΕΠ με θεματική 

ενότητα την επιχειρηματικότητα 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 25 11 14 50 
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 21 17 12 50 
ΕΠΑ.Λ. 19 7 6 32 
ΣΥΝΟΛΟ 65 35 32 132 

 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, από τα στοιχεία των πινάκων για τα προγράμματα του 

ΣΕΠ, ότι ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν καθώς επίσης και ο αριθμός των 

σχολείων που υλοποίησαν αντίστοιχο πρόγραμμα εμφανίζει φθίνουσα πορεία στο 

διάστημα των τριών σχολικών περιόδων. Όμως, όπως είπαμε παραπάνω, 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. 

Η ερμηνεία όμως αυτή μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και, 

ενδεχομένως, μια καλύτερη ερμηνεία να μπορούσε να δώσει μια έρευνα στο 

συγκεκριμένο θέμα.  

Ακόμη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση η Σιβιτανίδειος Σχολή υλοποίησε, μέσω του προγράμματος 

ΕΠΕΑΕΚ, το πρόγραμμα «Εικονικές επιχειρήσεις», το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη 

φορά πιλοτικά το 2005 και η χρηματοδότησή του έγινε μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 

2.3). Η εφαρμογή του προγράμματος αφορούσε την Α΄ και Β΄ τάξη της Τεχνική 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το 2005 

μέχρι και τον Ιούνιο του 2008, οπότε και σταμάτησε η εφαρμογή του, συμμετείχαν 

19.313 μαθητές, οι οποίοι με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών δημιούργησαν συνολικά 
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2.268 εικονικές επιχειρήσεις, με τις περισσότερες απ’ αυτές να δημιουργούνται σε 

σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας (πίνακας 4) 

 

Πίνακας 4:     Στατιστικά στοιχεία του προγράμματος «Εικονικές Επιχειρήσεις» 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αριθμός 

Εικονικών 

Επιχειρήσεων 
 1

η
  2

η
  3

η
 4

η
  5

η
   

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 97 593 605 588 385 2268 
   Πηγή: Σιβιτανίδειος Σχολή 

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. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του 

ΕΣΠΑ, με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια 

Βίου Μάθηση» (www.edulll.gr). Σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται ειδικά για 

αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, με 

τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση 
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Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». 

 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. Έτσι, στην πρώτη τάξη του 

γενικού λυκείου, μέχρι το σχολικό έτος 2012-2013, διδασκόταν το μάθημα «Αρχές 

Οικονομίας», δύο ώρες την εβδομάδα, με το οποίο επιδιωκόταν η κατανόηση της 

βάσης του οικονομικού προβλήματος, η εξοικείωση με βασικές έννοιες της παραγωγής 

και της κατανάλωσης, η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς και του τρόπου 

προσδιορισμού του επιπέδου των τιμών και η διάκριση μεταξύ μικροοικονομικής 

θεωρίας, που αναφέρεται στις επιμέρους οικονομικές μονάδες (π.χ. στο άτομο και στις 

ανάγκες του), και στην μακροοικονομική θεωρία που αναφέρεται στο σύνολο της 

οικονομίας. Όμως, έπειτα από τις αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των γενικών και 

επαγγελματικών λυκείων το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται πλέον στο πλαίσιο του 

μαθήματος «Πολιτειακή Παιδεία». 

Στη Γ΄ τάξη, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών, διδάσκεται δύο ώρες την 

εβδομάδα το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» ως υποχρεωτικό για τους 

μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν σε οικονομικές και άλλες συναφείς σχολές, αλλά 

και ως επιλογής για τους υπόλοιπους μαθητές. Σκοπός του μαθήματος είναι, εκτός των 

όσων επιδιώκονται με τη διδασκαλία του μαθήματος στην Α΄ τάξη, η καλή χρήση των 

εργαλείων (π.χ. γραφήματα) παρουσίασης και κατανόησης  της οικονομικής θεωρίας, 

η κατανόηση των θεωριών ζήτησης και προσφοράς και η εξοικείωση με τον 

υπολογισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) καθώς και η κατανόηση 

του όρου «οικονομική μεγέθυνση». 

Ένα άλλο μάθημα της Γ΄ λυκείου είναι το «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών», το οποίο διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα στην 

τεχνολογική κατεύθυνση. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού 

υπόβαθρου, το οποίο θα επιτρέπει στους μαθητές να αντιλαμβάνονται και να 

κατανοούν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την οργάνωση και διοίκησή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές τους λόγους δημιουργίας 

των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τα στοιχεία που τους συνθέτουν και τις 

σχέσεις τους με το περιβάλλον, τις κύριες επιχειρησιακές  λειτουργίες, τη 

σπουδαιότητα και το περιεχόμενο της οργάνωσης και  της διοίκησης (μάνατζμεντ) και 

τις διοικητικές λειτουργίες. 
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Άλλα μαθήματα, τα οποία προσφέρουν γνώσεις για την οικονομία και τις 

λειτουργίες των επιχειρήσεων είναι τα παρακάτω μαθήματα επιλογής της Γ΄ λυκείου: 

Αρχές Λογιστικής, Τεχνολογία και Ανάπτυξη, Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια, 

Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτική Ανάπτυξη, ορισμένα από τα οποία όμως δε 

διδάσκονται πλέον στους μαθητές. 

Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε) που είχαν ιδρυθεί το 199888 

και λειτουργούσαν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετατράπηκαν, το 

200689, σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) Ο τομέας «Οικονομικών και Διοικητικών 

Υπηρεσιών», με τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών 

Υπηρεσιών» και «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων»90, παραμένει και στα 

ΕΠΑ.Λ. και στο πλαίσιό τους διδάσκονται μαθήματα που αφορούν την εκπαίδευση σε 

έννοιες των οικονομικών, των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με 

το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.91, τα 

μαθήματα αυτά είναι: Αρχές Οικονομίας, Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη, Αρχές 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Στοιχεία 

Τουριστικής Οικονομίας. Συγκεντρωτικά, τα βασικά οικονομικά μαθήματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα μαθήματα του τομέα «Οικονομίας 

και Διοικητικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Λ. έχουν, επίσης, σχέση με τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, αλλά δε συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα γιατί αφορούν σε 

περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις.  Τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται στις 

ειδικότητες του τομέα είναι: 

- Β΄ τάξη: Αρχές Γενικής Λογιστικής, Χρήση Η/Υ (λογιστικά φύλλα), Στοιχεία 

Αστικού και Εργατικού Δικαίου, Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική, 

Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ, Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου. (Σύνολο 

18 ώρες/εβδ.) και  

- Γ΄ τάξη (συνολικά στις δυο ειδικότητες): Αγγλικά (οικονομική ορολογία), Στοιχεία 

Λογιστικής Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις, Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων, 

Λογιστικές Εφαρμογές, Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου, Λειτουργίες 

                                                           

88
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄) 

89
 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ.Α΄ / 13-07-06) 

90
 Όπως έχει οριστεί στην Γ2/74217-22/6/05 (ΦΕΚ: 1074/ΤΒ/29-7-05) Υ.Α. 

91
 Σύμφωνα με την 111276/Γ2/8.10.2007 (ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/23.10.2007) Υ.Α. 

 



 

 
196 

Ξενοδοχειακών Μονάδων, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Λειτουργίες Τουριστικών 

Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι και Πακέτα, Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ (Σύνολο 

23 ώρες/εβδ) 

Πίνακας 5:     Τα οικονομικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Α' ΓΕ.Λ. 
Α΄ ΕΠΑ.Λ. 

Αρχές Οικονομίας 
(Πολιτειακή Παιδεία) 

Γενικής Παιδείας 

Β΄ ΕΠΑ.Λ. 
Επιχειρηματικότητα 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 

 

Μαθήματα που παρέχουν οικονομικές γνώσεις διδάσκονται επίσης και στην 

ειδικότητα «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» του τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων 

και Περιβάλλοντος», όπως:  Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία (Β΄ τάξη) και 

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις  (Γ΄ τάξη). 

Επίσης, μαθήματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων διδάσκονταν και 

στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)92, πριν αυτές καταργηθούν και δημιουργηθούν 

τα ΣΕΚ. Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ τάξεων των 

Επαγγελματικών Σχολών τα μαθήματα αυτά είναι: Γεωργική Οικονομία και Πολιτική, 

Αρχές Οικονομίας- Marketing, Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία, Αγροτουριστικές 

Επιχειρήσεις, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις - Οργάνωση και Διοίκηση. 

 

                                                           

92
 Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α' και Β' οι οποίες 

οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο 
επάγγελμα ή προγράμματα μαθητείας, η φοίτηση μπορεί να επιμηκύνεται έως κι ένα έτος ακόμη. Τα 
προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
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Αρχική επαγγελματική κατάρτιση 

Σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας με υποχρεωτικής εκπαίδευσης λειτουργούν τα 

δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία παρέχουν επίσημη 

αλλά αδιαβάθμητη κατάρτιση, καθώς δέχονται αποφοίτους γυμνασίου και λυκείου, 

ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν 

βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία τους δίνει το δικαίωμα να 

συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), 

στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. 

Η λειτουργία των δημόσιων Ι.Ε.Κ. εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια 

Βίου Μάθησης93, ενώ η διαχείριση των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής 

των Ι.Ε.Κ. έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με εθνική χρηματοδότηση και η πρακτική άσκηση των αποφοίτων 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. (http://www.gsae.edu.gr). 

Τα Ι.Ε.Κ. έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή και συμπληρωματικής 

επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας έως τεσσάρων εξαμήνων. Επίσης, στο πλαίσιο 

της κατάρτισης παρέχονται μαθητεία σε χώρους εργασίας, εποπτεία της πρακτικής 

άσκησης στους εργασιακούς χώρους, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και 

ημερίδες συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας.  

Η μαθητεία στους χώρους εργασίας, η πρακτική άσκηση και οι επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις αποτελούν παροχές οι οποίες δίνουν σημαντικές δυνατότητες στους 

σπουδαστές να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα θεωρητικά μαθήματα, που περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα σπουδών των επιμέρους ειδικοτήτων, παρέχουν επίσης τη δυνατότητα 

απόκτησης γνώσεων σχετικών με τις επιχειρήσεις και την οικονομία, που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των σπουδαστών.   

                                                           

93
 Από τις 30.6.2013, τα δημόσια Ι.Ε.Κ. μεταφέρονται στις Περιφέρειες. «Η αρμοδιότητα της 

οργάνωσης και λειτουργίας τους θα ανήκει στις Περιφέρειες, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και 
εποπτείας του εκπαιδευτικού τους πλαισίου παραμένει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Η 
κατάρτιση στα δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές 
μονάδες ή ενοικιαζόμενα κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε νοσοκομεία, 
παιδικούς σταθμούς, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και αλλού» (http://www.gsae.edu.gr).  
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Ενδεικτικά, ένας τομέας στον οποίο διδάσκονται μαθήματα οικονομικών και 

γενικότερων γνώσεων για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα είναι ο τομέας 

«Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών», ο οποίος χωρίζεται στις ομάδες 

διοικητικών και οικονομικών ειδικοτήτων. Η ομάδα των οικονομικών ειδικοτήτων 

περιλαμβάνει μαθήματα που αναφέρονται στις επιχειρήσεις, και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, στην επιχειρηματικότητα. Να σημειωθεί ότι στις ειδικότητες του τομέα 

διδάσκονται, επίσης, μαθήματα προώθησης των πωλήσεων, λογιστικής, στατιστικής, 

δημοσίων σχέσεων κ.α. Από τα μαθήματα των Ι.Ε.Κ, εκείνα που παρέχουν γνώσεις για 

την οικονομία και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι:  

- Τεχνική Επικοινωνίας- Επιχειρηματικότητα  

- Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

- Επιχειρηματικός Σχεδιασμός-Επιχειρηματικό Σχέδιο Εικονικής Επιχείρησης 

- Στρατηγική των Επιχειρήσεων 

- Οικονομικά των Επιχειρήσεων 

- Συνεργασία και Συμπεριφορά στην Επιχείρηση 

- Διοίκηση Επιχειρήσεων 

- Οικονομική των Επιχειρήσεων 

- Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 

- Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 

- Βασικές Αρχές Οικονομίας 

- Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι & ΙΙ 

Οι ειδικότητες στις οποίες διδάσκονται τα παραπάνω μαθήματα είναι: 

- Στέλεχος τραπεζικών εργασιών 

- Στέλεχος χρηματιστηριακών εργασιών 

- Στέλεχος κοστολόγησης στη βιομηχανία-βιοτεχνία 

- Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) 

- Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου 

- Ειδικός φοροτεχνικού γραφείου 

- Διοικητικό και οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων 

- Ειδικός εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing) 

- Ειδικός πωλήσεων 

- Ειδικός εμπορικών επιχειρήσεων 

- Υπεύθυνος προμηθειών και διαχείρισης αποθήκης 

- Κτηματομεσίτης - διαχειριστής ακίνητης περιουσίας 
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- Στέλεχος βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων 

- Στέλεχος εκδοτικών επιχειρήσεων 

- Στέλεχος μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 

4.4       Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια  

εκπαίδευση 

Μετά το 2000 και το συντονισμό των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του ρόλου της εκπαίδευσης προς την 

κατεύθυνση αυτή, αρχίζει και στην Ελλάδα η υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν 

την επιχειρηματική εκπαίδευση. Αρχικά με το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ και αργότερα με 

το πρόγραμμα  ΕΠΕΔΒΜ τα μαθήματα επιχειρηματικότητας εμφανίζονται σε πολλά 

προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ.  

Σήμερα η επιχειρηματικότητα, ως ξεχωριστό υποχρεωτικό μάθημα, διδάσκεται 

σε πολύ λίγα τμήματα. Όμως, πολλά είναι τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές 

μπορούν να διδαχθούν την έννοια της επιχειρηματικότητας αλλά και να λάβουν άλλες 

γνώσεις απαραίτητες για την ίδρυση μιας επιχείρησης, την προώθηση των προϊόντων 

της, τη λογιστική παρακολούθησή της και τη διοίκησή της. Παραδείγματα τέτοιων 

μαθημάτων, τα οποία συναντάμε περισσότερο σε σχολές οικονομικού περιεχομένου 

αλλά, επίσης, όλο και περισσότερο και σε σχολές μη οικονομικού περιεχομένου είναι 

τα παρακάτω: Οικονομική των Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διοίκηση των 

Επιχειρήσεων, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Δημιουργία 

Επιχειρηματικών Σχεδίων και Νέων Επιχειρήσεων, Λήψη Επιχειρηματικών 

Αποφάσεων κ.α. Το   μάθημα της επιχειρηματικότητας, το οποίο έχει ως στόχο να 

βοηθήσει τους φοιτητές να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και να διαμορφώσει εκείνη την κουλτούρα 

επιχειρηματικότητας που θα δώσει διέξοδο και επαγγελματική προοπτική σε πολλούς 

νέους, διδάσκεται συνήθως ως μάθημα επιλογής με την υποστήριξη ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ενίσχυσης της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. 

Όμως, εκτός από το μάθημα της επιχειρηματικότητας και τα άλλα οικονομικά 

μαθήματα με τα οποία μπορούν οι φοιτητές να λάβουν γνώσεις για την 

επιχειρηματικότητα, υπάρχουν και άλλες δράσεις που συμβάλλουν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από 

τα γραφεία διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και τα γραφεία πρακτικής άσκησης 
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καθώς επίσης και η διοργάνωση σεμιναρίων, εκδηλώσεων και διαγωνισμών με θέμα 

την επιχειρηματικότητα. 

Οι παραπάνω ενέργειες συντονίζονται από δομές των Πανεπιστημίων τις 

οποίες το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 

2007-2013) έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργηθούν. Οι δομές αυτές είναι: 

- οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και  

- οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 

Όσον αφορά τις ΔΑΣΤΑ αυτές αποτελούν δομές των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων με βασική αποστολή το συντονισμό των ενεργειών και των υπηρεσιών των 

γραφείων διασύνδεσης, των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) 

και των γραφείων πρακτικής άσκησης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη σύνδεση 

των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Οι ΔΑΣΤΑ, όπως σημειώνεται στις 

ιστοσελίδες των δομών αυτών, προσφέρουν στους φοιτητές και στους απόφοιτους ένα 

υποστηρικτικό πλαίσιο, με στόχο την προώθηση ευκαιριών απασχόλησης και 

σταδιοδρομίας, καθώς και την επιτυχή πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο 

λειτουργίας των ΔΑΣΤΑ, οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερώνονται για ζητήματα που αφορούν τις σπουδές και την 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία, όπως είναι οι υποτροφίες, η αναζήτηση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η συμβουλευτική σταδιοδρομία και η πρακτική 

άσκηση. 

Παράλληλα, και οι εργοδοτικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις 

των ΔΑΣΤΑ, μέσω σύναψης συνεργασιών με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, 

συμβάλλοντας, έτσι, στη στελέχωση των επιχειρήσεων και στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις μέσω των αντίστοιχων 

πληροφοριακών συστημάτων έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης θέσεων εργασίας ή 

θέσεων πρακτικής άσκησης, πρόσβασης σε βιογραφικά αποφοίτων και συμμετοχής σε 

δίκτυα συμβούλων.  

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

“Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2007-2013), λειτουργούν οι Μονάδες 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) των ΑΕΙ, με σκοπό την ανάπτυξη 

εκείνων των δράσεων που καλλιεργούν το πνεύμα της επιχειρηματικότητας στους 

φοιτητές και  συμβάλλουν θετικά στις επαγγελματικές προοπτικές τους. Η Πράξη 

«Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» αποτελεί ένα υποσύστημα της 

Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και στοχεύει στην 
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αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, 

μέσω της καλλιέργειας του επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών. Η Πράξη 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς 

πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

του ΕΣΠΑ (2007-2013) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αναβάθμιση 

των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». 

Στόχος των Μονάδων είναι η ενθάρρυνση των φοιτητών στην ανάληψη 

επιχειρηματικής δράσης, η ενημέρωση αναφορικά με την υλοποίηση μιας 

επιχειρηματικής ιδέας και την ίδρυση μιας επιχείρησης, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, με στόχο τη δημιουργία των 

προϋποθέσεων μιας επιτυχημένης ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων και η σχετική 

πληροφόρηση των φοιτητών, των αποφοίτων και της ευρύτερης επιχειρηματικής 

κοινότητας. Επίσης, ένας άλλος στόχος των Μονάδων Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και των παραγωγικών φορέων. 

Με τον τρόπο αυτό, οι εν λόγω Μονάδες υποστηρίζουν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα των τμημάτων με μαθήματα επιχειρηματικότητας και με άλλες δράσεις 

ενίσχυσης της επιχειρηματικής κουλτούρας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά πολλές φορές και σε αποφοίτους 

μέσω ανοιχτών σεμιναρίων, να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, να μάθουν πώς να προετοιμάζουν ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) και να αναλάβουν επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, με τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, εκδηλώσεις και άλλες 

δράσεις.  

Οι δράσεις, οι οποίες συμβάλουν στην ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου των 

φοιτητών/τριών, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών αλλά και στη 

σύνδεση των γνώσεών τους με την έννοια του επιχειρείν, είναι η εισαγωγή του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας στο πρόγραμμα σπουδών αρκετών τμημάτων ή 

ακόμη και η υποστήριξη αντίστοιχου μαθήματος, τα εργαστήρια επιχειρηματικότητας 

για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις και 

παραγωγικούς φορείς, οι προσκλήσεις επιχειρηματιών σε ημερίδες και διαλέξεις, η 

δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και η διοργάνωση σεμιναρίων επιχειρηματικότητας 

και διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, στο 
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πλαίσιο του στόχου της υποστήριξης των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας, οι 

δράσεις αυτές αφορούν τις υπηρεσίες υποστήριξης των καινοτομικών και 

επιχειρηματικών ιδεών των φοιτητών, τα ανοιχτά σεμινάρια καθώς και τα εντατικά 

σεμινάρια καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, με ειδική θεματολογία και με μορφή 

θερινού σχολείου (summer school). 

 

4.4.1    Μαθήματα, Σεμινάρια και Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας  

Τα μαθήματα, τα σεμινάρια και οι διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας 

θεωρούνται από τις σημαντικότερες δραστηριότητες με τις οποίες οι φοιτητές και οι 

απόφοιτοι αποκτούν ουσιαστική επαφή με την επιχειρηματικότητα, μέσω της 

αυτενέργειας, της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους και της πρακτικής άσκησης. Μέσω 

αυτών των δράσεων οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ανάληψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών, εξοικειώνονται με την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών 

προβλημάτων, μαθαίνουν τις απαιτήσεις της διαδικασίας παραγωγής και έρχονται σε 

επαφή με επιχειρηματίες οι οποίοι ως επισκέπτες εισηγητές μπορούν να μεταφέρουν 

τις εμπειρίες τους για τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μέσω 

των δράσεων αυτών δίνεται, επίσης, η ευκαιρία στην εκπαίδευση σε ζητήματα που 

αφορούν στην εφαρμογή της επιχειρηματικότητας, όπως είναι η αναζήτηση πηγών 

χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, οι διαδικασίες ίδρυσης  μιας 

επιχείρησης, το φορολογικό καθεστώς και τα βήματα ίδρυσης μια ηλεκτρονικής 

επιχείρησης. 

  

4.4.1.1 Μαθήματα Επιχειρηματικότητας 

Όσον αφορά τα μαθήματα επιχειρηματικότητας, την ευθύνη για τη διδασκαλία 

τους έχουν κυρίως καθηγητές των τμημάτων, μέλη ΔΕΠ, οι οποίοι και 

πραγματοποιούν τις διαλέξεις του μαθήματος. Τα μαθήματα μπορούν, επίσης, να 

διδάσκονται και από έκτακτο διδακτικό προσωπικό (Ν. 407/80) ή εξωτερικούς 

συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μπορεί να υπάρχουν προσκεκλημένοι 

εισηγητές για εξειδικευμένα θέματα, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν ομάδες 

καθηγητών και συνεργατών οι οποίες αναλαμβάνουν την υποστήριξη των φοιτητών 

και τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων. 

Τα μαθήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ενταγμένα στα 

προγράμματα σπουδών των τμημάτων των ΑΕΙ με τη λογική να τα παρακολουθούν 

φοιτητές των τελευταίων ετών. Συνήθως, στα τμήματα που η φοίτηση διαρκεί 4 έτη, 
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τα μαθήματα μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, ενώ σε 

κάποια τμήματα που τα έτη φοίτησης είναι 5 ή 6, τα μαθήματα παρακολουθούν οι 

φοιτητές του 4ου,  5ου  και 6ου έτους. 

Ο σκοπός των μαθημάτων επιλογής για την επιχειρηματικότητα ταυτίζεται με 

το γενικότερο σκοπό των ΜΚΕ που είναι η διαμόρφωση και η ανάπτυξη της 

νοοτροπίας των φοιτητών προς την κατεύθυνση της επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης. Για το σκοπό αυτό διενεργούνται, κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων, επισκέψεις σε επιχειρήσεις αλλά και διαλέξεις επιχειρηματιών οι οποίοι 

δέχονται την πρόσκληση αυτή. Όμως, πέρα από το βασικό στόχο της προώθησης του 

επιχειρηματικού πνεύματος, τα μαθήματα στοχεύουν και στην εξοικείωση των 

φοιτητών με περισσότερο εξειδικευμένες έννοιες. Τα μαθήματα που προσφέρονται 

από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν αρχικά ως 

περιεχόμενο εισαγωγικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και έπειτα την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών σχεδίων. Έτσι, από τη μια, τα μαθήματα εστιάζουν σε θέματα που 

αφορούν τις υποχρεώσεις μιας επιχείρησης, τη διερεύνηση των επιχειρηματικών 

ευκαιριών, τη διοίκηση των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τη χρηματοοικονομική 

διοίκηση, τη διοίκηση παραγωγής, το ρόλο της κοινωνικής δικτύωσης και τα θέματα 

εμπορικού δικαίου, ενώ από την άλλη, με σκοπό τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου, διδάσκονται θέματα που αφορούν τη μεθοδολογία σύνταξης ενός σχεδίου, τη 

διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, την έρευνα αγοράς, τη 

χρηματοδότηση και την επιλογή του προσωπικού. 

Όσον αφορά τους στόχους και το περιεχόμενο των περισσότερων μαθημάτων 

επιλογής για την επιχειρηματικότητα, αυτοί διαφοροποιούνται κατά περίπτωση. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το 

μάθημα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που προσφέρεται ως μάθημα επιλογής 

σε πολλούς φοιτητές του ΑΠΘ, διακρίνει δύο στόχους, τους γνωστικούς (ενότητες για 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ίδρυση, λειτουργία και διοίκηση μίας 

επιχείρησης) και την ανάπτυξη δεξιοτήτων (εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου). Ως 

διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται διαλέξεις, εργαστήρια και επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις, ενώ το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά τις βασικές θεματικές 

ενότητες της επιχειρηματικότητας, ασκήσεις και εφαρμογές, εργαστήρια, μελέτες 

ανάλυσης περιπτώσεων, σύνδεση με τις επιχειρήσεις, εκπόνηση επιχειρηματικών 

σχεδίων και αντίστοιχες εφαρμογές κατάλληλου λογισμικού. 
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Μελετώντας, μάλιστα, τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης της 

ΜΚΕ του ΑΠΘ (2013), όσον αφορά τη διερεύνηση των στάσεων των συμμετεχόντων 

στις δράσεις της Μονάδας, η οποία έγινε με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων 

ερωτηματολογίων94, προέκυψε ότι «η αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων 

επηρεάστηκε θετικά, αφού η διάθεση για δημιουργικότητα και ανάληψη ηγετικού 

ρόλου παρουσιάζουν μεγάλη μεταβολή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος». 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν οι φοιτητές ενίσχυσαν 

σημαντικά τη διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών και, από την άλλη, βελτιώθηκαν οι 

στάσεις των φοιτητών όσον αφορά τη διάθεση δημιουργικότητας και αυτονομίας   

Παράλληλα, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρονται μαθήματα 

επιχειρηματικότητας ανά Τμήμα. Για παράδειγμα, στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής το μάθημα «Επιχειρήσεις 2.0 και η Νέα Επιχειρηματικότητα» 

έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες, τις μεθόδους και τις 

τεχνικές της σύγχρονης e-επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικότητας 2.0 όπως 

ονομάζεται, και την απόκτηση βασικών γνώσεων που αφορούν τις σύγχρονες 

ψηφιακές επιχειρήσεις. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, το 

μάθημα «Ειδικά Θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας»  αναλύει θέματα που 

αφορούν την έννοια της επιχειρηματικότητας, τις μορφές της, τη μέτρησή της, τα 

μέτρα ενίσχυσής της, τη χρηματοδότησή της καθώς και στους παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, το μάθημα αποσκοπεί στην 

εκμάθηση του θεωρητικού υποβάθρου που διέπει την επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας 

στην καινοτομική μορφή της (τεχνολογικά πάρκα, spin-off, τεχνοβλαστοί). 

Ακόμη, στο Tμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, το μάθημα 

«Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Παραγωγικότητα» αποσκοπεί στη διερεύνηση 

της επιχειρηματικής καινοτομίας ως πηγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην 

απόκτηση γνώσεων σχετικά αναφορικά με το μέγεθος της παραγωγικότητας, ενώ στο 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το μάθημα «Πολιτικές Απασχόλησης, 

Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» εστιάζει στο 

                                                           

94 Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα: 1) Attitudes Toward Entrepreneurship 

test(ΑΤΕ) (Athayde, 2009), για τη διερεύνηση των στάσεων που αφορούν με τη διάθεση για ανάληψη 
ηγετικού ρόλου, δημιουργικότητας, επίτευξης και ανάληψης πρωτοβουλιών, 2) General Enterprising 
Tendency(GET) Caird(1991) για τη διερεύνηση των στάσεων που αναφέρονται στην εκτιμημένη 
ανάληψη κινδύνου, στη δημιουργική τάση, στην ανάγκη επίτευξης και αυτονομίας και στον εσωτερικό 
προσανατολισμό ελέγχου (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρημαιτκότητας- ΑΠΘ, 2013) 
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πεδίο της ανάλυσης της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο μιας διευρυμένης Ευρώπης 

και ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της ενιαίας 

αγοράς με κοινό νόμισμα. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται η 

αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και η ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας, ενώ επιχειρείται και μία ανάλυση του ευρωπαϊκού 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης 

αγοράς, επισημαίνονται οι αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Ευρώπης και αναλύονται τα εθνικά προγράμματα αλλά 

και τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία αναφέρονται στην ενίσχυση της νεανικής και 

της γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και της επιχειρηματικότητας των ΑμΕΑ. 

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το μάθημα «Εισαγωγή στην 

Επιχειρηματικότητα» αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την 

πραγματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων και των 

οικογενειακών, εστιάζοντας σε ζητήματα ίδρυσης και οργάνωσης επιχειρήσεων, 

διερεύνησης επιχειρηματικών ευκαιριών, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 

οικονομικής διαχείρισης και διαδοχής. Επιπλέον, το μάθημα «Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικών Σχεδίων» έχει ως στόχο την κατάρτιση των φοιτητών στην εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων.  

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προσφέρονται έξι μαθήματα 

επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, το μάθημα «Εκπαιδευτικές Καινοτομίες και 

Επιχειρηματικότητα» του Τμήματος Επιστήμης Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας 

έχει ως στόχο την κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου της καινοτομίας και των 

εφαρμογών της σε γνωστικές περιοχές της εκπαίδευσης. Στο μάθημα 

«Επιχειρηματικότητα ΙΙ» του ίδιου Τμήματος οι φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν 

τις γνώσεις τους στο πλαίσιο κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Στο Τμήμα 

Κοινωνικής Διοίκησης το μάθημα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» εστιάζει στην 

κοινωνική οικονομία (συνεταιρισμοί, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, μη 

κυβερνητικές οργανώσεις) και, τέλος, το μάθημα «Επιχειρηματικές δράσεις  σε θέματα 

άσκησης και υγείας» του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει ως στόχο 

την ενημέρωση των φοιτητών για τις επιχειρηματικές δράσεις στον αθλητισμό, στην 

αναψυχή, στον αθλητικό τουρισμό, στην άσκηση και στην αποκατάσταση.  

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και, συγκεκριμένα, στο Τμήμα 

Βαλκανικών Σπουδών  καθώς και στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης διδάσκεται το 

μάθημα «Διαχείριση Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας», το οποίο αποσκοπεί 
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στην εισαγωγή των φοιτητών στην έννοια της επιχειρηματικότητας και στο ρόλο της 

για την οικονομία και την κοινωνία. Ο στόχος του είναι να αναδείξει την ανάγκη 

προώθησης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, για την ανάδειξη νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσφέρονται τα μαθήματα 

όπως, «Επιχειρηματικότητα», το οποίο αποσκοπεί στη μετάδοση βασικών γνώσεων 

οικονομίας των επιχειρήσεων, και «Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας», στο οποίο 

αναλύονται σε βάθος οι αρχές σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων και συναφών 

οικονομοτεχνικών μελετών. Ακόμη, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων το μάθημα «Εισαγωγή στην 

Επιχειρηματικότητα» εστιάζει στο περιβάλλον λειτουργίας μίας επιχείρησης, στη 

χρηματοοικονομική ανάλυση, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και στην 

ανάπτυξη προϊόντος ειδικά στον αγροτικό τομέα.  

Στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Μεθοδολογίας, 

Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης το μάθημα «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη» 

εστιάζει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω της διδασκαλίας τεχνικών 

σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων, ενώ στο Τμήμα Φαρμακευτικής και, 

συγκεκριμένα, στο μάθημα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον κλάδο της 

Φαρμακευτικής», εκτός του θεωρητικού πλαισίου της επιχειρηματικότητας, 

εξετάζονται μελέτες περιπτώσεων και εξειδικευμένο υλικό που σχετίζεται με το 

επιστημονικό πεδίο της φαρμακευτικής. Ακόμη, στο Τμήμα Γεωλογίας το μάθημα 

«Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας» αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων 

επιχειρηματικότητας, στην εμβάθυνση σε ειδικούς τομείς της και στην εξειδίκευση 

στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γεωλογία και το 

περιβάλλον. Τέλος, στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και, συγκεκριμένα, 

στο μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες 

της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην καινοτομική επιχειρηματική δράση. Επίσης, 

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε αρκετά τμήματα διδάσκεται το μάθημα 

«Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», στο πλαίσιο του οποίου 

παρουσιάζονται εργασίες επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)  από αντίστοιχες 

ομάδες φοιτητών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς κλάδους επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το μάθημα 

«Επιχειρηματικότητα» έχει ως βασικό σκοπό την κατανόηση της έννοιας της 

επιχειρηματικότητας και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον κύκλο 

της επιχειρηματικής διαδικασίας και τη δημιουργία και τη διαχείριση μίας 
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επιχείρησης. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το διατμηματικό μάθημα 

«Επιχειρηματικότητα» εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες άσκησης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μίας 

επιχείρησης, εστιάζοντας στη λήψη αποφάσεων σε θέματα προσωπικού, 

διαπραγματεύσεων, χρηματοδότησης και αξιολόγησης βιωσιμότητας.  

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το μάθημα της επιχειρηματικότητας διδάσκεται σε 

όλα τα τμήματα. Ένα μάθημα, με τον τίτλο «Επιχειρηματικότητα Ι», αποσκοπεί στη 

διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και καλών πρακτικών στο πεδίο της 

επιχειρηματικότητας, ενώ το μάθημα «Επιχειρηματικότητα ΙΙ» εστιάζει στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικών ιδεών μέσω της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων. Ακόμη, στο 

Πολυτεχνείο Κρήτης το διατμηματικό μάθημα «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 

Καινοτομία» έχει ως στόχο την απόκτηση γνώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και ιδιαίτερα για τη χρηματοοικονομική λογιστική και ανάλυση, τα βασικά στοιχεία 

μάρκετινγκ, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα και 

την επιχειρηματική αριστεία. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το διατμηματικό 

μάθημα «Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση ΜΜΕ» έχει ως στόχο την εξοικείωση των 

φοιτητών με την πραγματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των 

μικρομεσαίων και των οικογενειακών επιχειρήσεων, και στο Πανεπιστήμιο Στερεάς 

Ελλάδας το μάθημα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» εισάγει τους φοιτητές σε 

βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας όπως είναι η διάκριση επιχειρήσεων, η 

ίδρυση και η οργάνωση, οι υποχρεώσεις, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, η διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και η οικονομική 

διαχείριση. Ακόμη, στο Πανεπιστήμιο Πατρών το μάθημα «Επιχειρηματικότητα» 

παρέχει τη δυνατότητα εξοικείωσης με το αντικείμενο μέσω εικονικών επιχειρήσεων. 

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης το 

μάθημα «Επιχειρηματικότητα Ι» εξετάζει τις έννοιες των νεοσύστατων και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις πρακτικές εφαρμογές της επιχειρηματικότητας, 

ενώ το διατμηματικό μάθημα «Επιχειρηματικότητα ΙΙ» οργανώνεται με βάση τέσσερις 

θεματικές ενότητες, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την πράσινη 

επιχειρηματικότητα, την αγροτική επιχειρηματικότητα και τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις. Τέλος, στο επίσης διατμηματικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση 

Επιχειρηματικότητας» οι φοιτητές, με την υποστήριξη ειδικών συμβούλων, 

ασχολούνται με την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για έναν επιλεγμένο 

τομέα επιχειρηματικότητας. 
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Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκτός από τις διάφορες δράσεις 

καθοδήγησης των φοιτητών, διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα «Στρατηγικός 

Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» για φοιτητές του 9ου εξαμήνου. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην οργάνωση και στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα ενώ παρέχει, επίσης, βασικές 

γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τη βοήθεια 

επιχειρηματικών προσομοιώσεων, διαδικασία στην οποία οι φοιτητές έχουν το ρόλο 

του επιχειρηματία και καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της 

επιχείρησης. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τα μαθήματα «»Εισαγωγή στα βασικά 

στοιχεία της επιχειρηματικότητας» και «Εφαρμογές σχεδιασμού επιχειρηματικού 

σχεδίου» οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα απόκτησης βασικών γνώσεων 

επιχειρηματικότητας αλλά και ειδικών γνώσεων σχεδιασμού ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια σε αρκετά Πανεπιστήμια 

της Ελλάδας πραγματοποιούνται προσπάθειες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, στο 

πλαίσιο των πρακτικών της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

καλής πρακτικής είναι το «Φυτώριο Ιδεών», ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του Έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου 

Κρήτης». Σκοπός του προγράμματος αυτού, που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας επιχειρηματικότητας των 

φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε συνέχεια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, τα 

μαθήματα επιχειρηματικότητας συνεχίστηκαν στα περισσότερα ΑΕΙ, με τη βοήθεια 

του ΕΠΕΔΒΜ,  για τα έτη 2009-20010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν τις 

ακαδημαϊκές περιόδους μετά το 2009-2010. Τα στοιχεία των πινάκων προέκυψαν 

έπειτα από την επικοινωνία με τους υπεύθυνους των Μονάδων Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας των ΑΕΙ αλλά και την έρευνα η οποία διενεργήθηκε μέσω 

διαδικτύου και αφορούν την προσφορά σχετικών μαθημάτων, σεμιναρίων και 

διαγωνισμών από τα ελληνικά ΑΕΙ (πίνακας 6) και το ποσοστό των Τμημάτων στα 

οποία διδάσκεται το μάθημα (πίνακας 7). Επίσης, στον πίνακα 8 καταγράφονται τα 

Τμήματα αυτά και ο τίτλος του αντίστοιχου μαθήματος, ενώ στον πίνακα 9 

αναγράφεται ο αριθμός των  φοιτητών που επέλεξαν το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας. 
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Πίνακας 6:     Μαθήματα – Διαγωνισμοί – Σεμινάρια επιχειρηματικότητας στα ΑΕΙ 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

α/α ΑΕΙ ΜΚΕ ΜΚΕ ΜΚΕ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

1 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) 

� × × � 

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ � � � × 

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ � � � × 

4 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ) 

� × � � 

5 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

� � � × 

6 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
(με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας)  

� � � × 

7 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΕΚΠΑ) 

� � × � 

8 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

� × � � 

9 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

� � � × 

10 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

� � � � 

11 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ � × × × 

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ � � � � 

13 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

� × � × 

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ � × × × 

15 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

� × × × 

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ � × × � 

17 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ � � � × 

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ � × × × 

19 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ � × × × 

ΣΥΝΟΛΟ 19 11 11 7 

Υποσημείωση: Στον πίνακα αναφέρονται τα 19 από τα συνολικά 23 ΑΕΙ, στα οποία (82,61%), 
διδάσκονται μαθήματα επιχειρηματικότητας με το συντονισμό των ΜΚΕ. Στα υπόλοιπα (Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος) το μάθημα της επιχειρηματικότητας, ως επιλογή στο πλαίσιο των ΜΚΕ και 
σύμφωνα με την καταγραφή μέχρι 31/12/2012, δε διδάσκεται. 
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Πίνακας 7:     Αριθμός τμημάτων στα οποία διδάσκεται το μάθημα 

α/α ΑΕΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ / ΑΕΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΠΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 

1 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

36 19 52,78% 

2 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

10 8 80,00% 

3 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

16 12 75,00% 

4 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

20 6 30,00% 

5 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

6 4 66,67% 

6 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

17 4 23,53% 

7 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΕΚΠΑ) 

32 19 59,38% 

8 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

9 7 77,78% 

9 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

8 8 100,00% 

10 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

6 6 100,00% 

11 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 10 2 20,00% 

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9 9 100,00% 

13 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

2 2 100,00% 

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 22 2 9,09% 

15 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

10 10 100,00% 

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 17 17 100,00% 

17 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 5 100,00% 

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 17 17 100,00% 

19 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 6 6 100,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 258 163 63,18% 
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Πίνακας 8:     Τμήματα στα οποία διδάσκεται το μάθημα επιλογής για την επιχειρηματικότητα και 

τίτλος μαθήματος 

Α/Α ΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΑΠΘ 

 

1. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

2. Ποιμαντικής Κοινωνικής Θεολογίας 

3. Οικονομικό 

4. Πολιτικών Επιστημών 

5. Εκπαίδευσης Προσχολικής Αγωγής 

6. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

7. Μηχανολόγων Μηχανικών 

8. Χημικών Μηχανικών 

9. Πολιτικών Μηχανικών 

10. Γεωλογίας 

11. Βιολογίας 

12. Χημείας 

13. Φυσικής   

14. Ιατρικής 

15. Κτηνιατρικής 

16. Γεωπονικό 

17. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

18. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

19. Πληροφορικής 

 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  

(Διατμηματικό) 

2 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

2. Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών 

Σπουδών 

3. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής 

4. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  

6. Διεθνών Ευρωπαικών Οικονομικών και 

Πολιτικών Σπουδών  

7. Διοίκηση Τεχνολογίας (Νάουσα) 

8. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 

(Έδεσσα) 

1. Επιχειρήσεις 2.0 και η νέα 

επιχειρηματικότητα 

2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικής δράσης e-business 

3. Διαπραγματεύσεις Εταιρικών 

Συμβάσεων 

4. Ειδικά θέματα καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας 

5. Επιχειρηματική καινοτομία και 

παραγωγικότητα 

6. Πολιτικές απασχόλησης 

εκπαίδευσης και 

επιχειρηματικότητας για την 

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

7. Επιχειρηματικότητα Μελέτες 

Περίπτωσης 

8. Ευφυή συστήματα επιχειρήσεων και 

αξιολόγησης 

3 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

1. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

2. Πολιτκών Μηχανικών 

3. Μηχανολόγων Μηχανικών 

4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

5. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

6. Οικονομικών Επιστημών 

7. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος 

8. Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 

Περιβάλλοντος 

9. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης 

10. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

11. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

12. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

 

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 

(Χειμερινό Εξάμηνο) &                                         

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 

(Εαρινό Εξάμηνο) 
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Α/Α ΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

4 ΔΠΘ 

1. Μηχανικών Περιβάλλοντος 

2. Μοριακής Βιολογίας 

3. Δασολογίας 

4. Κοινωνικής Διοίκησης  

5. ΤΕΦΑΑ 

6. Επιστήμης εκπαίδευσης προσχολικής ηλικίας 

 

1. Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

2. Αρχές Επιχειρηματικότητας στις 

Βιοεπιστήμες 

3. Επιχειρηματικότητα 

4. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

5. Επιχειρηματικές δράσεις σε θέματα 

άσκησης και υγείας 

6. Εκπαιδευτικές καινοτομίες και 

Επιχειρηματικότητα  Ι & 

        Επιχειρηματικότητα ΙΙ 

 

5 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1. Μηχανολόγων Μηχανικών 

2. Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών 

3. Δημοτικής Εκπαίδευσης  

4. Βαλκανικών Σπουδών 

 

 

1. Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και 

Επιχειρηματικότητας & 

      Πολιτική Έρευνας Τεχνολογίας και   

      Καινοτομίας 

2. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 

3. Διαχείριση Επιχειρηματικότητας  

       και Καινοτομίας  

4. Το ίδιο με 3. 

 

6 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

1. Οικονομικών Επιστημών  (Διδάσκεται ως 

υποχρεωτικό) 

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίμων  (Μεταφέρθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας) 

3. Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 

4. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 

5. Πληροφορικής 

 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα  &                                                                                                                             

Ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας 

7 ΕΚΠΑ 

 

1. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

2. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας 

της Επιστήμης 

3. Τμήμα Φαρμακευτικής 

4. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

5. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

6. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

7. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού 

8. Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών  

Σπουδών 

9. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική    

     Ηλικία 

10.Τμήμα Σλαβικών Σπουδών 

11.Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 

12.Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

13.Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής   

     Ενημέρωσης 

14.Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

15.Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-       

     Ψυχολογίας 

16.Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

17.Τμήμα Νομικής 

18.Τμήμα Θεολογίας 

19.Τμήμα Οδοντιατρικής 

  

Ο τίτλος του μαθήματος καθορίζεται 

από το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Το 

μάθημα είναι μάθημα επιλογής του 

προγράμματος σπουδών του κάθε 

τμήματος. 
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Α/Α ΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

8 
ΕΜΠ                                            

(Σχολές) 

1. Χημικών Μηχανικών 

2. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 

3. Μηχανολόγων Μηχανικών 

4. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 

5. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 

Υπολογιστών 

6. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών 

Επιστημών 

7. Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών  

1. Τεχνολογία, Καινοτομία &   

    Επιχειρηματικότητα 

2. Τεχνολογία, Καινοτομία &  

    Επιχειρηματικότητα 

3. Τεχνολογική Οικονομική ΙΙ.  

    Επιχειρηματικός σχεδιασμός 

4. Στοιχεία Χρηματοοικονομίας –  

    Ναυτιλιακές Χρηματοδοτήσεις,  

    Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα 

5. Συστήματα Διοίκησης με αναφορά σε  

    θέματα Καινοτομίας και   

    Επιχειρηματικότητας 

6. Οικονομική της επιχείρησης –  

    Επιχειρηματικότητα 

7. Οικονομική Γεωγραφία 

9 ΟΠΑ 

 

1. Οικονομικής Επιστήμης 

2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών 

3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(Υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης) 

4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας                                        

(Υποχρεωτικό μάθημα) 

7. Πληροφορικής 

8.  Στατιστικής  

 

Επιχειρηματικότητα 

10 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

 

1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 

2. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

3. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 

4. Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων 

5. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & 

Γεωργικής Μηχανικής 

6. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων 

Τροφίμων και Γεωργίας 

11 
ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

1. Δημόσιας Διοίκησης   

2. Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού 

Εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της 

επιχειρηματικότητας  (Χειμερινό)                                                                                                        

Εφαρμογές σχεδιασμού επιχειρηματικού 

σχεδίου (Εαρινό) 

12 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

1. Οικονομικής Επιστήμης 

2. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

3. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 

4. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής 

5. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 

6. Ναυτιλιακών Σπουδών 

7. Πληροφορικής 

8. Ψηφιακών Συστημάτων 

9. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 

Επιχειρηματικότητα Ι  (Υποχρεωτικό 

στο τμήμα Οικ. Επιστήμης),                                                                         

Επιχειρηματικότητα ΙΙ (Διατμηματικό),                                                                                                                                        

Πρακτική Άσκηση Επιχειρηματικότητας 

(Διατμηματικό) 

13 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

1. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική 

2. Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

14 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΑΤΡΩΝ 

 

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

2. Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 

 

Επιχειρηματικότητα 
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Α/Α ΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

15 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

1. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 

3. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών 

4. Φιλολογίας 

5. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

6. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

7. Οικονομικών Επιστημών 

8. Θεατρικών Σπουδών 

9. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 

10. Νοσηλευτικής 

Επιχειρηματικότητα και διοίκηση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων &                                                                                                                                                      

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών 

16 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

1. Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης 

2. Παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής εκπαίδευσης 

3. Ιατρικής 

4. Βιολογίας 

5. Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών 

6. Επιστήμης υπολογιστών 

7. Εφαρμοσμένων μαθηματικών 

8. Μαθηματικών 

9. Φυσικής 

10. Χημείας 

11. Κοινωνιολογίας 

12. Οικονομικών Επιστημών 

13. Πολιτικής Επιστήμης 

14. Ψυχολογίας 

15. Ιστορίας και αρχαιολογίας 

16. Φιλολογίας 

17. Φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών 

Επιχειρηματικότητα Ι (Χειμερινό)  

Επιχειρηματικότητα ΙΙ (Εαρινό) 

17 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

1. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

2. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

3. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

4. Μηχανικών Περιβάλλοντος 

5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

καινοτομία (Διατμηματικό) 

18 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

1. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 

2. Γεωγραφίας 

3. Κοινωνιολογίας 

4. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 

5. Περιβάλλοντος 

6. Επιστημών της Θάλασσας 

7. Διοίκηση Επιχειρήσεων 

8. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

9. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

10. Μαθηματικών 

11. Μηχανικών Πληροφοριακών και   

      Επικοινωνιακών Συστημάτων 

12. Στατιστικής και Αναλογιστικών- 

      Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

13. Παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης 

14. Παιδαγωγικό τμήμα προσχολικής αγωγής 

      και εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

15. Μεσογειακών σπουδών 

16. Μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και  

      συστημάτων 

17. Επιστήμης τροφίμων και διατροφής 

Επιχειρηματικότητα 

(Διατμηματικό) 

19 
ΙΟΝΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

1. Ιστορίας 

2. Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 

Διερμηνείας 

3. Μουσικών σπουδών 

4. Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας 

5. Πληροφορικής 

6. Τεχνών ήχου και εικόνας 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

(Διατμηματικό) 
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Πίνακας 9:     Αριθμός φοιτητών που επέλεξαν το μάθημα της επιχειρηματικότητας (ακαδημαϊκή 

περίοδος 2009-2010 έως Α΄ εξάμηνο 2012-2013) 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
1
 

ΣΥΝΟΛΟ: 

2009-2013 

α/α ΑΕΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

/ ΑΕΙ 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2 

* 294 314 215 823 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

131 372 618 389 1510 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

253 270 271 160 954 

 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

* * 419 368 787 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

* 538 199 70 807 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

* 99 265 110 474 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  * 613 1368 500 2481 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

* * 237 271 508 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

645 765 924 *** 2334 

 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

* * 85 90 175 

 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ * * 97 61 158 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ** ** 630 120 750 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

* 50 121 *** 171 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ * * 100 *** 100 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

* 905 1049 547 2501 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 351 414 420 370 1555 
 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * 160 290 *** 450 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ * * 528 709 1237 
 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ * * 283 282 565 

 ΣΥΝΟΛΟ 1380 4480 8218 4262 18340 

1 Ακαδημαϊκό έτος στο οποίο τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν μόνο το χειμερινό εξάμηνο 
2 Στα  συγκεντρωτικά στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης του Υποέργου «Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας του ΑΠΘ» ο τελικός αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν στις δράσεις της 
μονάδας επαναπροσδιορίζεται σε 259, 232 και 234 φοιτητές για τα έτη 2010-11, 2011-12 και 2012-13, 
αντίστοιχα. 
* Ακαδημαϊκό έτος στο οποίο δεν προσφέρθηκαν μαθήματα επιλογής για την επιχειρηματικότητα με 
την υποστήριξη των ΜΚΕ. (Δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ή τα μαθήματα διδάσκονταν από τα ίδια 
Τμήματα, χωρίς να έχουν ακόμη ενταχθεί στο πρόγραμμα των ΜΚΕ) 
** Ακαδημαϊκό έτος για το οποίο δεν υπήρχαν στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των φοιτητών που 
επέλεξαν το μάθημα της επιχειρηματικότητας 
*** Ακαδημαϊκό έτος στο οποίο το μάθημα διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο 

 

4.4.1.2 Σεμινάρια και Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας 

Τα σεμινάρια επιχειρηματικότητας διεξάγονται είτε από τις ΜΚΕ είτε από τα 

γραφεία διασύνδεσης των ΑΕΙ, τα οποία και αυτά μαζί με την πρακτική άσκηση 

εντάσσονται στη ΔΑΣΤΑ. Τα σεμινάρια αυτά είναι ανοικτά για φοιτητές, αποφοίτους 
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και άλλους ενδιαφερόμενους ή κλειστά και απευθύνονται στους φοιτητές του εκάστοτε 

πανεπιστημιακού ιδρύματος. 

Τα σεμινάρια επιχειρηματικότητας προσφέρουν εξοικείωση με τις βασικές 

έννοιες της επιχειρηματικότητας και τους τρόπους υλοποίησης και χρηματοδότησης 

μιας επιχειρηματικής ιδέας. Πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους, είναι δωρεάν και μετά τη λήξη τους χορηγούνται πιστοποιητικά 

παρακολούθησης. Η θεματολογία των σεμιναρίων επιχειρηματικότητας αφορά, 

ενδεικτικά, την αρχική επαφή των νέων με έννοιες της επιχειρηματικότητας, τη 

δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων και τους τρόπους ίδρυσης και χρηματοδότησης 

μιας επιχείρησης. Έτσι, ανάλογα με τη θεματολογία τα σεμινάρια ασχολούνται με τις 

εισαγωγικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, τα βήματα προς την υλοποίηση μιας 

επιχειρηματικής ιδέας, τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων και τις διαδικασίες 

σύστασης μιας επιχείρησης, ενώ ασχολούνται ακόμη και με τη χρησιμότητα, το 

σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός επιχειρηματικού σχεδίου αλλά και τις πηγές 

χρηματοδότησής του.   

Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας διοργανώνονται υπό την εποπτεία των 

ΜΚΕ, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς. Οι διαγωνισμοί υπό την εποπτεία των ΜΚΕ 

διεξάγονται από το πανεπιστημιακό ίδρυμα, συνήθως μια φορά ανά ακαδημαϊκό έτος, 

και απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές. Στις περιπτώσεις που δε διεξάγονται 

ανοικτοί διαγωνισμοί, οι φοιτητές διαγωνίζονται καταθέτοντας τα επιχειρηματικά τους 

σχέδια στα πλαίσια των αντίστοιχων μαθημάτων. 

Ένας από τους διαγωνισμούς που υλοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς είναι ο 

«Η Ελλάδα Καινοτομεί», ο οποίος διοργανώνεται από το ΣΕΒ και την τράπεζα 

Eurobank, στοχεύοντας στην ενθάρρυνση της έρευνας και της παραγωγής 

καινοτομίας, στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, 

τους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τους ερευνητές και τους φορείς 

καινοτομίας, καθώς και στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων ως βασική φιλοσοφία για 

την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας (http://www.kainotomeis.gr). Ο διαγωνισμός 

αυτός αφορά τα πεδία των προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες καινοτομίας.  

Επιπλέον, στο διαγωνισμό “Ennovation” που αφορά την ψηφιακή 

επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ηλεκτρονικό επιχειρείν, έχουν τη 

δυνατότητα συμμετοχής φοιτητές και απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας 

και της Ευρώπης (http://www.ennovation.gr). Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το 
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Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο και 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και άλλους φορείς.  

Ακόμη, ο διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας “Crazy Business 

Ideas”, ο οποίος διοργανώνεται από το IST College και αποτελεί ένα διαγωνισμό 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με σκοπό την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών 

για νέα προϊόντα ή επιχειρήσεις και την προώθηση της διασύνδεσης μεταξύ 

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (http://www.crazybusinessideas.gr). Ο διαγωνισμός 

τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.  

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank, 

διοργανώνει το διαγωνισμό «i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία», με σκοπό την 

ανάδειξη και την επιβράβευση πρωτότυπων ιδεών, βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 

(http://www.nbg.gr). Μερικές από τις βραβευμένες επιχειρηματικές προτάσεις 

υλοποιούνται με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του διαγωνισμού 

αυτού, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των νέων και την 

καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας. Η αξιολόγηση των προτάσεων 

πραγματοποιείται με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι θεματικές ενότητες είναι η 

ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον και η τεχνολογία και ο πολιτισμός 

και η τεχνολογία. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

5.1       Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει και να αποτυπώσει την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα που παρέχεται από το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα γενικότερα και από τα ελληνικά Πανεπιστήμια ειδικότερα, μέσα από τις 

απόψεις των εκπαιδευομένων και των καθηγητών, καθώς και τη συμβολή των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού πνεύματος των νέων στην Ελλάδα. 

Για τη διεξαγωγή της στατιστικής μελέτης, με γνώμονα τα όσα παρατέθηκαν 

στην παρουσίαση των θεωρητικών συνιστωσών που περιβάλουν την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, τίθεται εκ των προτέρων μια σειρά από ερευνητικά ερωτήματα, 

μέσω των οποίων σχεδιάστηκαν και τα ερευνητικά εργαλεία και κατευθύνθηκε η 

έρευνα. Κατά συνέπεια, η παρακάτω στατιστική μελέτη αποσκοπεί στο: 

- να διερευνήσει τις απόψεις καθηγητών και φοιτητών σε σχέση με την εκπαίδευση 

στην επιχειρηματικότητα που παρέχεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

στην Ελλάδα, γενικά, 

- να αποτυπώσει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας, όπως διδάσκεται σήμερα στα ελληνικά Πανεπιστήμια, 

- να αναδείξει τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα και να παρουσιάσει τις προτάσεις των εκπαιδευτικών και των 

φοιτητών για τη βελτιστοποίησή της, 

- να αποτυπώσει τις απόψεις των πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών και των φοιτητών 

για την επιχειρηματικότητα, 
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- να εξετάσει το επίπεδο των διδασκόντων του μαθήματος της επιχειρηματικότητας 

στα ελληνικά Πανεπιστήμια και το βαθμό κατάρτισής τους στη διδασκαλία 

επιχειρηματικών θεμάτων, 

- να διερευνήσει το ρόλο των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

επιχειρηματικότητα (μαθήματα, σεμινάρια, διαγωνισμοί) στη διαμόρφωση των 

αντιλήψεων και των στάσεων των νέων απέναντι στην επιχειρηματικότητα και 

στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, 

- να παρουσιάσει τα κίνητρα τα οποία ωθούν τους φοιτητές των ελληνικών 

Πανεπιστημίων στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση, 

- να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους οι νέοι διστάζουν να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, 

- να αποτυπώσει το βαθμό της εκτιμώμενης ικανότητας, επιθυμίας και δυνατότητας 

ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων από τους φοιτητές95, 

- να σκιαγραφήσει το βαθμό που το εκπαιδευτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο 

στην επιχειρηματική εκπαίδευση, αλλά και το βαθμό που οι νέοι είναι πρόθυμοι να 

παρακολουθήσουν μορφές και δράσεις εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, 

- να εξετάσει το βαθμό που θεωρεί η πανεπιστημιακή κοινότητα ότι η 

επιχειρηματική ζωή της χώρας μας επηρεάζεται/πλήττεται από την αρνητική 

οικονομική συγκυρία της εποχής και  

- να αποτυπώσει τις απόψεις επιχειρηματιών σχετικά με την επιχειρηματικότητα και 

την επιχειρηματική εκπαίδευση. 

 

5.2       Πιλοτική έρευνα 

Μια πρώτη εκτίμηση για την ανάλυση και αξιολόγηση των απόψεων ατόμων 

που παρακολούθησαν σεμινάριο επιχειρηματικότητας όσον αφορά την 

επιχειρηματικότητα και το ρόλο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε τον 

Ιούνιο του 2011. Η πρώτη αυτή εμπειρική προσέγγιση του αντικείμενου μελέτης της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής λειτούργησε πιλοτικά, ώστε να διερευνηθεί η 

ανταπόκριση των ερωτηθέντων σ' ένα ερωτηματολόγιο που αφορά την 

επιχειρηματικότητα και το ρόλο της εκπαίδευσης σ' αυτή.  

                                                           

95 Οι όροι εκτιμώμενη δυνατότητα και εκτιμώμενη επιθυμία αποτελούν τη μετάφραση των όρων 
perceived feasibility και perceived desirability, αντίστοιχα. 
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Με γνώμονα τον παραπάνω σκοπό συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο 

απαρτιζόταν από τρεις επιμέρους υποενότητες. Η πρώτη αναφερόταν στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα στο φύλο, στην 

ηλικία, στο εκπαιδευτικό επίπεδο, στην εθνικότητα, στο αντικείμενο σπουδών τους, 

στην επαγγελματική τους κατάσταση αλλά και στους λόγους που τους ώθησαν να 

συμμετάσχουν σε εκδήλωση ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα. Η δεύτερη 

υποενότητα αποτύπωνε τις απόψεις των ερωτηθέντων για την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στο εύρος απόκτησης επιχειρηματικών γνώσεων στη 

δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη σημαντικότητά της για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων στο μέλλον, στη χρησιμότητα της συμμετοχής 

επιχειρηματικών φορέων σ' αυτή, αλλά και στη διατύπωση προτάσεων από μέρους 

τους για τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η τρίτη υποενότητα αναφερόταν στην αποτύπωση των απόψεων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα «για τον επιχειρηματία, την επιχειρηματικότητα και την 

ίδρυση επιχείρησης». Συγκεκριμένα, εστίαζε στη σκιαγράφηση του προφίλ των 

επιχειρηματιών, στους λόγους της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους, στις 

απόψεις του περιβάλλοντος των ερωτηθέντων περί επιχειρηματικότητας, στους 

αποτρεπτικούς για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των ερωτηθέντων 

παράγοντες, αλλά και στην πιθανότητα επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους στο 

μέλλον. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα όσον 

αφορά την ικανότητα, τη δυνατότητα και την πεποίθησή τους για επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση στο μέλλον. 

Στην πιλοτική έρευνα συμμετείχε δείγμα 50 ατόμων από την περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, τα οποία παρακολουθούσαν, τη δεδομένη χρονική στιγμή, σεμινάριο 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Οι απαντήσεις που ελήφθησαν παρουσίασαν 

υψηλού βαθμού συνέπεια και εσωτερική συνοχή με το συντελεστή Alpha του 

Cronbach να λαμβάνει τιμή ίση με 0,812. Το ερωτηματολόγιο της πιλοτικής έρευνας 

αποτέλεσε τη βάση της σύνταξης των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στη 

συνέχεια στο ερευνητικό μέρος της διδακτορικής διατριβής, όπου έγιναν οι 

απαραίτητες προσθήκες νέων ερωτήσεων αλλά και οι μετατροπές των ερωτήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην πιλοτική έρευνα.  
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5.3       Συγκρότηση του δείγματος της έρευνας 

Με γνώμονα το γεγονός ότι η ερευνητική διαδικασία διαχωρίζεται στην 

καταγραφή, στην επεξεργασία και στην ανάλυση των απόψεων τόσο των φοιτητών 

όσο και των καθηγητών των ελληνικών Πανεπιστημίων, συγκροτήθηκαν δυο 

διαφορετικά δείγματα ερωτηθέντων. Από τη μία, το δείγμα των φοιτητών που 

αποτελείται από φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα μάθημα ή σεμινάριο ή διαγωνισμό 

επιχειρηματικότητας και από την άλλη το δείγμα των καθηγητών που έχουν διδάξει το 

μάθημα επιλογής για την επιχειρηματικότητα. Να σημειωθεί, επίσης, ότι 

συγκροτήθηκε και ένα δείγμα από επιχειρηματίες, οι οποίοι εκπροσωπούν νέους 

επιχειρηματίες από τη θέση του προέδρου φορέων στήριξης της νεανικής 

επιχειρηματικότητας, με σκοπό την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεών τους 

για την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που παρακολούθησαν ή 

συμμετείχαν σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με σκοπό την 

ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος αποτελούν τον πληθυσμό στόχο ενώ ο 

πληθυσμός δειγματοληψίας αποτελείται από τους φοιτητές των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα 

επιχειρηματικότητας τα οποία υποστηρίζονται από τις Δομές Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας (ΔΑ.ΣΤΑ) και τις Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

(ΜΚΕ) των Πανεπιστημίων.  

Το δείγμα των φοιτητών-εκπαιδευομένων στην επιχειρηματικότητα ανέρχεται 

στο συνολικό αριθμό των 786 παρατηρήσεων το οποίο, με επιδίωξη την 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, επιλέχθηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας 

αναλογίας με την έννοια της επιλογής υποκειμένων από όλα τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα επιχειρηματικότητας τα οποία εξετάσθηκαν και συγκεκριμένα τα 

μαθήματα, τα σεμινάρια και τους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας. Ο πληθυσμός 

της έρευνας ανέρχεται συνολικά περίπου σε 25.500 άτομα, προσμετρώντας τους 

18.340 φοιτητές που επέλεξαν το μάθημα επιλογής της επιχειρηματικότητας κατά την 

ακαδημαϊκή περίοδο 2009-2010 έως και το πρώτο εξάμηνο της περιόδου 2012-2013 

όπου το μάθημα υποστηρίζεται από τις Μονάδες Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, καθώς και τον κατά προσέγγιση αριθμό των ατόμων που 

συμμετείχαν στα σεμινάρια και τους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, την 
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αντίστοιχη χρονική περίοδο. Έτσι, το ποσοστό δειγματοληψίας ισούται με 3,08%. 

Θέτοντας ως μέγιστο σφάλμα εκτίμησης σε επίπεδο σημαντικότητας 95% ποσοστό ίσο 

με 5% το ελάχιστο μέγεθος δείγματος της έρευνας ανέρχεται σε 400 παρατηρήσεις96 

(Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001), γεγονός που αποδεικνύει ότι το δείγμα μας είναι 

απολύτως ικανοποιητικό, δεδομένου ότι πλησιάζει τον διπλάσιο ακριβώς αριθμό 

υποκειμένων. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε αφενός με τη φυσική 

παρουσία του ερευνητή αλλά και ηλεκτρονικά, έπειτα από αποστολή του 

ερωτηματολογίου μέσω των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των 

Πανεπιστημίων και των γραφείων διασύνδεσης, όπου ήταν απαραίτητο, σε φοιτητές 

και αποφοίτους που είτε έχουν παρακολουθήσει μαθήματα επιχειρηματικότητας είτε 

συμμετείχαν σε σεμινάρια και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας.  

Όσον αφορά τον πληθυσμό της έρευνας των καθηγητών, αποτελείται από 120 

καθηγητές που έχουν διδάξει το μάθημα επιλογής της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα 

με τα στοιχεία των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας των 

Πανεπιστημίων, κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο 2009-2013. Το δείγμα των 

καθηγητών αποτελείται από συνολικό αριθμό 85 παρατηρήσεων, οι απαντήσεις των 

οποίων συλλέχτηκαν έπειτα από τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

το οποίο εστάλει στον καθένα μετά και από προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία. 

Τέλος, για την επιλογή του δείγματος των νέων επιχειρηματιών ακολουθήθηκε 

η παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, αναζητήθηκαν φορείς ενίσχυσης της νεανικής 

επιχειρηματικότητας, με στόχο να αναζητηθούν νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι, μέσω 

του φορέα, να εκπροσωπούν άλλους νέους επιχειρηματίες, ώστε να καταγραφεί μια 

εικόνα που αφορά μεγαλύτερο αριθμό νέων επιχειρηματιών. Η έρευνα στο διαδίκτυο 

ανέδειξε την ύπαρξη αρκετών τέτοιων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, των οποίων ο 

αριθμός αυξήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια. Έπειτα από την αναζήτηση των φορέων, 

με κριτήριο επιλογής την διάρκειά τους στο χρόνο και την παρουσία τους σε επίπεδο 

προτάσεων και συναντήσεων σε πολιτικό επίπεδο, αποφασίστηκαν συνεντεύξεις με 

νέους επιχειρηματίες οι οποίοι εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Νέων 

Επιχειρηματιών (YES)97 καθώς και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων 

                                                           

96 Βάση του τύπου n=1/(e2), όπου n το ελάχιστο μέγεθος δείγματος και e το μέγιστο σφάλμα εκτίμησης 
97 η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Νέων Επιχειρηματιών (YES), η οποία συγκροτήθηκε το 1988 από επτά 
εθνικές ομάδες νέων επιχειρηματιών (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία και 
Πορτογαλία) προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που απορρέουν από την επικύρωση της 
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, τον Ιούλιο του 1987. Η Συνομοσπονδία, σύμφωνα με τον πρόεδρό της Δ. 
Τσίγγο, αποτελείται από 40.000 μέλη. Ανάμεσα στους στόχους είναι η προώθηση της αξίας της 
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Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.) και τους επιμέρους Συνδέσμους Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας (Ε.ΣΥ.Ν.Ε)98, από τη θέση του εκλεγμένου προέδρου αυτών. 

 

5.4       Ανάπτυξη και βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνητικών  

εργαλείων 

 Τα βασικά ερευνητικά εργαλεία της παρούσας έρευνας αποτελούνται από δύο 

ερωτηματολόγια, τα οποία απευθύνονται αντίστοιχα σε φοιτητές και καθηγητές, και 

ένα ερωτηματολόγιο συνέντευξης το οποίο απευθύνεται στους εκπροσώπους των νέων 

επιχειρηματιών. Παρακάτω επιχειρείται η ανάπτυξη των ερευνητικών εργαλείων 

καθώς και η δημιουργία μιας αιτιολογικής βάσης σχετικά με την κατάρτιση των 

ερωτηματολογίων, μέσα από τα ευρήματα της σύγχρονης βιβλιογραφίας και σε 

αντιστοιχία με τα αντίστοιχα ερωτήματα. 

  

5.4.1    Ερωτηματολόγιο φοιτητών 

Το ερωτηματολόγιο των φοιτητών χωρίζεται σε τρεις βασικές ενότητες, τα 

δημογραφικά στοιχεία, οι απόψεις για την επιχειρηματικότητα και η συμμετοχή σε 

                                                                                                                                                                        

επιχειρηματικότητας, μέσω της συμμετοχής της στους φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την αύξηση της αποδοχής και της κατανόησης της σημασίας της επιχειρηματικότητας, η 
υποστήριξη της ενθάρρυνσης του επιχειρηματικού πνεύματος από το εκπαιδευτικό σύστημα και η 
δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που συνδέει τους νέους επιχειρηματίες (www.yes.be) 
98 η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.), η οποία ιδρύθηκε το 
2001 από την ανάγκη εκπροσώπησης των επτά επιμέρους Ελληνικών Συνδέσμων Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας (Ε.ΣΥ.Ν.Ε) και συγκεκριμένα:  Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων, 
Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Ηπείρου, Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Ιονίων Νήσων, 
Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Θεσσαλίας, Ε.ΣΥ.Ν.Ε. Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και Σ.Ν.Ε.Α. (Σύνδεσμος Νέων 
Επιχειρηματιών Αρκαδίας). Η Ομοσπονδία αριθμεί, συνολικά, περίπου 3.000 μέλη, με τα περισσότερα 
(800) να ανήκουν στην Ε.ΣΥ.ΝΕ Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων. Έπειτα όμως από τις απαντήσεις 
των προέδρων των υπολοίπων Ε.ΣΥ.ΝΕ προκύπτει ότι τα ενεργά μέλη ανέρχονται περίπου στα 1.200. 
Οι στόχοι της περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και την παρέμβαση στα επιχειρηματικά γεγονότα, μέσω της 
δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφορία και της σύγχρονης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται 
η δικτύωση των νέων επιχειρηματιών με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, η ανάπτυξη 
επιχειρηματικών προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας και η διοργάνωση ευρωπαϊκών και εθνικών 
συνεδρίων και ημερίδων (www.esyne.gr). Επίσης, η Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε. αποτελεί τον εθνικό φορέα- 
οικοδεσπότη της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Week-GEW), 
πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε το 2008 με στόχο, κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας κάθε Νοέμβριο, 
μέσα από τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί, να βοηθήσει προς την 
κατεύθυνση της ανακάλυψης των δυνατοτήτων της αυτοαπασχόλησης και της καινοτομίας. Οι 
δραστηριότητες αυτές αφορούν διαγωνισμούς, εκδηλώσεις,, δικτύωση και σύνδεση των συμμετεχόντων 
με πιθανούς συνεργάτες, συμβούλους και επενδυτές. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Ewing 
Marion Kauffman Foundation, ίδρυμα για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
(http://www.kauffman.org), το οποίο υποστηρίζει και το Startup Weekend (http://startupweekend.org/). 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες: www.unleashingideas.org, 
www.gr.unleashingideas.org. 
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εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιχειρηματικότητα, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

ερωτήσεις συγκεκριμένων ερευνητικών στόχων (βλ. Παράρτημα ΙV). 

Στο πρώτο μέρος των δημογραφικών χαρακτηριστικών καταγράφονται το 

φύλο, η ηλικία, το εξάμηνο σπουδών, το Πανεπιστήμιο, το αντικείμενο σπουδών, και ο 

τόπος διαμονής, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η κατάσταση απασχόλησης των γονέων 

(ερωτήσεις 1.1-1.8). Έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν πως η διαφορά των φύλων, η 

φυλετική καταγωγή, το εκπαιδευτικό και εισοδηματικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει 

τις απόψεις των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, οι 

άνδρες είναι περισσότερο πιθανό να σκέφτονται την έναρξη μίας επιχείρησης ως 

επαγγελματική επιλογή σε σχέση με τις γυναίκες, παρόλο που και τα δύο φύλα 

πρόσκεινται θετικά απέναντι στην επιχειρηματικότητα, καθώς και πως οι απόφοιτοι 

μεταπτυχιακών MBA είναι, επίσης, πιθανότερο να ανοίξουν τις δικές τους 

επιχειρήσεις, ακολουθούμενοι από τους απόφοιτους εμπορικών σχολών (Luiz & 

Mariotti, 2008) 

Επίσης, οι φοιτητές των οποίων οι γονείς έχουν επιχείρηση είναι πιθανότερο να 

τείνουν προς την ίδια κατεύθυνση ως επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώ όσο 

υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τόσο αυτή η τάση μειώνεται, 

χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται οι απόψεις τους περί επιχειρηματικότητας (Luiz & 

Mariotti, 2008). Τέλος, σημαντικό εύρημα της εν λόγω μελέτης είναι πως οι φοιτητές 

που τοποθετούν την επιχειρηματικότητα στο κέντρο του επαγγελματικού τους 

μέλλοντος ανήκουν στις υψηλότερες και χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες, είτε με 

τη μορφή επιχειρηματικότητας καινοτομίας, στην πρώτη περίπτωση, είτε ως 

επιχειρηματικότητα ανάγκης, στη δεύτερη. Ομοίως, η έρευνα GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2002) κατέδειξε πως όσοι φοιτητές έχουν αποκτήσει στο 

παρελθόν εξοικείωση με την επιχειρηματικότητα μέσω φίλων, οικογένειας ή 

εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξετάσουν σοβαρά τη δυνατότητα 

δημιουργίας επιχείρησης. Στην ίδια έρευνα καταγράφτηκε πως όσοι έχουν γονείς 

αυτοαπασχολούμενους κλίνουν περισσότερο προς την αυτοαπασχόληση, σε σχέση με 

αυτούς που έχουν γονείς μισθωτούς. 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου διερευνώνται οι απόψεις και οι 

στάσεις των συμμετεχόντων απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Αρχικά, μέσω 12 

θέσεων οι απαντήσεις των οποίων προσδιορίζονται μέσω πενταβάθμιας κλίμακας 

Likert, διερευνώνται οι λόγοι-κίνητρα που θα μπορούσαν να προτρέψουν τους 

ερωτηθέντες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, ενώ παράλληλα, μέσω των 
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απαντήσεων των ερωτηθέντων σε 11 θέσεις ανάλογης λογικής, αποσαφηνίζονται οι 

κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των 

ερωτηθέντων. Στη συνέχεια, και μέσω 12 θέσεων, οι απαντήσεις των οποίων 

προσδιορίζονται μέσω πενταβάθμιας κλίμακας Likert, αποσαφηνίζεται η εκτιμώμενη 

ικανότητα των ερωτηθέντων για τη δημιουργία επιχειρήσεων, ενώ παρουσιάζεται και 

η εκτιμώμενη επιθυμία τους για επιχειρηματική δραστηριοποίηση αλλά και η 

εκτιμώμενη εφικτότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος. Επίσης, μέσω ερωτήσεων 

κλειστού τύπου ονομαστικής κλίμακας, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων σχετικά με την πιθανότητα να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσα 

στα επόμενα τρία χρόνια, ο βαθμός στον οποίο είναι πεπεισμένοι να ξεκινήσουν μια 

δική τους επιχείρηση και ο βαθμός στον οποίο θεωρούν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες 

γνώσεις για να συμβεί αυτό, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ο τομέας που οι 

ερωτηθέντες θα αποφάσιζαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Το δεύτερο μέρος 

του ερωτηματολογίου ολοκληρώνεται με δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με την 

πρώτη να επιχειρεί να αποτυπώσει τις απόψεις των ερωτηθέντων για τα 

χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία, ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται στην διατύπωση 

ορισμού, από μέρους των ερωτηθέντων, της έννοιας της καινοτομίας και των τομέων 

εφαρμογής της. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση διερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους θα 

αποφάσιζαν οι φοιτητές να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά (ερώτηση 2.1). 

Σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, οι λόγοι για την απόφαση αυτοαπασχόλησης 

ευρύνονται σ' ένα μεγάλο φάσμα κινήτρων, όπως είναι τα οικονομικά οφέλη και οι 

δημογραφικές επιρροές (Parker, 2004; Cassar, 2007), οι δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες (Davidsson et al, 1994; Rotefoss & Kolvereid, 2005), η ανάγκη για 

ανεξαρτησία και αυτονομία (Douglas & Shepherd, 2002; Hughes, 2003), το χαμηλό 

επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης από προηγούμενη εργασία εξαρτημένης μορφής 

(Nooderhaven et al, 2004), η ανησυχία για τη διαχείριση οικογενειακών ζητημάτων 

στο μέλλον για τις γυναίκες (DeMartino & Barbato, 2003; Kirkwood, 2009), η 

απουσία εναλλακτικών επαγγελματικών προοπτικών (Dennis, 2006), η ανάγκη να 

είναι κάποιος αυτεξούσιος (Smeaton, 2003), η ανάγκη εφαρμογής μίας καινοτόμου 

ιδέας (Austin et al, 2006), η ευελιξία σε σχέση με τις ώρες εργασίας (Hughes, 2006) 

και η ανάγκη κοινωνικής καταξίωσης (Autio et al, 1997). 

Στη δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου εξετάζονται τα αντιληπτά εμπόδια 

για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης (ερώτηση 2.2). Ως αντιληπτά εμπόδια έχουν 
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καταγραφεί, κατά το παρελθόν, κατά κύριο λόγο τα οικονομικά εμπόδια, η απουσία 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, το έλλειμμα συγκεκριμένων επιχειρηματικών γνώσεων 

και επιχειρηματικών ιδεών προς εφαρμογή, καθώς και η αντιληπτή έλλειψη 

επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων (Owusu-Ansah & Poku, 2012). 

Επίσης, τα κυριότερα αντιληπτά εμπόδια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

είναι η χρηματοδότηση και τα οικονομικά εμπόδια, η έλλειψη κατάλληλων 

συμβουλευτικών υποδομών, το έλλειμμα επιχειρηματικής εμπειρίας και οι μη 

κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών 

(Hannon, 2009). Ειδικά για τις γυναίκες επιχειρηματίες, τα σημαντικότερα αντιληπτά 

εμπόδια είναι τα κενά πληροφόρησης, η διακριτική μεταχείριση, η έλλειψη 

κοινωνικών δικτύων και οι δυσκολίες που αφορούν το συνδυασμό επαγγελματικών και 

οικογενειακών υποχρεώσεων (European Commission, 2000). 

Στην επόμενη ερώτηση του ερωτηματολογίου των φοιτητών εξετάζεται ένα 

φάσμα απόψεων γύρω από την επιχειρηματικότητα (ερώτηση 2.3). Αρχικά, έχει 

καταγραφεί πως η επιχειρηματικότητα απελευθερώνει το δυναμικό του ατόμου, ενώ 

έχει βρεθεί πως η επαγγελματική ικανοποίηση μεταξύ επιχειρηματιών είναι υψηλότερη 

σε σχέση με τους μισθωτούς (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών 

Διαβίωσης και Εργασίας, 2002). Επίσης, έχει καταγραφεί πως οι Ευρωπαίοι προτιμούν 

το καθεστώς του μισθωτού από εκείνο του αυτοαπασχολούμενου σε σχέση με τους 

κατοίκους των ΗΠΑ, ενώ, παράλληλα, εγκαταλείπουν σε διπλάσιο βαθμό τις 

προσπάθειες εκκίνησης μίας επιχείρησης (European Commission, 2002b). Στην ίδια 

έρευνα καταγράφτηκε πως το 46% των Ευρωπαίων πιστεύουν πως «δε θα πρέπει να 

ξεκινά κανείς μία επιχείρηση αν υπάρχει κίνδυνος αποτυχίας», αναδεικνύοντας, με τον 

τρόπο αυτό, το ζήτημα του κοινωνικού στιγματισμού του αποτυχημένου 

επιχειρηματία, με σημαντικότερες επιπτώσεις την πιθανότητα πτώχευσης και την 

απώλεια της προσωπικής ιδιοκτησίας. Μάλιστα, ως κρισιμότερος παράγοντας της 

πτώχευσης θεωρείται η ανικανότητα διαχείρισης του ανταγωνισμού και όχι της 

επιχείρησης. 

Ακόμη, τα κυριότερα αντιληπτά εμπόδια για την έναρξη μίας επιχείρησης είναι 

ο σύνθετος χαρακτήρας των υφιστάμενων διοικητικών δομών και η έλλειψη διάθεσης 

χρηματοδότησης (Scarpetta et al, 2002). Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (2002) 

ανέδειξε και την ανάγκη προοπτικής ανταμοιβής σε περίπτωση επιχειρηματικής 

επιτυχίας, ώστε να μετριάζεται το αντιληπτό εμπόδιο του κοινωνικού στιγματισμού 

που φέρει ο αποτυχημένος επιχειρηματίας. Επίσης, η ίδια έρευνα απέδειξε πως οι εν 
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δυνάμει επιχειρηματίες θεωρούν πως η ίδρυση μίας επιχείρησης απαιτεί δυναμισμό, 

δημιουργικότητα και σθένος, ενώ η ανάπτυξή της απαιτεί περισσότερο προσωπικές 

διοικητικές δεξιότητες, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία. Τέλος, στην έρευνα GEM 

(2002) αποδείχτηκε πως όσοι έχουν εμπιστοσύνη στις δεξιότητες και στην εμπειρία 

τους είναι από δύο έως εφτά φορές πιθανότερο να συμμετάσχουν στην ίδρυση ή στη 

λειτουργία μίας επιχείρησης, ενώ όσοι γνωρίζουν κάποιον που έχει ξεκινήσει μία 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τρεις έως τέσσερις φορές πιθανότερο να 

αναλάβουν προσωπική επιχειρηματική δράση (Hay et al, 2002) (ερωτήματα 2.3.11-

2.3.12).  

Τέλος, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002c), τα 123 

φυτώρια επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη θέτουν ως 

εκπαιδευτικούς στόχους για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και 

συμπεριφοράς την ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τα επιχειρηματική σχέδια, την 

ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης νέων τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης και την 

εκμάθηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση, τη διαχείριση και την 

αντιμετώπιση συγκρούσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης (ερωτήματα 2.3.8-2.3.10). 

Ακόμη, τα υποερωτήματα που εμπεριέχονται σ' αυτήν την ενότητα σχετίζονται 

με την υποκίνηση για την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο του 

Κέντρου Τοπικής Επιχειρηματικότητας των ΗΠΑ (2003), οι τρεις κυριότερες 

μεταβλητές της απόφασης για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης είναι η 

υποκίνηση (αντιληπτές ευκαιρίες, προσανατολισμός στην ανάπτυξη, δημιουργικότητα, 

καινοτομία, δυναμισμός, δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων, σκληρή εργασία, ευελιξία, 

ανάληψη κινδύνων, συνεργατικότητα, ανταγωνιστικότητα, κλίση προς τη γνώση), οι 

ικανότητες (ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών, μάρκετινγκ και επικοινωνίας, 

οικονομικής διαχείρισης, απόκτησης κεφαλαίων, διαχείρισης ομάδας, ανάπτυξης 

συνεργασιών, αυτοελέγχου) και η υποστήριξη από το οικογενειακό, κοινωνικό και 

θεσμικό περιβάλλον (ερωτήματα 2.3.1-2.3.7) 

Η ερώτηση (2.4) του εφαρμοζόμενου ερωτηματολογίου αφορά τη διερεύνηση 

των απόψεων των φοιτητών αναφορικά με την απόφαση ίδρυσης μίας νέας 

επιχείρησης. Σύμφωνα με προηγούμενα ευρήματα, έχει επαρκώς καταδειχθεί πως η 

σκοπιμότητα για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης δε συσχετίζεται με 

προηγούμενη θετική επαγγελματική εμπειρία αλλά ούτε και με το «βάθος» της 

εμπειρίας αυτής, αλλά με τη συμμετοχή σε κάποιου είδους εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

για την επιχειρηματικότητα (Krueger, 1993; Peterman & Kennedy, 2003). Πιο 
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συγκεκριμένα, η συμμετοχή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας 

ενισχύει τόσο την αντιληπτή εφικτότητα όσο και την επιθυμία δημιουργίας μίας 

επιχείρησης,  υποστηρίζοντας πως η συμμετοχή στην επιχειρηματική εκπαίδευση 

αποτελεί μία σημαντική μεταβλητή της επιχειρηματικής πρόθεσης (Peterman & 

Kennedy, 2003). Επίσης, έχει βρεθεί πως αρνητικές προηγούμενες επαγγελματικές 

εμπειρίες σχετίζονται θετικά με τις απόψεις περί σκοπιμότητας ανάληψης 

επιχειρηματικής δράσης (Krueger & Carsrud, 1993; Scherer et al, 1989) και πως, σε 

ό,τι αφορά την επιχειρηματική εκπαίδευση, η σκοπιμότητα σχετίζεται θετικά με το 

συνολικό βαθμό συμμετοχής στην εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, στην 

επιχειρησιακή εκπαίδευση και στην επιχειρηματική εμπειρία (Gorman et al, 1997; 

Rajecki, 1990) (ερωτήματα 2.4.1-2.4.8). 

Ακολούθως, στην ερώτηση (2.5) εξετάζεται η πιθανότητα εκκίνησης 

επιχείρησης στα επόμενα τρία χρόνια από την πλευρά των φοιτητών, δηλαδή, 

ουσιαστικά εξετάζεται η επιχειρηματική πρόθεση βάσει διαφόρων μεταβλητών. Η 

επιχειρηματική πρόθεση αποτελεί ένα ζήτημα που έχει διερευνηθεί σε βάθος στη 

βιβλιογραφία, ενώ υφίσταται διαφοροποίηση ανάμεσα στην πρόθεση (Θα ήθελα 

να…), στην προσωπική πρόβλεψη (Πόσο πιθανό είναι να…) και στη συμπεριφορική 

πρόθεση (Σκοπεύω να…) (Armitage & Conner, 2001). Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο 

επιχειρηματικής πρόθεσης που έχει επικρατήσει είναι αυτό το οποίο τη θεωρεί ως 

αποτέλεσμα των εξωτερικών δημογραφικών μεταβλητών, της προσωπικής έλξης προς 

την επιχειρηματικότητα, των αντιληπτών κοινωνικών προτύπων και του αντιληπτού 

συμπεριφορικού ελέγχου (Baron, 2004; Delmar & Davidsson, 2000; Kickul & Zaper, 

2000). Οι φοιτητές με ειδίκευση στην επιχειρηματικότητα έχουν σημαντικά 

μεγαλύτερη πρόθεση να γίνουν επιχειρηματίες, καθώς και αυξημένη πιθανότητα να 

ανοίξουν επιχειρήσεις (Kolvereid & Moen, 1997) και, επίσης, οι φοιτητές που 

αποφοιτούν από εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας έχουν υψηλότερες 

βαθμολογίες στην επιχειρηματική πρόθεση και στην επιχειρηματική αυτό-

αποτελεσματικότητα, συγκρινόμενοι με φοιτητές άλλων επιστημονικών πεδίων (Noel, 

2001). 

Ομοίως, τα ερωτήματα (2.6) και (2.7) διερευνούν δύο σημαντικές πτυχές της 

επιχειρηματικής πρόθεσης, βάσει του προαναφερθέντος μοντέλου, και πιο 

συγκεκριμένα εξετάζουν την πεποίθηση (αντιληπτά κοινωνικά πρότυπα και 

αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος) και την ύπαρξη γνώσης (προσωπική έλξη και 
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αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος) για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, αντίστοιχα. 

Στο ακόλουθο ερώτημα (2.8) διερευνάται ο επιχειρηματικός προσανατολισμός 

των φοιτητών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της επιχειρηματικότητας σε 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Η ερευνητική βιβλιογραφία έχει 

καταδείξει πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται αναφορικά με τον επιχειρηματικό 

προσανατολισμό εξαρτώνται τόσο από ενδογενείς παράγοντες, όπως είναι οι 

προηγούμενες εμπειρίες, ο βαθμός ανάγκης καταξίωσης και οι επιχειρηματικές 

δεξιότητες, όσο και από εξωγενείς μεταβλητές, όπως είναι το ισχύον οικονομικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρηματικές τάσεις, τα κοινωνικά πρότυπα σχετικά 

με την επιχειρηματικότητα και οι επιρροές του εκπαιδευτικού πλαισίου (Krueger et al, 

2000; Lumpkin & Dess, 1996; Lent et al, 2000). Σχετικά με τις επιρροές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος στον επιχειρηματικό προσανατολισμό των φοιτητών, έχουν 

καταγραφεί σχετικές διαφοροποιήσεις των φοιτητών όπως, για παράδειγμα, ότι οι 

φοιτητές στις ΗΠΑ προσανατολίζονται προς περισσότερο καινοτόμες επιχειρήσεις του 

τριτογενούς τομέα που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, στις χώρες τις Αφρικής 

προτιμώνται επιχειρηματικές κινήσεις που σχετίζονται με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία (πρωτογενής τομέας) (Kreiser et al, 2002), ενώ στην Ινδία η πλειοψηφία 

των φοιτητών προτιμούν να δραστηριοποιηθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 

μεταποίησης και των κατασκευών (Popli, 2010). 

Το ερώτημα (2.9) αφορά τη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών σχετικά 

με τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. Μία από τις σημαντικότερες θεωρητικές 

σχολές που έχει αναπτυχθεί περί επιχειρηματικότητας είναι αυτή που εστιάζει στα 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά και στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 

συνθέτουν έναν επιχειρηματία. Τα σημαντικότερα απ’ αυτά θεωρούνται η ανάγκη 

καταξίωσης και επίτευξης στόχων, ο εσωτερικός έλεγχος, η τάση προς ανάληψη 

κινδύνων, η ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, η αυτοεκτίμηση και η τάση προς την 

καινοτομία (Begley & Boyd, 1987; Brockhaus & Horwitz, 1986; Connie et al, 2005; 

Rauch & Frese, 2000; Korunka et al, 2003).  

Ωστόσο, τα τρία πιο «κλασικά» χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής 

προσωπικότητας μέχρι και σήμερα θεωρούνται ο εσωτερικός έλεγχος, η ανάγκη 

επίτευξης και η τάση προς την ανάληψη κινδύνων (Korunka et al, 2003). Οι 

θεωρητικές αυτές διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται από την πλειοψηφία ερευνών 

αναφορικά με τις απόψεις των φοιτητών για τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, 
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χωρίς ωστόσο να λείπουν και ανησυχητικά ευρήματα, όπως, για παράδειγμα, ότι 

πολλοί φοιτητές θεωρούν πως επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που μπορεί να κάνει τα 

πάντα για να προστατέψει την επιχείρησή του, όπως μία σκόπιμα παράνομη πράξη, 

αγνοώντας την προοπτική της κοινωνικής ευθύνης της επιχειρηματικότητας (Owusu-

Ansah & Poku, 2012).   

Τέλος, το ερώτημα (2.10) της δεύτερης θεματικής ενότητας του παρόντος 

ερωτηματολογίου αφορά την εξέταση των απόψεων των φοιτητών σχετικά με την 

καινοτομία και τους τομείς εφαρμογής της. Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί πως, παρά 

το μεγάλο αριθμό εννοιολογικών προσεγγίσεων που έχουν αποδοθεί στην καινοτομία, 

ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός αναφέρει την καινοτομία ως τη δημιουργία ενός 

πρωτότυπου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας η οποία προσθέτει αξία (Luecke & 

Katz, 2003). Μέσω της ανοιχτής αυτής ερώτησης, η παρούσα έρευνα προσπαθεί να 

καταγράψει αν οι απόψεις των φοιτητών περί καινοτομίας εμπεριέχουν όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά της έννοιάς της, η οποία δεν αφορά απλώς τη δημιουργικότητα αλλά 

καταλήγει σ’ ένα πολύτιμο αποτέλεσμα, όπως είναι η δημιουργία ενός νέου προϊόντος 

ή υπηρεσίας, ενός επιχειρηματικού μοντέλου, προγράμματος ή πρωτοβουλίας. Επίσης, 

το ερώτημα αυτό επιχειρεί να αναδείξει αν οι φοιτητές αντιλαμβάνονται πλήρως τις 

κύριες διαστάσεις της καινοτομίας, οι οποίες σύμφωνα με τον OECD (2008b) 

αναφέρονται στην καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας, επιχειρησιακής οργάνωσης, 

διαδικασιών ή μάρκετινγκ.  

Στο τρίτο μέρος τους ερωτηματολογίου των εκπαιδευομένων εξετάζεται ο 

βαθμός της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας και 

οι σχετικές εμπειρίες τους. Αρχικά, αποσαφηνίζεται ο βαθμός στον οποίο οι 

ερωτηθέντες απέκτησαν γνώσεις επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της 

δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι 

απόψεις των ερωτηθέντων για το ποια χρονική στιγμή κρίνουν σωστό να ξεκινήσει η 

ενημέρωση και η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, εξετάζεται αν οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα είναι γνώστες των δράσεων των Πανεπιστημίων για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ή της ύπαρξης άλλων φορέων ή/και δράσεων που 

ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, εξετάζονται οι απόψεις των 

ερωτηθέντων σχετικά με τη συμμετοχή των φορέων της αγοράς στην επιχειρηματική 

εκπαίδευση, ενώ ακόμη ελέγχεται η ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα 

επιχειρηματικότητας που παρακολουθούν ή παρακολούθησαν. Επιπρόσθετα, 

προσδιορίζεται αν οι ερωτηθέντες θεωρούν την οικονομική κρίση καταλυτικό 
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παράγοντα για την επιλογή μαθημάτων και προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, για 

το ενδεχόμενο ίδρυσης μιας δικής τους επιχείρησης στο μέλλον και για τη γενικότερη 

ανάπτυξη του θεσμού της επιχειρηματικότητας στο μέλλον. 

Συγκεκριμένα, στα ερωτήματα (3.1) και (3.2) εξετάζεται αν οι φοιτητές έχουν 

λάβει γνώση σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα κατά τη διάρκεια του 

γυμνασίου/λυκείου (ερώτημα 3.1) και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 

Πανεπιστήμιο (ερώτημα 3.2), και σε πιο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στο ακόλουθο 

ερώτημα (3.3) διερευνώνται οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με την καταλληλότερη 

εκπαιδευτική βαθμίδα κατά την οποία πρέπει να ξεκινήσει η ενημέρωση και η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Σήμερα, ισχύει η άποψη πως η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι μία συνεχής εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία 

ξεκινάει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συνεχίζεται μέχρι και την τριτοβάθμια 

(Solomon et al, 2002; Filion, 1994; Gasse, 1985; Peterman & Kennedy, 2003). 

Ωστόσο, το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων οφείλουν να υιοθετήσουν καινοτόμες 

μεθόδους και εργαλεία εκπαίδευσης, για να αναπτύξουν το κατάλληλο μαθησιακό 

περιβάλλον, το οποίο να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 

ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος (Kuratko & Hodgetts, 2004).  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002) προτείνει πως το σύγχρονο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο για την επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, όπου η διδασκαλία στοχεύει στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων στους μαθητές, καθώς και στην πρώιμη γνώση και επαφή με τον 

επιχειρηματικό κόσμο, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου η διδασκαλία στην 

επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

αυτοαπασχόληση, τη μάθηση μέσα από την πράξη και την παροχή ειδικής κατάρτισης, 

και, φυσικά, την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο επίπεδο αυτό, η διδασκαλία της 

επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει ειδική κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο 

δημιουργίας και διαχείρισης μίας επιχείρησης. Συμπερασματικά, και όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνεται, τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πιθανοί 

επιχειρηματίες από τη γέννησή τους και, για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ξεκινάει σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία 

(Landstrom & Sexton, 2000).  

Η πρακτική της ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα σε 

όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι, πλέον, συνήθης, στην Ευρώπη. Προγράμματα 

που προάγουν την επιχειρηματική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής 



 

 
232 

διαδικασίας εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της διατριβής (European Commission, 2012a). 

Στις επόμενες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (3.4) και (3.5) διερευνάται αν 

οι φοιτητές γνωρίζουν την ύπαρξη δράσεων του Πανεπιστημίου ή άλλων φορέων 

εκτός του Πανεπιστημίου σε σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ενώ στο 

ερώτημα (3.6) εξετάζονται οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με τη συμμετοχή 

επιχειρηματιών, κατά τη διάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα, καθώς και σε σχέση με τα εφόδια που παρέχουν τα προγράμματα 

αυτά σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις πως η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και, κυρίως, 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικά υποστηρικτικά προγράμματα έχουν ιδιαίτερα θετική 

επίδραση στην ενθάρρυνση ίδρυσης μίας επιχείρησης, καθώς και στη βελτίωση της 

ποιότητας διαχείρισής της (Dainow, 1986; Gorman et al, 1997; McMullan et al, 2002). 

Σημειώνεται, επίσης, ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στα ποσοστά των 

επενδύσεων των Πανεπιστημίων για την επιχειρηματικότητα και στο ποσοστό των 

φοιτητών που γίνονται επιχειρηματίες (Varela & Jimenez, 2001), ενώ έχει 

παρατηρηθεί ότι η πρόθεση να είναι κάποιος αυτοαπασχολούμενος αυξάνεται μέσω 

της παρακολούθησης μαθημάτων επιχειρηματικότητας (Tkachev & Kolnereid, 1999). 

Καλές πρακτικές τέτοιου είδους προγραμμάτων, που έχουν υλοποιηθεί κατά το 

παρελθόν, όπως το πρόγραμμα Youth Achievement στην Αυστραλία (YYA), είχαν 

θετικά αποτελέσματα στην πρόθεση ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, 

ενσωματώνοντας ιδιαίτερα μαθησιακά χαρακτηριστικά, όπως είναι η διαδραστική και 

βασισμένη στην εμπειρία μάθηση, η μοντελοποιημένη διδασκαλία και η διασύνδεση 

του μαθήματος με τον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο (Kourilsky & Carlson, 1996; 

Breen, 1999). Παράλληλα, οι σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 

ενσωματώνουν το συμβουλευτικό και συμμετοχικό ρόλο των επιχειρηματιών σε 

ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα, ως βασικό άξονα της κατάρτισης μαθητών και 

φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας, γεγονός που όχι μόνο ενδυναμώνει τη 

διασύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά ενισχύει και τη δημόσια εικόνα των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν, στο πλαίσιο των στρατηγικών για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη (Klein & Wayman, 2008; Lord & Jones, 2006; Shinnar et al, 2009). 

Στο ερώτημα (3.7) εξετάζεται η επιρροή που δέχονται οι φοιτητές από το 

εξωτερικό τους περιβάλλον (γονείς, καθηγητές, φίλοι, συγγενείς, προηγούμενη 

επαγγελματική εμπειρία) σε σχέση με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για 
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την επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο 

υποστηρικτικός ρόλος των εκπαιδευτικών και της οικογένειας, κυρίως, μάλιστα, του 

οικογενειακού πυρήνα, είναι θεμελιώδης και επηρεάζει καίρια την πιθανότητα κλίσης 

στην επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, δεδομένου ότι η συμμετοχή σε κάποιου είδους 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα απαιτεί χρόνο και γενικότερα 

υποστήριξη των συμμετεχόντων από το οικογενειακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο 

ρόλος αυτός αποκτά μεγαλύτερη σημασία (Raposo & do Paco, 2011). 

Ακολούθως, και μετά το ερώτημα (3.8), στο οποίο εξετάζεται το ποσοστό 

παρακολούθησης από τους φοιτητές κάποιου μαθήματος σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 

ερώτημα (3.9), διερευνάται το ζήτημα της ικανοποίησής τους από το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Αν και ο σκοπός αυτής της ερώτησης δεν είναι η αξιολόγηση του 

προγράμματος, η οποία δεν μπορεί να εξεταστεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αυτών είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της πολυπλοκότητας του ζητήματος, καθώς ακόμα και 

σήμερα δεν έχουν καθοριστεί επακριβώς οι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα που αναμένονται από ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνεπώς, 

συνηθίζεται, εκτός από τη μέτρηση και τον έλεγχο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

κριτηρίων, να προσμετράται και το επίπεδο ικανοποίησης των φοιτητών, ως μέρος της 

συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης.  

Σε προηγούμενες έρευνες για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για την επιχειρηματικότητα έχει τονιστεί ιδιαίτερα η εξάρτησή τους από αυτο-

αναφερόμενα, εκ μέρους των συμμετεχόντων, δεδομένα που είναι μετρήσιμα (Vesper 

& Gartner, 1997). Επισημαίνεται, επίσης, η βαρύνουσα σημασία της αξιολόγησης 

τόσο αναφορικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτώνται σε βραχυπρόθεσμο 

διάστημα, όσο και σε σχέση με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τους στους 

συμμετέχοντες (Gibb, 2006), ενώ αναφέρεται ότι οι εκτιμήσεις που εξάγονται από τη 

διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

επιχειρηματικότητα αποτελούν πολύτιμα σημεία αναφοράς για ανατροφοδότηση, 

προβληματισμό, τροποποίηση και προσαρμογή των αντίστοιχων βέλτιστων 

πρακτικών, πειραματισμό και χαρτογράφηση των αποτελεσματικότερων τάσεων (Hytti 

& Kuopusjarvi, 2004).  

Ακόμη, προτείνεται πως τα κριτήρια της αξιολόγησης αυτής πρέπει να είναι η 

γενικότερη φιλοσοφία των προγραμμάτων, οι μαθησιακοί στόχοι και το περιεχόμενο 
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διδασκαλίας, οι μαθησιακές στρατηγικές και οι μέθοδοι καθώς και τα αποτελέσματά 

τους στο επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων (Garavan & O’Cinneide, 1994). 

Τέλος, αναδεικνύεται ο βαθμός επίτευξης της συμμετοχικής παιδαγωγικής και 

διδασκαλίας ως κριτήρια αξιολόγησης των προγραμμάτων για την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, καθώς και η καινοτομικότητα των μεθόδων διδασκαλίας και του 

εκπαιδευτικού υλικού, η ύπαρξη εργαστηρίων, ο βαθμός συνεργασίας με τον ιδιωτικό 

τομέα, οι αντίστοιχες υποδομές και η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων 

(Twaalfhoven & Wilson, 2004).  

Στα ερωτήματα (3.10) και (3.13) εξετάζεται αν η πρόσφατη οικονομική κρίση 

έχει επηρεάσει την απόφαση των φοιτητών να επιλέξουν το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας, κι αν έχει επηρεάσει θετικά τη στάση τους το ενδεχόμενο 

ίδρυσης μίας επιχείρησης στο μέλλον, αντίστοιχα. Ομοίως, στο ερώτημα (3.14) 

διερευνώνται οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με τις επιρροές της κρίσης στο μέλλον 

της επιχειρηματικότητας. Το τρέχον οικονομικό περιβάλλον έχει επηρεάσει, σε 

σημαντικό βαθμό, τις σύγχρονες τάσεις επιχειρηματικότητας.  

Στην Ελλάδα, όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι δυσμενές λόγω των 

σημαντικών ελλείψεων του θεσμικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος, είναι πολύ 

πιθανό τα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί μία τάση επιχειρηματικότητας ανάγκης 

(λανθάνουσα επιχειρηματικότητα), καθώς η απορρόφηση εργαζομένων υπό μορφή 

εξαρτημένης εργασίας έχει μειωθεί δραματικά. Επίσης, σημαντικό είναι το γεγονός 

που οι συνεταιρισμοί ευδοκιμούν σε περιόδους κρίσης (Jones, 2008), ενώ από την 

άλλη πλευρά οι νέοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια για την έναρξη 

μίας επιχείρησης, με σημαντικότερα την παντελή έλλειψη κεφαλαίων και 

χρηματοδοτικών πόρων, τις ελλείψεις του γενικότερου υποστηρικτικού και θεσμικού 

περιβάλλοντος και τη γραφειοκρατία. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να 

εξεταστεί μέσω της παρούσας έρευνας το αν οι φοιτητές που συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζουν την κρίση ως 

ευκαιρία επιχειρηματικής δράσης ή αντιμετωπίζουν την επιχειρηματικότητα απλώς ως 

διέξοδο.  

Τέλος, στα ερωτήματα (3.11) και (3.12) εξετάζεται το αν οι φοιτητές έχουν 

παρακολουθήσει εκδήλωση ή ημερίδα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα καθώς και 

αν έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας, αντίστοιχα. Ο ρόλος της 

ενημέρωσης μέσω τέτοιου είδους εκδηλώσεων αποτελεί σημαντικό μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας για την επιχειρηματικότητα, καθώς οι φοιτητές έχουν τη 
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δυνατότητα να πληροφορηθούν και να καταρτιστούν σε ειδικότερα επιχειρηματικά 

ζητήματα, συνήθως από άτομα εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ανήκουν στον 

πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων99. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία ένας 

σημαντικός αριθμός διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας έχει αναπτυχθεί, στο πλαίσιο 

της επιχειρηματικής εκπαίδευσης100. Στην Ελλάδα πραγματοποιείται πλέον ένας 

σημαντικός αριθμός διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας, κυρίως από Πανεπιστήμια 

οικονομικών και κοινωνικών σπουδών, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρίες και 

άλλους εξωτερικούς φορείς.  

 

5.4.2    Ερωτηματολόγιο καθηγητών 

Το ερωτηματολόγιο των καθηγητών αποτελείται, ομοίως με το αντίστοιχο των 

φοιτητών, από τρεις βασικούς ερευνητικούς άξονες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την 

καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, τη διερεύνηση των απόψεών τους σχετικά 

με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα, γενικότερα 

(βλ. Παράρτημα ΙV).  

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση 

των δημογραφικών χαρακτηριστικών των δείγματος των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

όπως είναι το φύλο τους, το αντικείμενο σπουδών τους, το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο 

οποίο διδάσκουν, τη θέση που κατέχουν σ’ αυτό καθώς και το επιστημονικό πεδίο στο 

οποίο ειδικεύονται (ερωτήσεις 1.1-1.5). 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου των καθηγητών περιλαμβάνει τις 

απόψεις των καθηγητών του δείγματος για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. 

Συγκεκριμένα, ζητείται από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν τη στιγμή που 

θεωρούν ότι θα πρέπει να ξεκινά η ενημέρωση αλλά και η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, να παραθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το εάν στην  

εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια 

                                                           

99 Χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων τέτοιων δράσεων είναι αυτά των Πανεπιστημίων του 
Cambridge και του Stanford στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου η συνεχής διάδραση και επικοινωνία μεταξύ 
φοιτητών και επιχειρηματιών σε ενημερωτικές εκδηλώσεις είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής πληροφόρησης (Nelson & Byers, 2005). 
100 Οι διαγωνισμοί “$100K Entrepreneurship Competition” του Πανεπιστημίου MIT, “BIG Idea 
Competition” του Πανεπιστημίου Cornell, “Global Cleantech Open Ideas Competition” του Ινστιτούτου 
Kauffman, που διοργανώνεται κάθε χρόνο για τη νεανική επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο 
και, ομοίως, ο διαγωνισμός “Staples Youth Social Entrepreneurship Competition” για τη νεανική, 
βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποτελούν ορισμένα παραδείγματα διαγωνισμών 
επιχειρηματικής ιδέας. 
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βαθμίδα θα πρέπει να συμμετέχουν ή όχι επιχειρηματίες, αλλά και με το εάν η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αυξάνει την πιθανότητα για αυτοαπασχόληση. 

Πρέπει να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, πως το ερωτηματολόγιο αυτό 

κατασκευάστηκε σε αντιστοιχία με το ερωτηματολόγιο των φοιτητών και ως εκ τούτου 

μία σειρά ορισμένων ερωτημάτων δεν τεκμηριώνονται βιβλιογραφικά στο παρόν 

υποκεφάλαιο, καθώς έχουν αναλυθεί προηγουμένως. Έτσι, τα ερωτήματα (2.1), (2.2), 

(2.3) και (2.4), τα οποία απευθύνονται και στους φοιτητές, μέσω του αντίστοιχου 

ερωτηματολογίου, και αφορούν το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο ενημέρωσης στην 

επιχειρηματικότητα, τη συμμετοχή των επιχειρηματιών στην εκπαίδευση και τη σχέση 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης και αυτοαπασχόλησης, δεν εξετάζονται στο σημείο 

αυτό.  

Στη συνέχεια, μέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου και της πενταβάθμιας 

κλίμακας Likert, διερευνάται ο βαθμός συμφωνίας των καθηγητών του δείγματος της 

έρευνας σχετικά με 9 προτάσεις που θα διερευνήσουν τους σκοπούς, τους στόχους, το 

πλαίσιο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Παράλληλα, μέσω δεκατριών προτάσεων, 

προσδιοριζόμενων και σ’ αυτή την περίπτωση με ερωτήσεις κλειστού τύπου 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert, διερευνάται ο βαθμός αξιολόγησης των ερωτηθέντων 

σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων της 

επιχειρηματικότητας, αλλά και οι απόψεις τους σχετικά με το ρόλο που θα πρέπει να 

αναλαμβάνουν οι φορείς της αγοράς στη διαδικασία της διδασκαλίας των μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας. 

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα (2.5) διερευνώνται οι απόψεις των καθηγητών 

βάσει μίας σειράς προτάσεων που σχετίζονται με το πεδίο της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αρχικά, λοιπόν, στα 

υποερωτήματα (2.5.1) και (2.5.2) εξετάζονται οι απόψεις των καθηγητών σχετικά με 

το αν η επιχειρηματική εκπαίδευση απευθύνεται ή θα πρέπει να απευθύνεται κυρίως 

στους φοιτητές οικονομικών σχολών. Κατά τα τελευταία χρόνια, η κυρίαρχη τάση της 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα σε τριτοβάθμιο επίπεδο είναι ο σχεδιασμός και 

η εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ολιστικής προσέγγισης, τα 

οποία απευθύνονται συνολικά σε όλους τους φοιτητές όλων των γνωστικών 

αντικειμένων. Μάλιστα, σε έρευνα για τις επιπτώσεις της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα στις ΗΠΑ, αποδεικνύεται πως οι οικονομικές σχολές δεν 

αποτελούν τα καλύτερα φυτώρια επιχειρηματικής δράσης και φιλοδοξίας, και αυτό 
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είναι πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός πως οι σπουδαστές των οικονομικών 

επιστημών, λόγω της εντρύφησης τους με το γνωστικό αυτό αντικείμενο, αισθάνονται 

περισσότερο αναποτελεσματικοί για την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης, καθώς και πως 

η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας θα είναι καθοριστική για την εξέλιξή της 

(Schramm, 2006).   

Η τοποθέτηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης ανάλογα με τα γνωστικά 

αντικείμενα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει σημαντικές επιπτώσεις στον 

καθορισμό των διδακτικών και μαθησιακών στόχων (υποερωτήματα 2.5.3, 2.5.4, 

2.5.5). Η διεθνής εμπειρία των τελευταίων ετών αντανακλά την ώθηση της 

επιχειρηματικότητας πέρα από τις οικονομικές επιστήμες και την απλή εκμάθηση του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού και λειτουργίας, η οποία πλέον θεωρείται ως αδύναμη 

παιδαγωγική προσέγγιση για την επιχειρηματική εκπαίδευση (Gibb, 2006). Έτσι, τα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εστιάζουν στην 

ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για την ενίσχυση των επιχειρηματικών 

χαρακτηριστικών και αξιών, στην παροχή πραγματικών γνώσεων για τον κόσμο των 

επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και στην προώθηση 

της αξίας απόκτησης «σιωπηρής» (πραγματικής) γνώσης υπό συνθήκες πίεσης (Gibb, 

2005). 

Ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως, ειδικά στις ΗΠΑ, η εκπαίδευση 

στην επιχειρηματικότητα εφαρμόζεται κατά κόρον σε πανεπιστημιακά πεδία εκτός των 

σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, όπως είναι η βιοτεχνολογία, οι υπηρεσίες υγείας, η 

ιατρική, η μηχανική και η φαρμακολογία, αναπτύσσοντας ένα σύγχρονο μοντέλο 

εκπαίδευσης ανεξάρτητο του παραδείγματος της επιχείρησης (Mendes et al, 2006). 

Στο μοντέλο αυτό, το οποίο πλέον αναπτύσσεται και στον ευρωπαϊκό χώρο, η έμφαση 

των παιδαγωγικής προσεγγίσεων της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 

εντοπίζεται στον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών και στην προώθηση της 

καινοτομίας, μέσω του συνδυασμού διάφορων επιστημονικών κλάδων. Η αιτιολογική 

βάση αυτών των προσεγγίσεων είναι η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας, η οποία 

βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικότητας.  

Ο ρόλος των καθηγητών στην εφαρμογή των προαναφερθέντων στόχων είναι 

ζωτικής σημασίας για την προώθηση του μοντέλου του «επιχειρηματικού 

Πανεπιστημίου» (υποερωτήματα 2.5.6, 2.5.7). Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας 

του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Επιχειρηματική Έρευνα το 2004,  αν και υπάρχει 

αύξηση του αριθμού των διδασκόντων της επιχειρηματικότητας σε πολλά ανώτατα 
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εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, ο αριθμός αυτός υπολείπεται σημαντικά, τόσο 

σε σχέση με τον αντίστοιχο των ΗΠΑ όσο και αναφορικά με την πραγματική ζήτηση. 

Εκτός αυτού, στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές οι διδάσκοντες της 

επιχειρηματικότητας είναι είτε μερικής απασχόλησης είτε επισκέπτες-καθηγητές, με 

αποτέλεσμα να μην έχουν τα ίδια κίνητρα για την ανάπτυξη των αντίστοιχων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Wilson & Volkmann, 2009). Σχετικά με τις έδρες 

καθηγητών του γνωστικού πεδίου της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και σύμφωνα με 

την ίδια έρευνα, η Ευρώπη υπολείπεται κατά τέσσερις έδρες κατ’ αναλογία, ενώ μόνο 

το 2004 ο αριθμός αυτών των εδρών στις ΗΠΑ ήταν περίπου 400 και στην Ευρώπη 

σχεδόν 100. Ας σημειωθεί, εξάλλου, ότι στην Ελλάδα, αντίστοιχη έδρα δεν υπάρχει. 

Το αποτέλεσμα αυτών των σημαντικών ελλειμμάτων είναι η έλλειψη και οι 

σημαντικές ανεπάρκειες συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης και σεμιναρίων σε 

τομείς όπως η καταλληλότερες μέθοδοι διδασκαλίας, οι καινοτόμες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά εργαλεία για την επιχειρηματική 

εκπαίδευση.  

Το ίδιο σημαντικός με το ρόλο των καθηγητών είναι και ο ρόλος της 

χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στην 

τριτοβάθμια βαθμίδα (υποερωτήματα 2.5.8, 2.5.9). Στην Ευρώπη, οι κυριότερες πηγές 

χρηματοδότησης είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, οι κοινοτικοί πόροι και τα ίδια τα 

Πανεπιστήμια, αν και σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, η 

χρηματοδότηση κρίνεται τουλάχιστον ελλιπής. Αντίθετα, στις ΗΠΑ σημαντική πηγή 

χρηματοδότησης αποτελούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καθώς οι επιχειρηματίες έχουν 

ισχυρούς δεσμούς με τα Πανεπιστήμια από τα οποία αποφοίτησαν, κάνοντας συχνές 

δωρεές (Katz, 2004). Η τακτική αυτή είναι αρκετά ασυνήθιστη στην Ευρώπη, όπου τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται, κατά κύριο λόγο, από κρατικούς 

πόρους, ενώ στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ίδρυμα Kauffman, το ποσό δωρεών από 

επιχειρήσεις σε αντίστοιχα προγράμματα είναι περίπου $1 δις (Kauffman Foundation, 

2012). 

Στο ερώτημα (2.6) εξετάζονται, αρχικά, οι απόψεις των καθηγητών σχετικά με 

τα μαθήματα της επιχειρηματικότητας (υποερωτήματα 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 

2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, 2.6.10 και 2.6.13). Αναφέρεται ότι το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας πρέπει να αποτελείται από τρεις βασικές διαστάσεις, τη 

μεταφορά γνώσης (μέσω της θεωρητικής διδασκαλίας, των πρακτικών εφαρμογών, της 

προσωπικής διερεύνησης της βιβλιογραφίας, της υποβολής εκθέσεων και εργασιών και 
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της παρουσίασης και μελέτης  επιτυχημένων περιπτώσεων), την έμμεση εφαρμογή 

(μέσω ομαδικών εργασιών, εφαρμογών σε εργαστήρια, projects, συζητήσεων και 

εφαρμογής μελέτης περιπτώσεων) και την άμεση εφαρμογή (μέσω προσομοιώσεων, 

συνεργασιών με επιχειρήσεις, σεμιναρίων για την εκμάθηση και το σχεδιασμό 

επιχειρηματικών σχεδίων και διαδραστικής διδασκαλίας, όπως είναι οι ρόλοι) (Beer & 

Nohria, 2000). Συνεπώς, ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης θεωρείται απαραίτητος για 

την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην 

επιχειρηματικότητα, σε επίπεδο Πανεπιστημίου.  

Επιπρόσθετα, για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και την προώθηση 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους φοιτητές μέσω των αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, υποστηρίζεται πως η παιδαγωγική προσέγγιση της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης πρέπει να προσανατολίζεται προς δύο βασικές κατευθύνσεις: πρώτον, 

στην εκμάθηση του θεωρητικού υπόβαθρου της επιχειρηματικότητας (εννοιολογικές 

προσεγγίσεις, βασικά χαρακτηριστικά, συχνά επιχειρηματικά λάθη, ο ρόλος του 

επιχειρηματία στην οικονομία και την κοινωνία), και, δεύτερον, στην εκμάθηση 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων πρακτικής φύσης (διαχείριση κρίσεων, επίλυση 

προβλημάτων, συστήματα λήψης αποφάσεων, διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων, 

ηγεσία, προετοιμασία επιχειρηματικού πλάνου, νομικές γνώσεις περί ίδρυσης 

επιχειρήσεων, διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, στρατηγικές και μέτρα ανάπτυξης 

και διείσδυσης αγοράς) (Fiet, 2001).  

Προς αυτήν την κατεύθυνση, αναπτύσσεται ένα μοντέλο μαθήματος της 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, βάσει του οποίου οι φοιτητές θα πρέπει αρχικά 

να έχουν κάποιες θεωρητικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης και, στη συνέχεια, 

θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά σειρά στα ζητήματα της ίδρυσης μίας επιχείρησης, 

της ανάπτυξης προϊόντων και της διαχείρισης της τεχνολογικής αλλαγής, της 

ανάπτυξης αγοράς, της διαχείρισης κρίσεων, της στρατηγικής διαχείρισης και των 

τεχνικών του benchmarking (Ronstadt, 1990). Άλλες μελέτες, κατά το παρελθόν, 

έχουν αναδείξει το κατάλληλο περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στην 

επιχειρηματικότητα, το οποίο οφείλει να προσανατολίζεται στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, όπως είναι η ηγεσία, η διαπραγμάτευση, η δημιουργική σκέψη, η 

διαχείριση της τεχνολογίας και η καινοτομία (Vesper & McMullen, 1998), η 

αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών, η αξιοποίηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, η 

παραγωγή και η προστασία ιδεών, η ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα, η ικανότητα 

αντιμετώπισης προκλήσεων στα διάφορα στάδια της επιχειρηματικής δράσης και τα 
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προσωπικά χαρακτηριστικά (Hood & Young, 1993). Ομοίως, επισημαίνεται η 

βαρύτητα της ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας του επιχειρηματικού σχεδίου, της 

ικανότητας εντοπισμού και αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων, της 

δικτύωσης και της καθοδήγησης, της περιβαλλοντικής ανάλυσης, των υπολογιστικών 

δεξιοτήτων, της αξιολόγησης περιπτωσιολογικών μελετών, της χρήσης ψηφιακών 

μέσων τεχνολογίας και της αξιοποίησης εργαλείων ανάλυσης (Brawer, 1997). 

Μάλιστα, η χρήση σύγχρονων μέσων, η αξιοποίηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και 

κατάλληλων μαθησιακών πρακτικών αυξάνει το ενδιαφέρον των φοιτητών για τα 

μαθήματα της επιχειρηματικότητας, γεγονός που πιθανόν να αντανακλάται και στον 

αριθμό των φοιτητών που επιλέγουν τα μαθήματα αυτά (Charney & Lidecap, 2000; 

Thandi & Sharma, 2003). 

Εκτός από επίσημες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, όπως είναι οι παραδοσιακές 

αίθουσες διδασκαλίας, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα θα πρέπει να 

πραγματοποιείται και μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδόσεων σε περιοδικά, 

εργαστηριακών προγραμμάτων, καθώς και από πανεπιστημιακές πλατφόρμες 

ερευνητικών κέντρων (Adenipekun, 2004; Uwameiye & Uwameiye, 2006; Miettinen, 

2006). Επίσης, δεδομένου ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα οφείλει να 

παρέχει όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένη γνώση, σημειώνεται πως ιδιαίτερη 

έμφαση πρέπει να αποδίδεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαίδευσης, αγοράς 

(επιχειρήσεων, φορέων, βιομηχανικών κλάδων) και συγκεκριμένων επιχειρηματιών, 

ώστε να μεταφέρεται η κατάλληλη γνώση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις 

επιχειρήσεις και αντίστροφα (Miettinen, 2006). Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται πως το 

κατάλληλο περιεχόμενο της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα συμβάλλει στη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης 

(Laukannen, 2000), ακόμα και σε επίπεδο κοινοπραξιών (Luthje & Franke, 2003).  

Βέβαια, σημαντικό είναι να σημειωθεί πως ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου στα προγράμματα επιχειρηματικότητας 

στην ανώτατη εκπαίδευση διαδραματίζει το υποστηρικτικό περιβάλλον των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και το γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Έτσι, τα 

Πανεπιστήμια, μέσω της οργάνωσης εκπαιδευτικών δομών για την 

επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εκείνων των 

δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μίας εγγενούς επιχειρηματικής 

πρόθεσης, για την αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας, για την οργάνωση και 

τη διαχείριση ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος (Brown, 2000). Απώτερος στόχος 
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είναι η υποστήριξη των νέων, ώστε να αναπτύσσουν χαρακτηριστικά που τους 

επιτρέπουν να είναι καινοτόμοι και να διαχειρίζονται την εργασία ως μέσο 

προσωπικής καταξίωσης (Bhandari, 2006; Adenipekun, 2004) (υποερωτήματα 2.6.11 

και 2.6.12). 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου των καθηγητών ολοκληρώνεται με τη 

διερεύνηση των απόψεων των καθηγητών όσον αφορά τη μορφή που θα πρέπει να 

λαμβάνει το μάθημα της επιχειρηματικότητας, ενώ επιπλέον προσδιορίζεται ο βαθμός 

στον οποίο οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

παρέχουν αρκετά εφόδια για τη δημιουργία επιχείρησης, ο βαθμός στον οποίο 

θεωρούν ότι οι καθηγητές που καλούνται να διδάξουν το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας έχουν εμπειρία ή κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα, αλλά και ο 

βαθμός στον οποίο εκτιμούν ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει την απόφαση των 

φοιτητών να επιλέξουν το μάθημα της επιχειρηματικότητας. 

Έτσι, ο τρόπος ένταξης των μαθημάτων επιχειρηματικότητας στα 

Πανεπιστήμια έχει σημαντική επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η 

επιχειρηματική εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, στο είδος και στο μέγεθος των 

επιδράσεων στις επιχειρηματικές προθέσεις των φοιτητών (ερώτημα 2.7). Βέβαια, η 

υιοθέτηση των προσεγγίσεων σχετικά μ’ αυτόν τον τρόπο ένταξης, είτε ως 

προαιρετικό είτε ως υποχρεωτικό μάθημα, εξαρτάται από τις αποφάσεις του 

εκπαιδευτικού ιδρύματος και από το σχεδιασμό του εκάστοτε εκπαιδευτικού 

προγράμματος (Charney & Libecap, 2000). Το αποτέλεσμα των αποφάσεων αυτών 

έχει διαφορετικό κάθε φορά αντίκτυπο στις επιχειρηματικές προθέσεις των αποφοίτων 

των διαφόρων Πανεπιστημίων (Maki, 1999; Shane, 2004; Villanueva et al, 2005). 

Σε κάθε περίπτωση, όλο και περισσότερα Πανεπιστήμια σήμερα προσφέρουν 

ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης σε 

διάφορες πτυχές της επιχειρηματικότητας, τα οποία επηρεάζουν το είδος της μετέπειτα 

επιχειρηματικής δράσης (Fayolle, 2004). Μάλιστα, υποστηρίζεται πως τα 

εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα ενισχύουν μία συμπεριφορά ικανή να προκαλεί 

επιχειρηματικές προθέσεις, ειδικά σε αποφοίτους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους (Souitaris et al, 2007). Υπ’ αυτό το πρίσμα, ο 

ρόλος του σύγχρονου Πανεπιστημίου είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία 

επιχειρηματικής δράσης, για την ίδρυση επιχειρήσεων και για την, κατά συνέπεια, 

οικονομική ανάπτυξη (ερωτήματα 2.8, 2.9). 
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Αναφέρεται, επίσης, πως η επιχειρηματική εκκίνηση των φοιτητών όχι μόνο 

καθορίζει τον τρόπο ζωής τους αλλά συμβάλλει στην τόνωση της οικονομικής 

μεγέθυνσης μίας χώρας, γεγονός που καθιστά τα Πανεπιστήμια ιδρύματα ισχυρής 

κοινωνικής απήχησης και φυτώρια διάδοσης του επιχειρηματικού πνεύματος (Fayolle, 

2004). Επίσης, σε έρευνα του Πανεπιστημίου της Αριζόνα το 2000 αναφορικά με το 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα που διενεργείται, 

καταγράφτηκε πως η επιχειρηματική εκπαίδευση αυξάνει κατά 25% την πιθανότητα 

να συμβάλει ένας απόφοιτος σ’ ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, καθώς και πως οι 

απόφοιτοι είναι τρεις φορές πιθανότερο να είναι αυτοαπασχολούμενοι και 

περισσότερο ικανοποιημένοι με την εργασία τους, λαμβάνοντας παράλληλα ετήσια 

εισοδήματα κατά 27% υψηλότερα και έχοντας στην ιδιοκτησία τους 62% περισσότερα 

περιουσιακά στοιχεία από τους υπόλοιπους πτυχιούχους (Consortium for 

Entrepreneurship Education, 2008).  

Επιπλέον, το ερώτημα (2.10) αναφέρεται στην ιδιαίτερη κατάρτιση των 

καθηγητών σε ζητήματα επιχειρηματικότητας ή στην προηγούμενη επιχειρηματική 

εμπειρία τους και σχετικά με τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Παρόλο που η 

επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί ένα σχετικά νέο εκπαιδευτικό πεδίο, έχει 

αποδειχθεί πως σε μετέπειτα φάσεις της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε τριτοβάθμιο 

επίπεδο, η εξειδικευμένη γνώση των καθηγητών στη διαχείριση των επιχειρήσεων και 

η γενικότερη επιχειρηματική εμπειρία, σε συνδυασμό με την καινοτομική και 

πρωτοποριακή σκέψη, αποτελούν σημαντικές μεταβλητές αυτού του τύπου 

εκπαίδευσης, η οποία μάλιστα έχει υψηλές λειτουργικές απαιτήσεις και επιβάλλει, σ’ 

ένα βαθμό, την ενισχυμένη διαδραστική διδασκαλία (Liu & Xia, 2009) (ομοίως για 

ερώτημα 3.9). Τέλος, το ερώτημα (2.11), όπως και στο ερωτηματολόγιο των φοιτητών, 

αφορά τις απόψεις των καθηγητών σχετικά με την επίδραση της οικονομικής κρίσης 

στην απόφαση των σπουδαστών να επιλέξουν το μάθημα της επιχειρηματικότητας.  

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου των καθηγητών αποσαφηνίζει τις 

απόψεις τους για την επιχειρηματικότητα. Αρχικά, σ’ αυτό προσδιορίζονται οι 

κυριότεροι και οι λιγότερο σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την ίδρυση 

επιχείρησης από τους νέους, μέσω μιας ερώτησης 17 σημείων πενταβάθμιας κλίμακας 

Likert. Παράλληλα, προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι 

είναι εύκολο να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότερες δράσεις για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ο βαθμός που θεωρούν οι 
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ερωτηθέντες ότι αυτά προβαίνουν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις και ενισχύουν τους 

δεσμούς τους με τους επιχειρηματικούς φορείς, με στόχο την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας. Επίσης, διερευνάται εάν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

εκπαιδευτικοί έχουν καταρτιστεί σε θέματα επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους ή για το σκοπό της διδασκαλίας του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας, αν έχουν εργαστεί σε κάποια επιχείρηση στο παρελθόν, αλλά και 

αν θεωρούν ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει, με κάποιον 

τρόπο, το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Τέλος, μέσω δύο ερωτήσεων ανοικτού 

τύπου προσδιορίζονται οι τρόποι με τους οποίους, σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, μπορεί η εκπαίδευση να στηρίξει την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης 

για την επιχειρηματικότητα και των δεξιοτήτων της και να διευκολυνθεί η ομαλή 

μετάβαση και πρόσβαση των σπουδαστών στην αγορά εργασίας. 

Συγκεκριμένα, στα ερωτήματα (3.1) και (3.2) εξετάζονται οι απόψεις τους περί 

επιχειρηματικότητας σχετικά με τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την 

ίδρυση επιχειρήσεων από τους νέους. Όσον αφορά τις δράσεις των Πανεπιστημίων για 

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

(ερωτήματα 3.3, 3.4 και 3.6), στην προηγούμενη βιβλιογραφία έχει καταγραφεί ένα 

ευρύ φάσμα ανάλογων δραστηριοτήτων. Γενικά, η δράση αυτή επεκτείνεται σε τρεις 

βασικούς τομείς, στην επιχειρηματική εκπαίδευση, στην επιχειρηματική έρευνα και 

στη βιωματική μάθηση μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τέτοιων εμπειρικών δράσεων, κατά το παρελθόν, είναι η κατάρτιση 

επιχειρηματικών πλάνων (Gorman et al, 1997), η συμβουλευτική υποστήριξη 

αποφοίτων που ιδρύουν νέες επιχειρήσεις (Truell et al, 1998), επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις και ημερίδες επιχειρηματικότητας (Solomon et al, 1994), προσομοιώσεις 

σε υπολογιστή στο πλαίσιο εργαστηρίων για την επιχειρηματικότητα (Brawer, 1997), 

συμπεριφορικές προσομοιώσεις (Mitchell & Chesteen, 1995), συνεντεύξεις με 

επιχειρηματίες και μελέτη «ζωντανών» περιπτώσεων (Gartner & Vesper, 1994), 

διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων και ιδεών (Nelson & Byers, 2005), τα παιχνίδια 

ρόλων (Stumpf et al, 1991) και η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων (Gartner & 

Vesper, 1994). Επίσης, σημειώνεται ότι τα προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που είχαν πραγματικό αντίκτυπο στους σπουδαστές σχετικά με την επιχειρηματική 

τους πρόθεση και σημαντικές, μακροχρόνιες και θετικές επιπτώσεις στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας στις ΗΠΑ ήταν αυτά που συνδύασαν επιτυχώς τη σύγχρονη 

παιδαγωγική, τη βιωματική μάθηση και τη συνεχή υποστήριξη μέσω 
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συμπληρωματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως είναι οι μηχανισμοί υποστήριξης 

αποφοίτων που ιδρύουν επιχειρήσεις (Kuratko, 2003).  

Σημαντικό στοιχείο της πανεπιστημιακής δράσης για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι οι δεσμοί και 

τα δίκτυα που αναπτύσσονται ανάμεσα στα Πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις 

(ερώτημα 3.5). Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνεισφέρουν στην 

επιχειρηματικότητα άμεσα, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των φοιτητών, 

και έμμεσα, μέσω της εμπορευματοποίησης της έρευνας (Etzkowitz & Leydesdorff, 

2000). Η ροή των υποψήφιων επιχειρηματιών από το Πανεπιστήμιο στην αγορά 

εργασίας συνιστά σημαντική ευθύνη των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή, η έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια αποτελεί 

πηγή ιδεών και εφευρέσεων με σημαντικές εμπορικές δυνατότητες από την πλευρά του 

επιχειρηματικού κόσμου.  

Στα ερωτήματα (3.7) και (3.8) εξετάζονται οι απόψεις των καθηγητών σε 

σχέση με την επάρκεια και την καταλληλότητα της κατάρτισής του σε ζητήματα 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Όπως έχει αποδειχθεί επαρκώς κατά τα προηγούμενα 

χρόνια, η βασικότερη αιτία αναποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι το τεχνολογικό 

έλλειμμα που παρατηρείται (Solomon et al, 2002; Kuratko & Welsch 2004; Souitaris 

et al, 2007). Για να εισέλθει, λοιπόν, η επιχειρηματική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, οι 

καθηγητές θα πρέπει να είναι περισσότερο ικανοί και καταρτισμένοι στη χρήση της 

σύγχρονης ακαδημαϊκής τεχνολογίας και των νέων παιδαγωγικών μεθόδων, όπως είναι 

η χρήση της τηλεδιάσκεψης και η εξέταση περιπτωσιολογικών μελετών μέσω video 

streaming, ώστε να ενισχύεται συνεχώς η εκπαιδευτική εμπειρία.  

Στο ερώτημα (3.11) διερευνώνται οι απόψεις των καθηγητών αναφορικά με 

τους τρόπους με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να στηρίξει την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως, εκτός από 

τις προαναφερθείσες διαστάσεις της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η σύγχρονη έρευνα 

προσανατολίζεται προς την αντιμετώπιση των βασικότερων ανεπαρκειών των 

αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε πρώτο επίπεδο, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται (Katz, 2003), υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

επιχειρηματικότητα σε κάθε σχολή διαφορετικού γνωστικού πεδίου και σε κάθε 

εκπαιδευτική βαθμίδα, γεγονός που αντανακλάται, σε δεύτερο επίπεδο, στην έλλειψη 

διδακτορικών προγραμμάτων για την επιχειρηματικότητα. Ένα ακόμη ζήτημα που 
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πρέπει να εξεταστεί είναι αυτό της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας για την εφαρμογή 

των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων, η οποία θα αναμορφώσει τις εκπαιδευτικές 

δομές και θα αυξήσει το ενδιαφέρον των σπουδαστών για τα ζητήματα της 

επιχειρηματικότητας (Solomon et al, 2002).  

Τέλος, στα ερωτήματα (3.10) και (3.12) διερευνώνται οι απόψεις των 

καθηγητών σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 

επιχειρηματικότητα και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να διευκολυνθεί η 

ομαλή μετάβαση των φοιτητών από το Πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας, 

αντίστοιχα. Συνδυάζοντας τα προαναφερθέντα ερωτήματα, άξιο αναφοράς είναι το 

γεγονός πως η παγκόσμια οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει δραματικά το ζήτημα της 

απασχολησιμότητας των αποφοίτων (Cranmer, 2006), ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν 

εκκλήσεις από τη βιομηχανία και τις κυβερνήσεις, ως εργοδότες, για περισσότερο 

καταρτισμένους αποφοίτους που επιδιώκουν να ενσωματωθούν στην αγορά, είτε ως 

επιχειρηματίες είτε ως εργαζόμενοι (Papayannakis et al, 2008). Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχει πλέον ανάγκη για αποφοίτους που να είναι εξοπλισμένοι με ένα εύρος 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, με έμφαση τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη 

διαχείριση κινδύνων και δικτύων (Moreland, 2007), ανάγκη που έχει καταστεί σαφής 

και από πλήθος μελετών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2004b; 

2006a; 2008a). Παρόλα αυτά, πολλοί υποστηρίζουν πως η ομαλή μετάβαση των 

αποφοίτων στην αγορά δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί υπό τον παρόν θεσμικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο (Durham University CEL, 2009; Cranmer, 2006; Coaldrake, 

2001). Κατά συνέπεια, όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα έχουν ανοίξει έναν ευρύτερο 

δημόσιο διάλογο σχετικά με το ρόλο και τη φύση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

στο σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.  

 

5.4.3    Ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων με εκπροσώπους νέων επιχειρηματιών 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης με τους εκπροσώπους των νέων επιχειρηματιών 

περιλαμβάνονται σε τρεις επιμέρους ενότητες (βλ. Παράρτημα ΙV). Στην πρώτη 

παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως είναι το 

φύλο, η ηλικία τους, το Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησαν, το αντικείμενο των 

σπουδών τους καθώς και η κατάσταση απασχόλησης των γονέων τους. Επίσης, στην 

ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των μελών 

επιχειρηματιών των συνδέσμων που εκπροσωπούν, τον τομέα παραγωγής της δικής 
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τους επιχείρησης καθώς και τον τομέα παραγωγής στον οποίο δραστηριοποιείται η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων των συνδέσμων.    

Στη δεύτερη ενότητα οι συμμετέχοντες ερωτώνται κατά σειρά για τους λόγους 

που τους οδήγησαν στην απόφαση να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά αλλά και για 

τους φόβους που είχαν, για την άποψή τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός 

επιχειρηματία και για τον ορισμό της έννοιας της καινοτομίας και των τομέων 

εφαρμογής της. Επίσης, με τις ερωτήσεις διερευνώνται οι απόψεις τους όσον αφορά τη 

δυνατότητα λειτουργίας μιας επιχείρησης στη χώρα μας σήμερα και τις διαφορές που 

υπάρχουν σε σχέση με το παρελθόν και τους φόβους που έχουν για το μέλλον των 

επιχειρήσεών τους. Τέλος, περιλαμβάνονται ερωτήσεις για το εάν είχαν τις 

απαραίτητες γνώσεις, όταν αποφάσισαν να ιδρύσουν την επιχείρησή τους, εάν έλαβαν 

κάποια σχετικά βοήθεια, για τον τομέα δραστηριότητας στον οποίο θα επιχειρούσαν 

σήμερα και για βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κατά την άποψή τους, οι 

νέοι επιχειρηματίες.    

Στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνονται ερωτήσεις για το βαθμό συμμετοχής τους 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες 

ερωτώνται εάν απέκτησαν γνώσεις επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της 

δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους. Επίσης, όπως και στους 

σπουδαστές και τους καθηγητές, εξετάζονται οι απόψεις τους για την καλύτερη 

χρονική στιγμή της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, για 

τη συμμετοχή των φορέων της αγοράς στην επιχειρηματική εκπαίδευση και για τις 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην επιχειρηματικότητα. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το ερευνητικό εργαλείο που αφορά το 

ερωτηματολόγιο των συνεντεύξεων με τους εκπροσώπους των νέων επιχειρηματιών 

κατασκευάστηκε σε αντιστοιχία με το ερωτηματολόγιο των φοιτητών. Για το λόγο 

αυτό, για την τεκμηρίωση των ερωτημάτων του ισχύει ό,τι αναφέρεται στην ενότητα 

που αφορά το ερωτηματολόγιο των φοιτητών. Επίσης, η δομή των ερωτήσεων και το 

περιεχόμενο είναι ίδια με αυτά των ερωτηματολογίων της βασικής έρευνας με μόνη 

διαφορά ότι σ’ αυτά έχουν προστεθεί ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν τους φορείς 

και τα μέλη τους καθώς, επίσης, και ότι έχουν αφαιρεθεί ερωτήσεις οι οποίες δεν 

αφορούσαν τους ερωτώμενους. 
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5.5       Δομή έκθεσης ερευνητικών αποτελεσμάτων  

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας διαχωρίζεται ουσιαστικά σε 

τρεις υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα της ερευνητικής έκθεσης περιλαμβάνει την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας των φοιτητών και αποφοίτων και η 

δεύτερη περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των απαντήσεων των 

καθηγητών. Τέλος, στην τρίτη υποενότητα παρουσιάζονται οι απόψεις των 

επιχειρηματιών εκπροσώπων φορέων νεανικής επιχειρηματικότητας, για την 

επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική εκπαίδευση.   

Συγκεκριμένα, μέσω εργαλείων της περιγραφικής στατιστικής αρχικά 

παρουσιάζονται, μέσω διαγραμμάτων, πινάκων περιγραφικής στατιστικής και πινάκων 

κατανομής συχνοτήτων, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων φοιτητών στο δοσμένο 

ερευνητικό εργαλείο. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων διεξάγεται διαδοχικά για 

κάθε ενότητα του ερευνητικού εργαλείου.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των απαντήσεων των φοιτητών, με τη χρήση μεθόδων επαγωγικής 

στατιστικής. Τα πεδία τα οποία αναλύονται είναι τα κίνητρα αλλά και οι λόγοι 

δισταγμού για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων από τους νέους, η εκτιμώμενη 

ικανότητά τους για επιχειρηματική δραστηριοποίηση, αλλά και η εκτιμώμενη επιθυμία 

και δυνατότητα της ίδρυσης επιχείρησης από αυτούς. 

Επίσης, διερευνάται η ανά ζεύγη συσχέτιση των απαντήσεων των φοιτητών 

όσον αφορά τη μορφή του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχαν, τις 

γνώσεις που αυτοί απέκτησαν στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

την παρακολούθηση από μέρους τους εκδηλώσεων επιχειρηματικότητας, τη 

συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας, τη γνώση ύπαρξης δράσεων 

πανεπιστημιακών και εξωπανεπιστημιακών φορέων για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και την πιθανότητα να ιδρύσουν επιχείρηση στα επόμενα τρία 

χρόνια, την πεποίθηση τους ότι μπορούν να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση και 

το βαθμό που θεωρούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση. 

Ανάλογη είναι και η διαδικασία της παρουσίασης των αποτελεσμάτων των 

απαντήσεων των καθηγητών στο αντίστοιχο ερευνητικό εργαλείο, τα οποία 

παρουσιάζονται στη δεύτερη υποενότητα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων καθηγητών, με τη βοήθεια των εργαλείων της περιγραφικής σττιστικής. 

Έπειτα,, μέσω πρακτικών και εργαλείων της επαγωγικής στατιστικής, διερευνάται η 
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ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και στη 

συνέχεια, εξετάζεται, με τη χρήση παρόμοιων μεθόδων, η ικανοποίηση των 

εκπαιδευτικών από το μάθημα της επιχειρηματικότητας, αλλά και οι ανασταλτικοί 

παράγοντες που κρίνουν οι εκπαιδευτικοί ότι επηρεάζουν την προοπτική ίδρυσης 

επιχείρησης από τους νέους. Παράλληλα, διερευνώνται οι δράσεις των ελληνικών 

Πανεπιστήμιων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας.  

 Τέλος, για την αποτύπωση των απόψεων των επιχειρηματιών σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματική εκπαίδευση χρησιμοποιείται το εργαλείο 

της συνέντευξης. Έτσι, καλούνται οι εκπρόσωποι συνδέσμων νέων επιχειρηματιών να 

απαντήσουν, μεταξύ άλλων, στις ερωτήσεις που τίθενται στους καθηγητές και τους 

σπουδαστές, ώστε να εξεταστεί η άποψή τους. 

 

5.6       Στατιστικά εργαλεία 

Για τη διερεύνηση των ερευνητικών στόχων της μελέτης χρησιμοποιούνται 

στατιστικά εργαλεία τόσο της περιγραφικής όσο και της επαγωγικής στατιστικής. 

Συγκεκριμένα, για την παράθεση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται: 

- διαγραμματικές απεικονίσεις με τη μορφή πιτών και ραβδογραμμάτων 

- πίνακες κατανομής συχνοτήτων 

- η μέθοδος των Κυρίων Συνιστωσών με περιστροφή Varimax, για την εξαγωγή 

παραγόντων που προκύπτουν μέσω της ανάλυσης παραγόντων 

- ο συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha, για την ομαδοποίηση 

μεταβλητών 

- ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson’s r, για τη διερεύνηση της ύπαρξης 

και του είδους της συσχέτισης μεταξύ των, με αριθμητική κλίμακα, μεταβλητών 

- η Ανάλυση Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης (One Way ANOVA) και ο έλεγχος 

t για ανεξάρτητα δείγματα (Indepentend Samples t test), για τη διερεύνηση της 

ύπαρξης ή μη στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων ανάμεσα στους μέσους 

όρους μεταβλητών, οι οποίες προσδιορίζονται με αριθμητική κλίμακα και  

- ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2, για τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικής ή μη 

συσχέτισης μεταξύ ονομαστικών μεταβλητών  

 Ας σημειωθεί, επίσης, ότι το επίπεδο σημαντικότητας για τη διενέργεια 

ελέγχων υποθέσεων προκαθορίζεται να είναι το α=0,05, ενώ για τη στατιστική 
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επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, έγινε χρήση του στατιστικού πακέτου για 

τις κοινωνικές επιστήμες SPSS. 

 

5.7       Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από μία σειρά περιορισμών και, για το λόγο 

αυτό, τα ευρήματα και τα αντίστοιχα συμπεράσματα θα πρέπει να εξετάζονται με τη 

δέουσα προσοχή. Αρχικά, θα πρέπει να σημειωθεί πως η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα σχετικά νέο ερευνητικό πεδίο, ενώ οι αντίστοιχες 

εκπαιδευτικές δράσεις στην Ελλάδα υλοποιούνται συστηματικά κατά το τελευταίο, 

κυρίως, χρονικό διάστημα. Επομένως, δεν υπάρχουν σαφή ερευνητικά δεδομένα και 

στοιχεία στον ελληνικό χώρο με τα οποία τα παρόντα ευρήματα μπορούν να 

συγκριθούν, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Εκτός αυτού, δεν υφίσταται 

ένα δομημένο θεσμικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ περιορισμό 

αποτελεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη δομή και βάση δεδομένων 

καταγραφής συγκεντρωτικών στοιχείων που αφορούν τη συμμετοχή φοιτητών και 

καθηγητών σε προγράμματα επιχειρηματικότητας, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Επιπλέον, ας σημειωθεί ότι η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της 

στατιστικής εφαρμογής και επεξεργασίας ερωτηματολογίων, τα οποία δομήθηκαν 

αποκλειστικά για τους παρόντες ερευνητικούς σκοπούς. Συνεπώς, η μη ύπαρξη ενός 

ήδη σταθμισμένου ερευνητικού εργαλείου αποτελεί έναν επιπλέον περιορισμό της 

έρευνας, παρόλο που η αδυναμία αυτή επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί μέσω της 

εφαρμογής της πιλοτικής έρευνας. Ακόμη, ως περιορισμός της έρευνας μπορεί να 

θεωρηθεί και το γεγονός ότι αυτή πραγματοποιήθηκε στο παρόν οικονομικά υφεσιακό 

περιβάλλον και, για το λόγο αυτό, είναι πιθανό τα ευρήματα και τα αντίστοιχα 

συμπεράσματα να έχουν επηρεαστεί από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όπως 

διαμορφώθηκαν από τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των ατόμων σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Επιπρόσθετα, σε ερευνητικό επίπεδο ένας περιορισμός της έρευνας είναι το ότι 

το ερευνητικό δείγμα περιορίστηκε αποκλειστικά σε φοιτητές που έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο μάθημα, διαγωνισμό ή σεμινάριο σχετικό με την 

επιχειρηματικότητα και άρα δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις των σπουδαστών που 

έχουν μεν επιχειρηματικές προθέσεις αλλά δε συμμετέχουν προς το παρόν σε σχετικές 
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εκπαιδευτικές δράσεις. Όμως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι στη διεθνή βιβλιογραφία, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, σημειώνεται η θετική συσχέτιση μεταξύ επιχειρηματικών 

προθέσεων και παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας. 

Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί πως και οι καθηγητές που συμμετείχαν στην έρευνα, 

λόγω του ισχύοντος ακαδημαϊκού καθεστώτος, διδάσκουν μεν σε ακαδημαϊκό επίπεδο 

μαθήματα επιχειρηματικότητας αλλά δεν κατέχουν αντίστοιχες έδρες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1       Αποτελέσματα έρευνας φοιτητών 

6.1.1    Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής έρευνας φοιτητών 

 

6.1.1.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα του δείγματος των φοιτητών σχετικά με τις 

απόψεις τους για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα 

γενικότερα, αρχικά παρατηρείται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφήματος 1, ότι η 

μεγαλύτερη μερίδα του (72,3%) έχει παρακολουθήσει μαθήματα επιχειρηματικότητας 

στο Πανεπιστήμιο, το 12,5% έχει συμμετάσχει σε κάποιο σεμινάριο 

επιχειρηματικότητας, το 11,5% σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας που έχουν 

διοργανώσει ιδιωτικοί φορείς και το 3,8% σε διαγωνισμούς που έχουν διοργανώσει 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

 

Γράφημα 1:     Πεδίο διδασκαλίας στην επιχειρηματικότητα 

 

Το Γράφημα 2 που ακολουθεί παρουσιάζει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των φοιτητών και των αποφοίτων που συμμετέχουν στην έρευνα και, εστιάζοντας στο 

φύλο τους, διαπιστώνεται ότι το 54,4% απ’ αυτούς είναι γυναίκες και το 45,6% 

άνδρες.  
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Γράφημα 2:     Φύλο εκπαιδευομένων 

 

 

Σύμφωνα με το Γράφημα 3, το 15% των ατόμων του δείγματος της έρευνας 

είναι ηλικίας 18 έως 20 ετών, το 60% ηλικίας 21 έως 23 ετών, το 10% 24 έως 26 ετών 

και το 15,1% του δείγματος απαρτίζεται από άτομα άνω των 26 ετών. 

 

Γράφημα 3:     Ηλικία εκπαιδευόμενων 

 

 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζεται στον Πίνακα 10, 

παρατηρείται ότι οι γυναίκες του δείγματος παρακολουθούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

μαθήματα και σεμινάρια επιχειρηματικότητας, ενώ οι άνδρες συμμετέχουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε διαγωνισμούς. 
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Πίνακας 10:    Ποσοστά πεδίου διδασκαλίας με βάση το φύλο 

 Φύλο  

Πεδίο Διδασκαλίας Άνδρας Γυναίκα Σύνολο 
Μάθημα 41,9% 58,1% 100,0% 

Σεμινάριο 44,9% 55,1% 100,0% 
Διαγωνισμοί 63,3% 36,7% 100,0% 

 

Παράλληλα, στον Πίνακα 11 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή των 

ερωτηθέντων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση μαθημάτων, σεμιναρίων και 

διαγωνισμών επιχειρηματικότητας με βάση την ηλικία τους. 

 

Πίνακας 11:    Ποσοστά πεδίου διδασκαλίας με βάση την ηλικία 

 Ηλικία  

Πεδίο Διδασκαλίας 18-20 21-23 24-26 
Άνω των 

26 
Σύνολο 

Μάθημα 17,2% 72,5% 5,5% 4,8% 100,0% 
Σεμινάριο 5,1% 20,4% 34,7% 39,8% 100,0% 

Διαγωνισμοί 12,5% 33,3% 10,8% 43,3% 100,0% 

 
Το Γράφημα 4 που ακολουθεί δίνει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευομένων. 

 

Γράφημα 4:     Εκπαιδευτικό επίπεδο εκπαιδευομένων 

 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι 

φοιτητές, καθώς το ποσοστό τους αγγίζει το 91% του δείγματος, το 4,4% είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, το 4,1% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 

εξαιρετικά χαμηλά είναι τα ποσοστά των αποφοίτων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των αποφοίτων ΙΕΚ και σχολών του ΟΑΕΔ. 
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Επιπλέον, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 5, τα περισσότερα άτομα του 

δείγματος της έρευνας βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο των σπουδών τους, ενώ παράλληλα 

το 12,7% των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι. Το 14,6% του δείγματος φοιτά στο 9ο 

εξάμηνο σπουδών και το 12,5% στο 5ο. Μικρότερα είναι τα ποσοστά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα που βρίσκονται στα λοιπά εξάμηνα σπουδών. 

 

Γράφημα 5:     Εξάμηνο σπουδών εκπαιδευόμενων 

 

Ο κύριος όγκος του δείγματος, όπως φαίνεται και από το Γράφημα 6, 

αποτελείται από φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (25,6%), 

το 15,6% από φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 13,9% του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας και το 13,6% του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Γράφημα 6:     Ίδρυμα που φοιτούν οι εκπαιδευόμενοι 
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Στη συνέχεια, στα Γραφήματα 7, 8 και 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 

αφορούν το αντικείμενο σπουδών των συμμετεχόντων στην έρευνα, τον τόπο διαμονής 

και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους, αντίστοιχα. 

 

  

Γράφημα 7:     Αντικείμενο σπουδών εκπαιδευομένων 

 

 

 

Γράφημα 8:     Τόπος διαμονής των γονέων των εκπαιδευομένων 
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Γράφημα 9:     Εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των εκπαιδευομένων 

 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι το αντικείμενο σπουδών του 27,4% του δείγματος 

είναι η οικονομία και η διοίκηση επιχειρήσεων, το 20,7% των ερωτηθέντων φοιτά σε 

πολυτεχνικές σχολές, το 19,5% έχει ως αντικείμενο σπουδών τις ανθρωπιστικές 

επιστήμες, το 12% τις θετικές επιστήμες, το 7% την πληροφορική, το 3,3% την 

ιατρική, το 2,3% τις καλές τέχνες και την επικοινωνία, το 2,3% τη νομική και το 

υπόλοιπο 7,5% άλλες ειδικότητες. 

Επιπλέον, το 72,6% των ερωτηθέντων κατάγονται οικογενειακώς από αστικές 

περιοχές, το 15,4% από ημιαστικές και το 12,0% από αγροτικές, ενώ γενικά 

παρατηρείται ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων των ερωτηθέντων είναι σχετικά 

υψηλό, καθώς το 44,4% απ’ αυτούς είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 

7,4% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 5,2% απόφοιτοι ΙΕΚ. Το 

33,3% των γονέων των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 

9,5% απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 0,1% άλλων κλιμακίων της 

εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά την επαγγελματική κατάσταση των γονέων των εκπαιδευομένων, 

σχετικά στοιχεία δίνουν τα Γραφήματα 10 και 11. 
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Γράφημα 10:   Κατάσταση απασχόλησης πατέρα των εκπαιδευομένων 

 

 

Γράφημα 11:   Κατάσταση απασχόλησης μητέρας των εκπαιδευομένων 

 

Αρχικά, λοιπόν, παρατηρείται ότι το 29,9% των ερωτηθέντων έχουν πατέρα 

δημόσιο υπάλληλο, το 18,9% ιδιωτικό υπάλληλο, το 7,5% επιχειρηματία, το 25,3% 

ελεύθερο επαγγελματία, το 4,6% αγρότη και το 3,6% άνεργο. Παράλληλα, οι μητέρες 

του 33% των ερωτηθέντων είναι δημόσιοι υπάλληλοι, του 16,6% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

του 1,9% επιχειρηματίες, του 6,9% ελεύθεροι επαγγελματίες, του 2,6% αγρότισσες, 

του 4,2% άνεργες, ενώ το 28,0% των μητέρων των φοιτητών του δείγματος 

ασχολούνται με τα οικιακά. 
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6.1.1.2 Απόψεις για την επιχειρηματικότητα 

Στη συνέχεια της μελέτης διερευνώνται, μέσω 10 ερωτήσεων, που 

αναπτύσσονται στους Πίνακες που ακολουθούν, οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με 

την επιχειρηματικότητα. Αρχικά, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 12, ανιχνεύονται οι 

κυριότεροι λόγοι που θα μπορούσαν να ωθήσουν τους φοιτητές στην ανάληψη 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

Πίνακας 12:   Κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Για ποιο λόγο θα αποφασίζατε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά; 
 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Η επιχείρηση θα μου προσφέρει υψηλό 
εισόδημα 

2,9% 4,9% 31,8% 48,3% 12,1% 

Θέλω να δουλεύω για τον εαυτό μου, 
να μην έχω εργοδότη 

3,1% 5,5% 22,5% 43,3% 25,7% 

Θέλω να έχω την ευκαιρία να 
εφαρμόσω νέες καινοτομίες 

0,4% 1,8% 13,0% 49,4% 35,4% 

Η επιχείρηση θα μου προσφέρει 
κοινωνική καταξίωση 

6,8% 10,1% 40,6% 30,8% 11,7% 

Με την επιχείρηση θα αποδείξω την 
αξία μου 

7,7% 7,3% 28,0% 37,2% 19,9% 

Είναι σημαντικό να έχω τον έλεγχο της 
δουλειάς μου 

0,5% 1,9% 10,0% 45,3% 42,3% 

Με την επιχείρηση θα κάνω αυτό που 
απολαμβάνω 

1,7% 3,7% 14,0% 41,3% 39,3% 

Με την επιχείρηση θα εφαρμόσω τις 
ιδέες μου 

0,6% 1,3% 9,6% 49,6% 38,9% 

Με την επιχείρηση θα αξιοποιήσω τα 
προσόντα μου 

1,5% 3,6% 16,7% 47,2% 31,0% 

Δεν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
στο Δημόσιο 

6,7% 10,2% 29,3% 23,9% 29,8% 

Η οικονομική κρίση δε βοηθά να 
εργαστώ ως υπάλληλος σε μια εταιρεία 

6,5% 14,2% 31,0% 30,3% 18,0% 

Με την επιχείρηση θα είμαι πιο  
ευέλικτος/η και ανεξάρτητος- θα 
ρυθμίζω τις ώρες και τις συνθήκες 
εργασίας 

7,8% 11,8% 19,7% 37,3% 23,3% 

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα των παραπάνω ερωτήσεων, 

παρατηρείται ότι ο κυριότερος λόγος που θα οδηγούσε τους ερωτηθέντες στην 

ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι η ευχέρεια που τους δίνεται μέσω 

αυτών να μπορούν να έχουν τον έλεγχο της δουλειάς τους, καθώς το 45,3% συμφωνεί 

αρκετά με τη συγκεκριμένη θέση και το 42,3% απόλυτα, ενώ μόλις το 2,4% 

αθροιστικά διαφωνεί μ’ αυτή. Επιπλέον, πολύ σημαντική κρίνεται η δυνατότητα που 

παρέχεται μέσα από την επιχειρηματική δράση να εφαρμόσουν οι ίδιοι οι 

επιχειρούντες τις ιδέες τους, ώστε να επιτύχουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες 

(αθροιστικό ποσοστό συμφωνίας 88,5%). Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα σχετίζεται 



 

 
259 

άμεσα και με την επιθυμία των ερωτηθέντων να εφαρμόσουν νέες καινοτόμες ιδέες 

καθώς το 84,8% αυτών συμφωνεί σε σχετικό ή απόλυτο βαθμό ότι αυτό θα επιτευχθεί 

μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριοποίησης. 

Παράλληλα, το 41,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα συμφωνεί αρκετά και 

το 39,3% απόλυτα ότι με την ίδρυση μια δικής του επιχείρησης θα έχει τη δυνατότητα 

να κάνει αυτό που απολαμβάνει. Ακόμη, στην άποψη ότι μέσω της επιχειρηματικής 

δράσης θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους συμφωνούν οι 

ερωτηθέντες, σε ποσοστό που αγγίζει το 78,2% αθροιστικά. Πολύ σημαντική κρίνεται 

εξάλλου, και η δυνατότητα που δίνεται στα άτομα, μέσω της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, να δουλεύουν για τον ίδιο τον εαυτό τους, ενώ  εξαιρετικά υψηλό 

(48,3%) είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμφωνούν αρκετά με το ότι η 

ίδρυση επιχείρησης θα τους αποφέρει υψηλά εισοδήματα. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί 

ότι το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα που εκφράζουν σε απόλυτο βαθμό 

συμφωνία με την παραπάνω θέση είναι σχετικά χαμηλό (12,1%), ενώ το ποσοστό των 

ουδέτερων φοιτητών αγγίζει το 31,8% απεικονίζοντας σκεπτικισμό γύρω από τα 

εισοδηματικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, 

δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. 

Ακόμη, το 53,7% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζουν την ενασχόληση τους με 

τις επιχειρήσεις ως εναλλακτική λύση λόγω των περιορισμένων ευκαιριών 

απασχόλησης στο δημόσιο, ενώ το 42,5% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ίδρυση 

μιας επιχείρησης θα τους προσφέρει κοινωνική καταξίωση, με το 40,6% όμως του 

δείγματος να εκφράζει ουδέτερη άποψη για τη συγκεκριμένη θέση. Αρκετά υψηλό 

(60,6%) είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμφωνούν με την άποψη ότι με την 

ίδρυση επιχείρησης θα μπορούν να ρυθμίζουν όπως επιθυμούν τις ώρες και τις 

συνθήκες εργασίας τους, ενώ ανάλογο είναι το ποσοστό των συμμετεχόντων στην 

έρευνα που θεωρούν ότι με την ίδρυση δικής τους επιχείρησης θα καταφέρουν να 

αποδείξουν την αξία τους. Τέλος, το 48,3% του δείγματος θεωρεί ότι λόγω της 

οικονομικής κρίσης είναι δύσκολη η πρόσληψή του σε κάποια εταιρεία, το 20,7% 

εκφράζει αντίθετη άποψη και το 31,0% εκφέρει ουδέτερη άποψη. 

Στη συνέχεια, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 13, ανιχνεύονται οι λόγοι 

δισταγμού για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων από μεριάς των 

εκπαιδευομένων.  
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Πίνακας 13:   Λόγοι δισταγμού για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Για ποιο λόγο θα διστάζατε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά; Τι φοβάστε πιο πολύ; 
 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Δεν επιθυμώ την ανάληψη ρίσκου 16,2% 21,5% 26,8% 27,9% 7,6% 
Θα πρέπει να δουλεύω πολύ 33,4% 25,9% 19,6% 15,7% 5,5% 
Θα χρειαστώ μεγάλα κεφάλαια 3,2% 8,6% 16,6% 47,8% 23,9% 
Φοβάμαι την αποτυχία και δεν 
επιθυμώ να χάσω χρήματα 

11,0% 14,7% 30,2% 32,6% 11,5% 

Δεν έχω τις απαιτούμενες γνώσεις και 
ικανότητες 

27,9% 29,0% 23,1% 17,0% 3,1% 

Θα πρέπει να αντιμετωπίσω τους 
ανταγωνιστές 

18,9% 23,9% 23,0% 27,2% 7,1% 

Θα πρέπει να αντιμετωπίσω τη 
γραφειοκρατία 

8,5% 10,2% 19,1% 37,8% 24,3% 

Το οικονομικό περιβάλλον σήμερα 
είναι ασταθές και υπάρχει 
περιορισμένη κατανάλωση 

3,9% 8,8% 15,9% 46,8% 24,6% 

Δεν έχω το απαιτούμενο δίκτυο 
επαφών 

11,7% 16,7% 34,4% 28,2% 9,0% 

Φοβάμαι τον κοινωνικό στιγματισμό 
σε περίπτωση αποτυχίας 

46,8% 27,5% 17,2% 6,9% 1,7% 

Υπάρχει περισσότερη εργασιακή 
ανασφάλεια συγκριτικά με την 
εργασία ως μισθωτού σε μια 
επιχείρηση 

12,7% 15,9% 33,6% 29,1% 8,7% 

  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα στις θέσεις της ερώτησης που εξετάζει τους 

δισταγμούς και τους φόβους των νέων να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, 

παρατηρείται ότι ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων είναι το ασταθές περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά το 71,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

αλλά και η ανάγκη μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων που θεωρείται δύσκολο να 

εξευρεθούν για το 71,7% του δείγματος της έρευνας. Επιπλέον, η γραφειοκρατία 

παρουσιάζεται ως απροσπέλαστο εμπόδιο για το 62,1% των ερωτηθέντων, ενώ 

παράλληλα, υψηλό είναι το ποσοστό των φοιτητών (44,1%) που διστάζουν να 

αναλάβουν επιχειρηματικές δράσεις υπό το φόβο της αποτυχίας που θα οδηγήσει σε 

απώλεια χρημάτων. 

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι δεν έχει το κατάλληλο δίκτυο επαφών 

και γνωριμιών, ώστε να ξεκινήσει μια επιχείρηση, ενώ το 28,4% δεν το αξιολογεί αυτό 

ως πρόβλημα. Επιπρόσθετα, το 37,8% των φοιτητών θεωρεί ότι η ενασχόληση με μία 

προσωπική επιχείρηση εμπεριέχει περισσότερη εργασιακή ανασφάλεια συγκριτικά με 

την εργασία ως μισθωτού στην επιχείρηση κάποιου άλλου, ενώ το 28,6% των 

ερωτηθέντων διαφωνεί με την παραπάνω θέση. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 
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συνδέεται άμεσα με το βαθμό στον οποίο οι ερωτηθέντες είναι έτοιμοι και 

διατεθειμένοι να αναλάβουν το ρίσκο που προκύπτει από την επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση, καθώς το 35,5% του δείγματος θεωρεί ότι αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για την διενέργεια επιχειρηματικών δράσεων, ενώ το 37,7% εκφράζει 

αντίθετη άποψη.  

Η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού φαίνεται να είναι λιγότερο ανασταλτικός 

παράγοντας για το 42,8% του δείγματος, ενώ, τέλος, οι πολλές ώρες εργασίας, το 

επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων των ατόμων και ο κοινωνικός 

στιγματισμός σε περίπτωση αποτυχίας φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά την 

απόφαση των φοιτητών για επικείμενη επιχειρηματική δραστηριοποίηση. 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στην αυτοαξιολόγηση των 

προσωπικών τους χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

 

Πίνακας 14:   Εκτιμώμενη ικανότητα για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Διακρίνω επιχειρηματικές ευκαιρίες ή 
ιδέες με δυνητική εμπορική αξία. 

2,2% 6,8% 39,8% 42,3% 8,9% 

Μου αρέσει η ανάπτυξη, η δημιουργία 
επιχειρήσεων 

2,4% 2,9% 18,3% 51,7% 24,7% 

Είμαι δημιουργικός και τακτικά έχω 
ιδέες για το πώς να γίνουν τα 
πράγματα πιο αποτελεσματικά 

1,0% 5,9% 14,9% 49,7% 28,5% 

Είμαι καινοτόμος και σε θέση να βρω 
λύσεις σε προβλήματα 

1,1% 5,2% 26,1% 49,4% 18,2% 

Είμαι σε θέση να διαχειριστώ με 
επιτυχία τον κίνδυνο δημιουργίας μιας 
επιχείρησης 

3,2% 15,0% 42,3% 30,1% 9,4% 

Πιστεύω στη συνεργασία με άλλους 
που μπορεί να βοηθήσει να 
πραγματοποιηθεί το όνειρό μου 

1,0% 6,5% 15,4% 48,5% 28,6% 

Παρακινούμαι από την επιτυχία και 
την επίτευξη των στόχων μου 

0,9% 3,1% 13,2% 50,1% 32,8% 

Γνωρίζω πώς να αναπτύσσω ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο 

9,6% 21,8% 35,5% 25,2% 7,9% 

Διαθέτω ικανότητες αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών κοινωνικής 
δικτύωσης μέσω Η/Υ 

3,1% 10,8% 18,1% 39,4% 28,6% 

Είμαι ικανός, σε ικανοποιητικό βαθμό, 
στη διαπραγμάτευση και στη 
διαχείριση συγκρούσεων 

2,2% 7,8% 28,4% 43,7% 18,0% 

Δεν θα πρέπει κανείς να ξεκινά μια 
επιχείρηση εάν υπάρχει κίνδυνος 
αποτυχίας 

37,7% 31,2% 19,2% 6,6% 5,2% 
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 Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Είναι εύκολο να δημιουργηθεί και να 
λειτουργήσει μια επιχείρηση στη χώρα 
μου 

33,9% 35,4% 23,7% 5,5% 1,5% 

 

Αρχικά, λοιπόν, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος (42,3%) 

θεωρεί ότι μπορεί να διακρίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες ή ιδέες με δυνητική 

εμπορική αξία με αρκετά μεγάλη επιτυχία, ενώ πολύ χαμηλά είναι τα ποσοστά των 

φοιτητών που απαντούν αρνητικά στην συγκεκριμένη θέση (2,2%). Επιπλέον, το 

76,4% του δείγματος απαντά καταφατικά στο ότι έλκεται από τη διαδικασία της 

ανάπτυξης και της δημιουργίας επιχειρήσεων και μόλις το 5,3% απαντά αρνητικά, ενώ 

ανάλογο (78,2%) είναι το ποσοστό των φοιτητών που θεωρούν ότι χαρακτηρίζονται 

προσωπικά από δημιουργικότητα και αποτελεσματικές ιδέες. Το 67,6% του δείγματος 

θεωρεί τον εαυτό του καινοτόμο και σε θέση να βρει λύσεις σε προβλήματα, ενώ οι 

ερωτηθέντες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τις ικανότητές τους στη 

διαχείριση κινδύνων που μπορούν να προκύψουν κατά την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Υψηλό (77,1%) είναι το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα 

που πιστεύουν πως η επιχειρηματική επιτυχία τους μπορεί να προκύψει μέσω της 

συνεργασίας με άλλους, ενώ η επιτυχία και η επίτευξη των στόχων αποτελεί 

παράγοντα παρακίνησης για το 82,9% του δείγματος της έρευνας. Αντίθετα, μόλις το 

33,1% των φοιτητών απαντά πως γνωρίζει να αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, 

με το 31,4% αυτών να απαντά αρνητικά και το 35,5% να μη λαμβάνει σαφή θέση. Το 

68% των ερωτηθέντων βεβαιώνει ότι διαθέτει ικανότητες αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 13,9% 

απαντά αρνητικά. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες εμφανίζονται ικανοί να 

διαπραγματεύονται με επιτυχία και να διαχειρίζονται συγκρούσεις σε ποσοστό 61,7%. 

Τέλος, η μεγαλύτερη μερίδα του δείγματος (68,9%) δε θεωρεί ότι ο κίνδυνος της 

αποτυχίας θα πρέπει να δρα ανασταλτικά στη διαδικασία εκκίνησης επιχειρηματικών 

δράσεων από τους νέους, ενώ ανάλογο (69,3%) είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων 

που θεωρούν ότι η δημιουργία και η λειτουργία μιας επιχείρησης στην Ελλάδα δεν 

είναι εύκολη. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις 

αναφορικά με την επιθυμία και τη δυνατότητα, όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται, 

ανάληψης επιχειρηματικής δράσης, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 15. 
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Πίνακας 15:   Εκτιμώμενη επιθυμία και δυνατότητα ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων 

Εάν ποτέ ξεκινούσες μια επιχείρηση 
 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
Πόσο δύσκολο νομίζεις ότι θα ήταν για σένα; 1,4% 5,0% 37,8% 46,8% 9,0% 
Πόσο σίγουρος είσαι για την επιτυχία της; 6,6% 14,5% 51,7% 23,3% 3,8% 
Πόσο «εργασιομανής» θα μπορούσες να γίνεις;  1,0% 1,3% 6,1% 35,4% 56,2% 
Γνωρίζεις αρκετά για να ιδρύσεις μια επιχείρηση;  9,8% 33,0% 39,5% 13,9% 3,8% 
Πόσο εμπιστοσύνη θα είχες στον εαυτό σου; 0,4% 4,1% 25,9% 48,9% 20,8% 
Θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω μια επιχείρηση 4,3% 9,8% 27,3% 34,0% 24,6% 
Πόσο αγχωμένος θα ήσουν; 1,1% 6,4% 17,2% 38,5% 36,8% 
Πόσο ενθουσιώδης θα ήσουν; 0,9% 3,1% 10,4% 34,5% 51,1% 

 

Το 46,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να ξεκινήσει μια 

δική του επιχείρηση, το 37,8% θεωρεί ότι θα ήταν αρκετά δύσκολο, το 9% ότι θα ήταν 

πάρα πολύ δύσκολο και το 6,4% αθροιστικά λίγο ή καθόλου δύσκολο. Παράλληλα, το 

51,7% του δείγματος εκφράζει σε μέτριο βαθμό σιγουριά ότι μια τέτοια 

επιχειρηματική προσπάθεια θα ήταν επιτυχημένη, ενώ το 27,1% θεωρεί ότι θα ήταν 

σίγουρα επιτυχημένη και το 21,1% εμφανίζεται επιφυλακτικό όσον αφορά την 

επιτυχία μιας προσωπικής επιχειρηματικής προσπάθειας. 

Το συντριπτικό ποσοστό του 91,6% των ερωτηθέντων αθροιστικά δηλώνουν 

ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ ή πάρα πολύ «εργασιομανείς» υπό την προοπτική 

ίδρυσης και λειτουργίας μιας δικής τους επιχείρησης, ενώ αντίθετα τα ποσοστά αυτών 

που θεωρούν ότι έχουν το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων για την ίδρυση μιας 

επιχείρησης είναι σχετικά χαμηλό, αφού αγγίζει μόλις το 17,7%. Το 39,5% του 

δείγματος θεωρεί ότι έχει μέτριες γνώσεις για την έναρξη μιας δικής του επιχείρησης 

και το 42,8% ότι έχει λίγες ή καθόλου γνώσεις. Υψηλός είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης 

των ερωτηθέντων στις δικές τους δυνάμεις, ενώ, παράλληλα, το 58,6% των φοιτητών 

αθροιστικά παρουσιάζει υψηλό βαθμό επιθυμίας εκκίνησης μιας δικής του επιχείρησης 

και μόλις το 14,1% φαίνεται να μη συναρπάζεται από τη συγκεκριμένη προοπτική. 

Τέλος, όπως φαίνεται, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η έναρξη και η λειτουργία μιας 

δικής τους επιχείρησης θα τους επέφερε υψηλό βαθμό άγχους, σε ποσοστό 75,3%, 

αλλά και παράλληλα μεγάλο ενθουσιασμό, σε ποσοστό που αγγίζει το πολύ υψηλό 

85,6%, στο σύνολο του δείγματος. 

Αναφορικά με την πιθανότητα ίδρυσης επιχείρησης κατά τα επόμενα τρία 

χρόνια παρατηρείται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφήματος 12, ότι το ποσοστό 

των ερωτηθέντων που εμφανίζονται θετικοί σε μια τέτοια προοπτική αγγίζει το 23,8% 

του δείγματος, ενώ το 40,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζεται 
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αρνητικό σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το υπόλοιπο 36,1% του δείγματος αποφεύγει να 

διατυπώσει σαφή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

  

Γράφημα 12:   Πιθανότητα για την ίδρυση επιχείρησης την επόμενη 3ετία 

 

Από την άλλη, το 48,2% των ερωτηθέντων είναι πεπεισμένο ότι θα μπορούσε 

να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, παρόλο που δε θεωρεί ότι αυτό θα συμβεί στο 

άμεσο μέλλον, ενώ αρνητικά τοποθετείται μόλις το 18,5% του δείγματος, σύμφωνα με 

τα ευρήματα του Γραφήματος 13. 

 

Γράφημα 13:   Πεποίθηση για το ξεκίνημα επιχείρησης 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφήματος 14 που διερευνά το 

βαθμό κατοχής των απαραίτητων γνώσεων για τη δημιουργία επιχείρησης, το 27,5% 

του δείγματος κρίνει ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να δημιουργήσει μια δική 

του επιχείρηση, το 38,7% θεωρεί πως όχι και το 33,8% δεν απαντά με σαφήνεια. 
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Γράφημα 14:   Κατοχή απαραίτητων γνώσεων για τη δημιουργία επιχείρησης 

 

Από την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων στην έρευνα 

(59,7%) θα επέλεγε να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στον τριτογενή τομέα 

παραγωγής, το 10,1% στον πρωτογενή, το 7,3% στο δευτερογενή και το 22,9% σε 

οποιοδήποτε τομέα, όπως διατυπώνεται από τα ευρήματα του Γραφήματος 15. 

  

Γράφημα 15:   Προτιμώμενοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 

 

Ζητώντας από τους συμμετέχοντες στην έρευνα να περιγράψουν τα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια του επιχειρηματία, διαπιστώνεται ότι τα 

κυριότερα είναι η οξυδέρκεια και η διορατικότητα, η επιμονή και η υπομονή, οι 

επιχειρησιακές ικανότητες, το πνεύμα συνεργασίας και συνεργατικότητας, τα ηγετικά 

χαρακτηριστικά και το επιχειρηματικό πνεύμα. Παράλληλα, οι απαντήσεις που 

δίνονται για τον ορισμό της καινοτομίας εστιάζουν σε έννοιες όπως οι πρωτότυπες και 

ριζοσπαστικές ιδέες, το επιχειρείν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή η βελτίωση των 
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ήδη υπαρχόντων και η αξιοποίηση νέων τεχνικών. Τέλος, οι κυριότεροι τομείς στους 

οποίους μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες 

είναι, κατά κύριο λόγο, εκείνοι που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και την 

πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και τους παραδοσιακούς κλάδους του 

πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 

 

6.1.1.3 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιχειρηματικότητα 

Το τρίτο μέρος του ερευνητικού εργαλείου αρχικά εξετάζει το βαθμό στον 

οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα απέκτησαν ικανοποιητικές γνώσεις σε θέματα 

επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σχετικά 

στοιχεία παρατίθενται στα Γραφήματα 16 και 17 αντίστοιχα.  

  

Γράφημα 16:   Απόκτηση γνώσεων επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 

 

Γράφημα 17:   Απόκτηση γνώσεων επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 
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Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που απαντά 

καταφατικά στην απόκτηση γνώσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη 

διάρκεια του γυμνασίου και του λυκείου ανέρχεται μόλις στο 8,7% του δείγματος. Οι 

περισσότεροι απ’ αυτούς απαντούν ότι έχουν διδαχτεί βασικές αρχές 

επιχειρηματικότητας μέσα από τα μαθήματα της Γ΄ λυκείου «Αρχές Οικονομικής 

Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων». Αντίθετα, το 

ποσοστό αυτών που απαντά θετικά αυξάνεται εντυπωσιακά, αγγίζοντας το 69,8%, 

όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης τους στο Πανεπιστήμιο με τα μαθήματα επιλογής και τα σεμινάρια να 

διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο σ’ αυτό. 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 18, παρατηρείται ότι το 58,5% 

των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η καλύτερη στιγμή για την ενημέρωση των νέων σχετικά 

με την επιχειρηματικότητα είναι κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

το 20,1% του δείγματος απαντά ότι η ενημέρωση θα πρέπει να ξεκινά από τις 

μικρότερες ηλικίες, και συγκεκριμένα από το δημοτικό, και το 14,2% θεωρεί ότι θα 

πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Εξαιρετικά 

χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι η ενημέρωση 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα θα πρέπει να γίνεται στη μεταλυκειακή εκπαίδευση 

ή όταν τα άτομα εισέρχονται στον εργασιακό στίβο (1,8% και 3,9% αντίστοιχα).  

  

Γράφημα 18:   Βέλτιστη στιγμή για την ενημέρωση σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

 

Όσον αφορά τη στιγμή που θα πρέπει να ξεκινά η εκπαίδευση σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Γραφήματος 19, το 

60,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να συμβαίνει κατά τη διάρκεια των 
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σπουδών στο Πανεπιστήμιο, το 24,2% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 2,2% στο 

δημοτικό, το 3,9% στη μεταλυκειακή εκπαίδευση, το 5,7% κατά την είσοδο στην 

εργασία,, ενώ το 1,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ικανότητα στην 

επιχειρηματικότητα είναι έμφυτη και δεν είναι δυνατό να διδαχτεί. 

  

Γράφημα 19:   Βέλτιστη στιγμή για την εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφήματος 20, το 78,9% των 

φοιτητών του δείγματος δηλώνει πως γνωρίζει την ύπαρξη δράσεων του 

Πανεπιστημίου που φοιτά σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ενώ το 

21,1% απαντά αρνητικά. Όσον αφορά τους ερωτηθέντες που απαντούν ότι έχουν 

γνώση των συγκεκριμένων δράσεων, το 50% απ’ αυτούς παρακολουθούν και τις 

ανάλογες δραστηριότητες, ενώ οι υπόλοιποι μισοί δε γνωρίζουν συγκεκριμένα το είδος 

των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται.  

 
Γράφημα 20:   Γνώση της ύπαρξης δράσεων του Πανεπιστημίου σε σχέση με την ενίσχυση της  

επιχειρηματικότητας 
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Παράλληλα, το ποσοστό των ερωτηθέντων που γνωρίζουν την ύπαρξη άλλων 

φορέων ή/και δράσεων εκτός Πανεπιστημίου για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, χωρίς όμως να έχουν σαφή εικόνα για τις δραστηριότητές τους, 

αγγίζει το 45,6%, όπως φαίνεται και από το Γράφημα 21. Το ποσοστό αυτών που 

γνωρίζει συγκεκριμένα το ρόλο των εκτός Πανεπιστημίου φορέων και δράσεων είναι 

20,6%, ενώ οι φοιτητές που δε γνωρίζουν την ύπαρξή τους ανέρχονται στο 33,8% του 

δείγματος. 

 

Γράφημα 21:   Γνώση της ύπαρξης φορέων-δράσεων εκτός Πανεπιστημίου για την ενίσχυση της  

επιχειρηματικότητας 

 

Συνεχίζοντας, και όσον αφορά τη συμμετοχή των επιχειρηματιών στην 

εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης 

αυτής, γενικότερα, ο Πίνακας 16 δίνει την παρακάτω εικόνα: 

 
Πίνακας 16:   Συμμετοχή των επιχειρηματιών στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας  

και αποτελέσματα της εκπαίδευσης αυτής 

Σημειώστε την άποψή σας στις παρακάτω προτάσεις: 

 Ναι Όχι Δεν ξέρω 
Στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στο 
σχολείο (Β/θμια) πρέπει να συμμετέχουν και επιχειρηματίες 

73,4% 17,8% 8,8% 

Στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στο 
Πανεπιστήμιο πρέπει να συμμετέχουν και επιχειρηματίες 

92,2% 5,5% 2,3% 

Οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο μου παρέχουν αρκετά 
εφόδια για τη δημιουργία επιχείρησης 

23,2% 57,3% 19,6% 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αυξάνει την 
πιθανότητα για αυτοαπασχόληση 

83,3% 5,5% 11,2% 

 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι το 73,4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι 

επιχειρηματίες πρέπει να συμμετέχουν στην εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας στη 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ πολύ περισσότεροι, το 92,2%, συμφωνούν με τη 

συμμετοχή των επιχειρηματιών στην αντίστοιχη εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο. 

Επιπλέον, αρκετά χαμηλό είναι το ποσοστό των φοιτητών που θεωρούν ότι οι σπουδές 

τους στο Πανεπιστήμιο τούς παρέχουν αρκετά εφόδια για τη δημιουργία επιχείρησης, 

καθώς αγγίζει μόλις το 23,2%, με το 57,3% των ερωτηθέντων να εκφράζουν αντίθετη 

άποψη, ενώ τέλος το 83,3% του δείγματος θεωρεί ότι η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα είναι παράγοντας που μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα των 

ατόμων για αυτοαπασχόληση. 

Αναφορικά, με τα πρόσωπα και τα γεγονότα τα οποία επηρέασαν, με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο, τους συμμετέχοντες στην έρευνα ώστε να παρακολουθήσουν διαλέξεις 

επιχειρηματικότητας ή να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας, ήταν 

κατά κύριο λόγο οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, ενώ σημαντικός ήταν ο ρόλος της 

εργασίας τους σε επιχειρήσεις, αλλά και η διαδικασία της πρακτικής άσκησης κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, όπως προκύπτει από τα ευρήματα του παρακάτω 

Γραφήματος. Επιπλέον, το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον φαίνεται να έχει 

επηρεάσει ένα σημαντικό κομμάτι των συμμετεχόντων στην έρευνα στην απόφασή 

τους να παρακολουθήσουν διαλέξεις επιχειρηματικότητας, ενώ μικρή φαίνεται να είναι 

η επιρροή που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον και οι καθηγητές κατά τη διάρκεια 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Γράφημα 22:   Παράγοντες επιρροής για την παρακολούθηση διαλέξεων επιχειρηματικότητας ή 

τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

 

Παρακάτω, εξετάζεται κατά πόσο οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμμετέχουν 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, πέρα από το 
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συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο έχουν συμμετάσχει και στο πλαίσιο του οποίου 

τους ζητείται να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Έτσι, σημειώνεται στα Γραφήματα 23, 

24 και 25 αντίστοιχα κατά πόσο οι ερωτηθέντες έχουν παρακολουθήσει άλλο μάθημα 

σχετικό με την επιχειρηματικότητα, εάν έχουν παρακολουθήσει εκδήλωση ή ημερίδα 

για την επιχειρηματικότητα και τέλος εάν έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς 

επιχειρηματικότητας. 

 

Γράφημα 23:   Παρακολούθηση άλλων μαθημάτων ή εργαστηρίων σχετικών με την 

επιχειρηματικότητα 

 

 

Γράφημα 24:   Παρακολούθηση εκδηλώσεων/ημερίδων σχετικών με την επιχειρηματικότητα 
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Γράφημα 25:   Συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας 

 

Όσον αφορά το εάν οι ερωτηθέντες έχουν παρακολουθήσει ποτέ άλλο μάθημα 

ή εργαστήριο σχετικό με την επιχειρηματικότητα, παρατηρείται ότι το 65,6% του 

δείγματος απαντά θετικά (34,4% σ’ αυτό το εξάμηνο και 31,2% σε προηγούμενο) και 

το 34,4% αρνητικά. Σημειώνεται ότι για τους ερωτηθέντες που συμμετείχαν σε 

διαγωνισμούς δημόσιων και ιδιωτικών φορέων η ερώτηση αφορά την περίοδο πριν 

από τη συμμετοχή τους στον αντίστοιχο διαγωνισμό. 

Από την άλλη, οι μισοί από τους ερωτηθέντες, το 48,6%, απαντούν ότι δεν 

παρακολούθησαν ποτέ κάποια εκδήλωση ή ημερίδα σχετική με την 

επιχειρηματικότητα, το 22,7% ότι έχει παρακολουθήσει μία φορά και το 28,7% 

περισσότερες φορές. Για τους ερωτηθέντες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων η ερώτηση αφορά, και σ’ αυτή την περίπτωση, την 

περίοδο πριν από τη συμμετοχή τους στον αντίστοιχο διαγωνισμό. Οι κυριότεροι λόγοι 

που ώθησαν τους ερωτηθέντες να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο ή εκδήλωση 

επιχειρηματικότητας ήταν λόγοι προσωπικού ενδιαφέροντος για την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων, η προτροπή από το οικογενειακό, φιλικό ή ακαδημαϊκό τους 

περιβάλλον και τα σχέδιά τους για μελλοντική επιχειρηματική δραστηριοποίηση. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος, το 89,7%, δηλώνει ότι δεν έχει 

συμμετάσχει σε διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας, εξαιρουμένου του διαγωνισμού 

που συμμετέχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, εφόσον αυτός υφίσταται. 

Το Γράφημα 26 προσφέρει στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των 

ερωτηθέντων σε διαδικασίες εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα με βάση τον 

αριθμό των δράσεων στις οποίες αυτοί έλαβαν μέρος.  
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Γράφημα 26:   Βαθμός συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

 

Διακρίνεται, λοιπόν, ότι ο κύριος όγκος των εκπαιδευομένων, το 86,6% 

παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα (μέχρι δύο 

θετικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχες 

δράσεις ή την απόκτηση γνώσεων επιχειρηματικότητας) και μόλις το 13,4% εμφανίζει 

υψηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα (περισσότερες από τρεις 

αντίστοιχα θετικές απαντήσεις). 

Στη συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις απαντήσεις των συμμετεχόντων σε 

ερωτήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα του μαθήματος, σεμιναρίου ή διαγωνισμού 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα στο οποίο συμμετείχαν καθώς και με την 

ικανοποίηση των προσδοκιών τους απ’ αυτή τη συμμετοχή τους. Διευκρινίζεται όμως, 

ότι οι ερωτήσεις αυτές δεν έχουν ως στόχο την αξιολόγηση των μορφών εκπαίδευσης 

που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες αλλά μόνο τη διερεύνηση του βαθμού 

ικανοποίησής τους, όπως αυτός προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 17, προκύπτει ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών του δείγματος, το 74% αθροιστικά, θεωρεί ότι το 

μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι χρήσιμο για τις σπουδές του. Αντίθετα, 

χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι για την 

παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται γνωστικό υπόβαθρο οικονομικών εννοιών. 

Η ικανοποίηση των προσδοκιών των φοιτητών από το μάθημα εμφανίζεται να είναι 

αυξημένη, ενώ το ίδιο αυξημένη ήταν και η συμμετοχή στο μάθημα αλλά και το 

ενδιαφέρον των φοιτητών για αυτό, με συχνή παρακολούθηση στα εργαστήρια και 

στις διαλέξεις. Τέλος, η μεγαλύτερη μερίδα των φοιτητών που παρακολούθησαν ή 
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παρακολουθούν το μάθημα της επιχειρηματικότητας, το 80,7%, θεωρεί ότι έχει μάθει 

και καταλάβει το αντικείμενό του. 

  
Πίνακας 17:   Αποτελεσματικότητα του μαθήματος της επιχειρηματικότητας 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο μάθημα που 

παρακολουθείτε; 
 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Το μάθημα είναι χρήσιμο για τις 
σπουδές μου 

5,6% 5,0% 15,3% 46,8% 27,2% 

Για την παρακολούθηση του μαθήματος 
απαιτείται γνωστικό υπόβαθρο 
(οικονομικών και άλλων εννοιών) 

14,0% 20,1% 37,1% 25,0% 3,8% 

Το μάθημα ικανοποιεί απολύτως τις 
προσδοκίες μου 

1,8% 6,9% 33,0% 45,1% 13,2% 

Η συμμετοχή μου και το ενδιαφέρον μου 
στα μαθήματα είναι/ήταν υψηλά 
(παρουσίες, εργασία) 

1,3% 3,1% 18,5% 50,0% 27,2% 

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 2,2% 2,9% 8,5% 38,3% 48,1% 
Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια 2,3% 2,1% 11,0% 32,6% 52,1% 
Έχω μάθει και καταλάβει το αντικείμενο 
του μαθήματος 

0,5% 1,6% 17,1% 56,4% 24,3% 

 

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα που 

παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο επιχειρηματικότητας, όπως εμφανίζονται στον 

Πίνακα 18, με την εκφρασμένη ικανοποίηση των προσδοκιών των διδασκομένων, τη 

χρησιμότητα των σεμιναρίων και την κατανόηση των αντικειμένων τους να βρίσκεται 

σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, γίνεται φανερό ότι και σ’ αυτή την περίπτωση δεν 

απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων, 

όπως δήλωσε ένα ποσοστό 40,8%. 

 
Πίνακας 18:   Αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων επιχειρηματικότητας 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο σεμινάριο που 

παρακολουθείτε; 
 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Το σεμινάριο είναι/ήταν χρήσιμο για τις 
σπουδές μου 

10,2% 6,1% 28,6% 35,7% 19,4% 

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου 
απαιτείται γνωστικό υπόβαθρο 
(οικονομικών και άλλων εννοιών) 

16,3% 24,5% 24,5% 32,7% 2,0% 

Το σεμινάριο ικανοποιεί/ικανοποίησε 
απολύτως τις προσδοκίες μου 

3,1% 5,1% 37,8% 43,9% 10,2% 

Έχω μάθει και καταλάβει το 
αντικείμενο του σεμιναρίου 

1,0% 0,0% 19,4% 61,2% 18,4% 

 
Ακόμη, όπως προκύπτει απ’ τα ευρήματα του Πίνακα 19, το σύνολο των 

ερωτηθέντων που έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου απαντά ότι με τη 
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συμμετοχή τους στο διαγωνισμό το ενδιαφέρον τους για εκδηλώσεις και σεμινάρια 

που αφορούν την ίδρυση επιχείρησης αυξήθηκε. Το 46,6% των ερωτηθέντων που 

έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι, 

ενώ το 36,7% απ’ αυτούς απαντούν ότι με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έχουν 

μάθει και έχουν καταλάβει περισσότερα πράγματα, όσον αφορά τις διαδικασίες 

ίδρυσης μιας επιχείρησης.  

 
Πίνακας 19:   Αποτελεσματικότητα των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που διοργανώνονται  

από τα Πανεπιστήμια 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στον διαγωνισμό που 

συμμετείχατε; 

 Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Με τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό, 
το ενδιαφέρον μου για εκδηλώσεις και 
σεμινάρια που αφορούν στην ίδρυση 
επιχείρησης αυξήθηκε 

0,0% 0,0% 16,7% 53,3% 30,0% 

Ο διαγωνισμός ικανοποίησε απολύτως 
τις προσδοκίες μου 

0,0% 13,3% 40,0% 43,3% 3,3% 

Με τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό 
έχω μάθει και καταλάβει περισσότερα 
πράγματα όσον αφορά τις διαδικασίες 
ίδρυσης μιας επιχείρησης 

3,3% 6,7% 13,3% 40,0% 36,7% 

 
Αντίθετα, χαμηλότερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών των 

συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς ιδιωτικών φορέων, ενώ επίσης μικρότερος είναι ο 

βαθμός αύξησης τους ενδιαφέροντός τους για εκδηλώσεις και σεμινάρια που αφορούν 

την ίδρυση επιχείρησης, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 20.  

 
Πίνακας 20:   Αποτελεσματικότητα των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που διοργανώνονται 

από ιδιωτικούς φορείς 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο μάθημα που 

παρακολουθείτε; 

 Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Με τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό, 
το ενδιαφέρον μου για εκδηλώσεις και 
σεμινάρια που αφορούν στην ίδρυση 
επιχείρησης αυξήθηκε 

8,0% 6,9% 39,1% 34,5% 11,5% 

Ο διαγωνισμός ικανοποίησε απολύτως 
τις προσδοκίες μου 

11,6% 11,6% 48,8% 15,1% 12,8% 

Με τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό 
έχω μάθει και καταλάβει περισσότερα 
πράγματα όσον αφορά τις διαδικασίες 
ίδρυσης μιας επιχείρησης 

17,9% 14,3% 26,2% 28,6% 13,1% 

 
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι οι διαγωνισμοί στους οποίους έλαβαν μέρος 

τα άτομα του δείγματος της έρευνας ήταν οι «E-nnovation», «Η Ελλάδα Καινοτομεί» 
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και «Grazy Buziness Ideas», με τους περισσότερους από τους διαγωνιζομένους να 

συμμετέχουν σ’ αυτούς ατομικά (48,2%) ή μέσω της εταιρίας που εργάζονται (23,2%). 

Ένας παράγοντας ο οποίος εξετάζεται, επίσης, όσον αφορά τη σχέση που 

μπορεί να έχει με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, 

με τη στάση των νέων απέναντι στην πιθανότητα ίδρυσης επιχείρησης καθώς και με το 

μέλλον της επιχειρηματικότητας είναι η οικονομική κρίση.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφήματος 27, το 59,7% των ερωτηθέντων 

απαντούν ότι η οικονομική κρίση δεν επηρέασε άμεσα την απόφασή τους να 

παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα ή σεμινάριο ή να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς 

επιχειρηματικότητας, ενώ αντίθετα το 31,9% απαντά θετικά στην αντίστοιχη θέση. 

 

Γράφημα 27:   Επιρροή της οικονομικής κρίσης στην παρακολούθηση μαθημάτων-σεμιναρίων 

επιχειρηματικότητας ή στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

 

Επιπλέον, το 42% του δείγματος της έρευνας απαντά ότι η οικονομική κρίση 

έχει επηρεάσει θετικά τη στάση του στο ενδεχόμενο ίδρυσης μιας επιχείρησης στο 

μέλλον, το 35% διαφωνεί με τη συγκεκριμένη θέση και το 23% δεν απαντά, όπως 

προκύπτει από τα ευρήματα του Γραφήματος 28.  
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Γράφημα 28:   Επιρροή της οικονομικής κρίσης στο ενδεχόμενο επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης 

 

Τέλος, παρόμοια είναι τα ποσοστά των ερωτηθέντων που συμφωνούν με τη 

θέση ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει και θα επηρεάσει το μέλλον της 

επιχειρηματικότητας θετικά (39,8%) με εκείνων που πιστεύουν το αντίθετο (38,4%), 

όπως αναδεικνύεται από το Γράφημα 29. 

 

Γράφημα 29:   Επιρροή της οικονομικής κρίσης στο μέλλον της επιχειρηματικότητας 
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6.1.2    Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής έρευνας φοιτητών 

 

6.1.2.1 Κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων  

Από την ανάλυση παραγόντων στα κίνητρα των φοιτητών για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων προκύπτουν τέσσερις παράγοντες, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες για καθέναν από αυτούς φορτίσεις και τις θέσεις-κίνητρα που τους 

αποτελούν, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 21:   Φορτίσεις παραγόντων για την εξέταση των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Παράγοντες 
 

1 2 3 4 
Με την επιχείρηση θα εφαρμόσω τις ιδέες μου 0,777    

Με την επιχείρηση θα αξιοποιήσω τα προσόντα μου 0,765    

Με την επιχείρηση θα κάνω αυτό που απολαμβάνω 0,716    

Η επιχείρηση θα μου προσφέρει κοινωνική καταξίωση  0,810   

Με την επιχείρηση θα αποδείξω την αξία μου  0,741   

Η επιχείρηση θα μου προσφέρει υψηλό εισόδημα  0,628   

Θέλω να δουλεύω για τον εαυτό μου, να μην έχω εργοδότη   0,793  

Είναι σημαντικό να έχω τον έλεγχο της δουλειάς μου   0,661  

Με την επιχείρηση θα είμαι πιο ευέλικτος/η και ανεξάρτητος- 
θα ρυθμίζω τις ώρες και τις συνθήκες εργασίας 

  0,522  

Η οικονομική κρίση δε βοηθά να εργαστώ ως υπάλληλος σε 
μια εταιρεία 

   0,780 

Δεν υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης στο Δημόσιο    0,762 

 
Παρόλα αυτά, μέσω του ελέγχου αξιοπιστίας για τους τέσσερις 

καθοριζόμενους παράγοντες παρατηρείται ότι, με βάση το συντελεστή αξιοπιστίας 

Cronbach’s Alpha, μόνον ο πρώτος κι ο δεύτερος παράγοντας παρουσιάζουν 

ικανοποιητική τιμή εσωτερικής συνάφειας (0,708 και 0,627, αντίστοιχα). Ως εκ 

τούτου, οι ομαδοποιημένες μεταβλητές που προκύπτουν για τους δύο αυτούς 

παράγοντες είναι οι «Αξιοποίηση προσωπικών ικανοτήτων» και «Οικονομικά και 

κοινωνικά κίνητρα», όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 22. 

 

Πίνακας 22:   Συντελεστές αξιοπιστίας των παραγόντων των κινήτρων των εκπαιδευόμενων για 

την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Παράγοντας 1 2 3 4 
Cronbach's Alpha 0,708 0,627 0,511 0,524 

Ομαδοποιημένη 
μεταβλητή 

Αξιοποίηση 
προσωπικών 
ικανοτήτων 

Οικονομικά και 
κοινωνικά κίνητρα 

- - 

 
Εξάγοντας τις μέσες τιμές των παραγόντων «Αξιοποίηση προσωπικών 

ικανοτήτων» και «Οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα», παρατηρείται ότι ο βαθμός 
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που οι ερωτηθέντες έχουν την επιθυμία να ενεργοποιηθούν επιχειρηματικά, για να 

αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες, είναι υψηλός, καθώς η μέση τιμή των 

βαθμολογίων της αντίστοιχης μεταβλητής ισούται με 4,13. Αντίθετα, χαμηλότερης 

σημασίας κίνητρο αποδεικνύεται να είναι η οικονομική αποκατάσταση και η 

κοινωνική καταξίωση, με το μέσο όρο των αντίστοιχων βαθμολογιών να ισούται με 

3,49, όπως φαίνεται στον Πίνακα 23. 

 

Πίνακας 23:   Περιγραφικές στατιστικές των παραγόντων των κινήτρων των εκπαιδευομένων για 

την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 

Αξιοποίηση προσωπικών ικανοτήτων 1,00 5,00 4,13 0,663 
Οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα 1,00 5,00 3,49 0,765 

 
Προχωρώντας σε έλεγχο ύπαρξης ή μη στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων στους μέσους όρους των βαθμολογιών των παραγόντων-κινήτρων 

των φοιτητών για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων σε σχέση με το είδος της 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα που έλαβαν οι ερωτηθέντες, εξάγονται τα 

συμπεράσματα που αποτυπώνονται στον Πίνακα 24. 

 
Πίνακας 24:   One Way ANOVA των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων με το πεδίο εκπαίδευσής τους 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Μάθημα 4,11 0,671 

Σεμινάριο 4,12 0,670 

Διαγωνισμοί ΑΕΙ 4,14 0,604 
Αξιοποίηση προσωπικών 
ικανοτήτων 

Διαγωνισμοί ιδιωτικού 
φορέα 

4,26 0,618 

0,260 

Μάθημα 3,53 0,736 

Σεμινάριο 3,37 0,874 

Διαγωνισμοί ΑΕΙ 3,54 0,745 
Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα 

Διαγωνισμοί ιδιωτικού 
φορέα 

3,31 0,795 

0,025 

 
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι μέσες βαθμολογίες του κινήτρου της 

αξιοποίησης των προσωπικών ικανοτήτων δε διαφοροποιούνται στατιστικά 

σημαντικά, με βάση τον τύπο εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα που έλαβαν οι 

ερωτηθέντες (p-value=0,260), ενώ αντίθετα παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες οι οποίοι 

παρακολούθησαν μαθήματα επιχειρηματικότητας (μ.ο. 3,53) ή συμμετείχαν σε 

διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκαν από τα ΑΕΙ (μ.ο. 3,54), 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία (p-value=0,025) 

οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων από τους ερωτηθέντες που παρακολούθησαν 
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σεμινάρια επιχειρηματικότητας ή συμμετείχαν σε διαγωνισμούς ιδιωτικού φορέα (μ.ο. 

3,37 και 3,31, αντίστοιχα). 

Στη συνέχεια, κατά τον έλεγχο ύπαρξης ή μη στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων στους μέσους όρους των βαθμολογιών των παραγόντων-κινήτρων 

των φοιτητών για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων σε σχέση με το εάν 

απαντούν θετικά ή αρνητικά στην προοπτική ίδρυσης επιχείρησης μέσα στα επόμενα 

τρία χρόνια, παρατηρείται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 25 που ακολουθεί, ότι 

οι φοιτητές οι οποίοι θεωρούν πιθανό να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά 

παρουσιάζουν υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογιών στον παράγοντα αξιοποίησης των 

προσωπικών τους ικανοτήτων, σε σχέση με τους ερωτηθέντες που απαντούν αρνητικά 

στην προοπτική ίδρυσης επιχείρησης στα επόμενα τρία χρόνια (μ.ο. 4,31 έναντι 4,00), 

με τις συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις να καθίστανται στατιστικά σημαντικές (p-

value<0,001). Αντίθετα, οι μέσοι όροι των βαθμολογιών των δύο κατηγοριών των 

φοιτητών δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τον 

παράγοντα των οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων. 

 

Πίνακας 25:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πιθανότητα ίδρυσης επιχείρησης 

από αυτούς την επόμενη 3ετία 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 4,31 0,581 Αξιοποίηση προσωπικών 

ικανοτήτων Όχι 4,00 0,723 
0,000 

Ναι 3,52 0,820 Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα Όχι 3,43 0,775 

0,204 

 
Επίσης, διενεργώντας έλεγχο t για ανεξάρτητα δείγματα στα κίνητρα ανάληψης 

επιχειρηματικών δράσεων από τους φοιτητές, με βάση τη συμφωνία τους ή όχι στο ότι 

είναι πεπεισμένοι ότι είναι ικανοί να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση, 

παρατηρείται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 26, ότι οι διαφορές στους μέσους 

όρους των βαθμολογιών των δύο κατηγοριών των φοιτητών είναι στατιστικά 

σημαντικές (p-value<0,001) και στις δύο περιπτώσεις. 

 
Πίνακας 26:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθηση τους ότι είναι ικανοί να 

ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση 

  Μ.Ο. Τ.Α.  

Ναι 4,27 0,593 Αξιοποίηση προσωπικών 
ικανοτήτων Όχι 3,81 0,828 

0,000 

Ναι 3,56 0,763 Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα Όχι 3,18 0,807 

0,000 
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Συγκεκριμένα, παρατηρείται, σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα, ότι οι 

φοιτητές οι οποίοι είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να ξεκινήσουν μια δική τους 

επιχείρηση παρουσιάζουν υψηλότερες μέσες βαθμολογίες τόσο στον παράγοντα της 

αξιοποίησης προσωπικών ικανοτήτων όσο και στον παράγοντα των οικονομικών και 

κοινωνικών κινήτρων, σε σχέση με τους ερωτηθέντες οι οποίοι δηλώνουν ότι δε 

θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση. 

Παράλληλα, όπως παρατηρείται στο Πίνακα 27, οι ερωτηθέντες οι οποίοι 

θεωρούν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση παρουσιάζουν υψηλότερο κίνητρο αξιοποίησης των προσωπικών τους 

ικανοτήτων, σε σχέση μ’ αυτούς που δε θεωρούν ότι οι γνώσεις τους για τη δημιουργία 

επιχείρησης είναι επαρκείς (μ.ο. 4,27 έναντι 4,02), με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να 

είναι στατιστικά σημαντικό (p-value<0,001). Αντίθετα, η μέση βαθμολογία του 

παράγοντα των οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων δε διαφοροποιείται στατιστικά 

σημαντικά ανάμεσα στους φοιτητές που θεωρούν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις 

να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και σ’ αυτούς που απαντούν αρνητικά στην 

αντίστοιχη θέση (p-value=0,059). 

 

Πίνακας 27:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα των κινήτρων των εκπαιδευόμενων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με βάση την πεποίθηση τους ότι έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις, ώστε να δημιουργήσουν επιχείρησή 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 4,27 0,600 Αξιοποίηση προσωπικών 

ικανοτήτων Όχι 4,02 0,721 
0,000 

Ναι 3,53 0,853 Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα Όχι 3,39 0,764 

0,059 

 
Η πεποίθηση των ερωτηθέντων ότι κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσής τους έλαβαν αρκετές γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας φαίνεται να 

επηρεάζει θετικά τα κίνητρά τους για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στον Πίνακα 28.  

 
Πίνακας 28:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή τους ότι οι γνώσεις που 

απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γυμνασίου/λυκείου σε θέματα επιχειρηματικότητας 

ήταν αρκετές 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 4,27 0,574 Αξιοποίηση προσωπικών 

ικανοτήτων Όχι 4,12 0,670 
0,043 

Ναι 3,76 0,538 Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα Όχι 3,46 0,777 

0,002 
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Μέσω του ελέγχου t για ανεξάρτητα δείγματα διαπιστώνεται ότι οι μέσες 

βαθμολογίες των παραγόντων της αξιοποίησης προσωπικών και οικονομικών 

κινήτρων των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι οι γνώσεις που απέκτησαν κατά τη 

διάρκεια του γυμνασίου/λυκείου σε θέματα επιχειρηματικότητας ήταν αρκετές 

διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά, σε σχέση με τις μέσες βαθμολογίες των 

ερωτηθέντων που απαντούν αρνητικά στη συγκεκριμένη θέση (p-value ίσο με 0,043 

και 0,002, αντίστοιχα).  

Αντίθετα, η απόκτηση γνώσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη 

διάρκεια των σπουδών στο Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 

29, φαίνεται να επηρεάζει θετικά μόνο τα οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα των 

ερωτηθέντων (p-value=0,019) 

 

Πίνακας 29:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους στο Πανεπιστήμιο έλαβαν γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 4,12 0,651 Αξιοποίηση προσωπικών 

ικανοτήτων Όχι 4,14 0,694 
0,077 

Ναι 3,53 00,655 Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα Όχι 3,39 0,822 

0,019 

 
Στη συνέχεια, παρατηρείται στον Πίνακα 30 ότι η παρακολούθηση 

εκδηλώσεων ή ημερίδων σχετικών με την επιχειρηματικότητα από τους ερωτηθέντες 

επιδρά στατιστικά σημαντικά στο βαθμό στον οποίο οι ίδιοι επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις προσωπικές 

τους ικανότητες (p-value=0,008), ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για τον παράγοντα των 

οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων (p-value=0,212).  

 
Πίνακας 30:   One Way ANOVA των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν έχουν παρακολουθήσει 

εκδήλωση/ημερίδα σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Μια φορά 4,07 0,680 

Περισσότερες φορές 4,25 0,598 
Αξιοποίηση προσωπικών 
ικανοτήτων 

Δεν παρακολούθησα ποτέ 4,10 0,687 

0,008 

Μια φορά 3,53 0,731 

Περισσότερες φορές 3,54 0,739 
Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα 

Δεν παρακολούθησα ποτέ 3,44 0,794 

0,212 

 
Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω του ελέγχου t για 

ανεξάρτητα δείγματα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 31, όσον αφορά την επιρροή που 

ασκεί η συμμετοχή των ερωτηθέντων σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας, με 
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αυτούς που συμμετείχαν σε τέτοιου είδους διαδικασία να παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερη μέση βαθμολογία στον παράγοντα της αξιοποίησης των 

προσωπικών τους ικανοτήτων σε σχέση με τους υπόλοιπους (p-value=0,011). 

 

Πίνακας 31:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν έχουν συμμετάσχει σε 

διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 4,31 0,672 Αξιοποίηση προσωπικών 

ικανοτήτων Όχι 4,11 0,661 
0,011 

Ναι 3,48 0,826 Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα Όχι 3,48 0,758 

0,993 

 
Παρακάτω παρουσιάζονται, στους Πίνακες 32 και 33 αντίστοιχα, τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη στατιστικά 

σημαντικών διαφοροποιήσεων στα κίνητρα για επιχειρηματική ενασχόληση των 

φοιτητών, με βάση το εάν γνωρίζουν την ύπαρξη δράσεων του Πανεπιστημίου ή 

άλλων εξωπανεπιστημιακών φορέων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι 

διαφορές των μέσων βαθμολογιών των παραγόντων αξιοποίησης προσωπικών 

ικανοτήτων καθώς και οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων ανάμεσα στους 

ερωτηθέντες που γνωρίζουν την ύπαρξή τους, αλλά δε γνωρίζουν τι κάνουν, αυτούς 

που γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιων δράσεων και παρακολουθούν ο,τιδήποτε σχετικό 

και τους ερωτηθέντες που δε γνωρίζουν την ύπαρξή τους δεν παρουσιάζονται 

στατιστικά σημαντικές, δεδομένων των υψηλών τιμών που παρουσιάζει το εκτιμηθέν 

σε κάθε περίπτωση p-value. 

 
Πίνακας 32:   One Way ANOVA των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το βαθμό αναγνώρισης της ύπαρξης δράσεων των 

Πανεπιστημίων σε σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους αλλά δε 

γνωρίζω τι κάνουν 
4,07 0,667 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

4,18 0,633 

Αξιοποίηση προσωπικών 
ικανοτήτων 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 4,13 0,709 

0,111 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους αλλά δε 
γνωρίζω τι κάνουν 

3,50 0,723 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

3,46 0,794 

Οικονομικά και 
κοινωνικά κίνητρα 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 3,51 0,792 

0,771 
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Πίνακας 33:   One Way ANOVA των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το βαθμό αναγνώρισης της ύπαρξης 

εξωπανεπιστημιακών φορέων και δράσεων σε σχέση με την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους αλλά δε 

γνωρίζω τι κάνουν 
4,15 0,612 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

4,17 0,627 

Αξιοποίηση προσωπικών 
ικανοτήτων 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 4,07 0,748 

0,209 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους αλλά δε 
γνωρίζω τι κάνουν 

3,49 0,752 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

3,51 0,787 

Οικονομικά και 
κοινωνικά κίνητρα 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 3,46 0,774 

0,813 

 
 
Τέλος, σύμφωνα με τον Πίνακα 34, ο έλεγχος t της αξιοποίησης των 

προσωπικών ικανοτήτων και των οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων, με βάση το 

βαθμό συμμετοχής των ερωτηθέντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στις μέσες βαθμολογίες των εκπαιδευομένων 

με χαμηλό και υψηλό βαθμό συμμετοχής. 

 

 

Πίνακας 34:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα των κινήτρων των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το βαθμό συμμετοχής τους σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Υψηλός βαθμός 4,19 0,652 Αξιοποίηση προσωπικών 

ικανοτήτων Χαμηλός βαθμός 4,12 0,664 
0,311 

Υψηλός βαθμός 3,60 0,686 Οικονομικά και κοινωνικά 
κίνητρα Χαμηλός βαθμός 3,47 0,775 

0,094 

 

 

 

6.1.2.2 Δισταγμός για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων  

Διεξάγοντας ανάλυση παραγόντων, ώστε να διερευνηθούν εκείνοι που 

συνεπάγονται δισταγμό για τους ερωτηθέντες στην ανάληψη επιχειρηματικών 

δράσεων, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα του Πίνακα 35. 
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Πίνακας 35:   Φορτίσεις παραγόντων για την εξέταση του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Παράγοντες 
 

1 2 3 
Φοβάμαι την αποτυχία και δεν επιθυμώ να χάσω χρήματα 0,794   

Δεν επιθυμώ την ανάληψη ρίσκου 0,744   

Θα χρειαστώ μεγάλα κεφάλαια 0,559   

Δεν έχω τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες 0,537   

Θα πρέπει να αντιμετωπίσω τη γραφειοκρατία  0,773  

Θα πρέπει να αντιμετωπίσω τους ανταγωνιστές  0,597  

Το οικονομικό περιβάλλον σήμερα είναι ασταθές και υπάρχει 
περιορισμένη κατανάλωση 

 0,556  

Θα πρέπει να δουλεύω πολύ   0,825 
Φοβάμαι τον κοινωνικό στιγματισμό σε περίπτωση 
αποτυχίας 

  0,785 

 
Εξετάζοντας τους παράγοντες που προκύπτουν ως προς την εσωτερική τους 

συνάφεια και αξιοπιστία, παρατηρείται, στον Πίνακα 36 που ακολουθεί, ότι μόνον ο 

πρώτος παράγοντας παρουσιάζει ικανοποιητική τιμή του δείκτη Cronbach’s Alpha, η 

οποία ισούται με 0,675, διαμορφώνοντας τη μεταβλητή «Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομικό ρίσκο». Αντίθετα, οι παράγοντες 2 και 3 παρουσιάζουν χαμηλό 

συντελεστή Cronbach’s Alpha ο οποίος ισούται με 0,524 και 0,467, αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 36:   Συντελεστές αξιοπιστίας των παραγόντων του δισταγμού των εκπαιδευομένων για 

την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Παράγοντας 1 2 3 
Cronbach's Alpha 0,675 0,524 0,467 
Ομαδοποιημένη 

μεταβλητή 
Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομική ανεπάρκεια 
- - 

 
Διερευνώντας, επίσης, το βαθμό στον οποίο ζητήματα προσωπικής και 

οικονομικής ανεπάρκειας λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων από τους ερωτηθέντες, παρατηρείται, από τα στοιχεία του 

Πίνακα 37, ότι η μέση βαθμολογία του συγκεκριμένου παράγοντα λαμβάνει τιμή ίση 

με 3,06 υποδηλώνοντας ότι γενικά ο δισταγμός για την ανάληψη επιχειρηματικών 

δράσεων, λόγω προσωπικής και οικονομικής ανεπάρκειας, δεν είναι υψηλός. 

 

Πίνακας 37:   Περιγραφικές στατιστικές των παραγόντων του δισταγμού των εκπαιδευομένων για 

την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 
Προσωπική ανεπάρκεια και 
οικονομική ανεπάρκεια 

1,00 5,00 3,0682 0,80273 

 
Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 38, οι ερωτηθέντες οι οποίοι συμμετείχαν σε 

σεμινάρια επιχειρηματικότητας παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό προσωπικής και 

οικονομικής ανεπάρκειας ο οποίος λειτουργεί ανασταλτικά στην επιχειρηματική τους 
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δραστηριοποίηση (μ.ο. 3,23), ενώ ακολουθούν οι ερωτηθέντες που παρακολούθησαν ή 

παρακολουθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας (μ.ο. 3,06). Οι ερωτηθέντες που 

συμμετείχαν σε διαγωνισμούς των ΑΕΙ ή επιχειρηματικών φορέων προβάλλουν, σε 

μικρότερο βαθμό, προσωπικές και οικονομικές ανεπάρκειες, οι οποίες λειτουργούν ως 

ανασταλτικοί παράγοντες στη δημιουργία επιχείρησης, με τους μέσους όρους των 

βαθμολογιών τους, στο συγκεκριμένο, να είναι ίσοι με 3,00 και 2,91, αντίστοιχα, και 

τις διαφορές ανάμεσα στις τέσσερις κατηγορίες ερωτηθέντων να είναι στατιστικά 

σημαντικές (p-value=0,043). 

 

Πίνακας 38:   One Way ANOVA του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων με το πεδίο εκπαίδευσής τους 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Μάθημα 3,06 0,788 

Σεμινάριο 3,23 0,809 

Διαγωνισμοί ΑΕΙ 3,00 0,745 

Προσωπική ανεπάρκεια και 
οικονομική ανεπάρκεια 

Διαγωνισμοί ιδιωτικού φορέα 2,91 0,872 

0,043 

 
Στη συνέχεια, παρατηρείται ότι από τους ερωτηθέντες οι οποίοι θεωρούν 

πιθανό να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση τα επόμενα χρόνια, αυτοί οι οποίοι 

είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση αλλά κι αυτοί οι 

οποίοι θεωρούν ότι έχουν λάβει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηματικά παρουσιάζουν μικρότερη εκτίμηση προσωπικής και οικονομικής 

ανεπάρκειας, η οποία λειτουργεί ανασταλτικά στην δημιουργία επιχείρησης, σε σχέση 

με τους υπόλοιπους. Οι διαφορές στις μέσες βαθμολογίες του παράγοντα «Προσωπική 

ανεπάρκεια και οικονομική ανεπάρκεια», όπως εμφανίζονται στους Πίνακες 39, 40 και 

41 είναι στατιστικά σημαντικές και στις τρεις περιπτώσεις (p-value<0,001). 

 

Πίνακας 39:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πιθανότητα ίδρυσης επιχείρησης 

από αυτούς την επόμενη 3ετία 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 2,60 0,771 Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομική ανεπάρκεια Όχι 3,28 0,734 
0,000 

 

 

Πίνακας 40:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή τους ότι είναι ικανοί να 

ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 2,74 0,742 Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομική ανεπάρκεια Όχι 3,57 0,693 
0,000 
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Πίνακας 41:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή τους ότι έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις, ώστε να δημιουργήσουν επιχείρησή 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 2,68 0,806 Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομική ανεπάρκεια Όχι 3,33 0,750 
0,000 

 
Επίσης, παρατηρείται ότι η απόκτηση γνώσεων επιχειρηματικότητας, κατά τη 

διάρκεια των σπουδών των ερωτηθέντων τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, δε σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το βαθμό προσωπικής 

και οικονομικής ανεπάρκειας των ερωτηθέντων στη διαδικασία δημιουργίας 

επιχείρησης, καθώς το p-value που προκύπτει, μέσω του ελέγχου t για ανεξάρτητα 

δείγματα, είναι υψηλότερο του α=0,05, σύμφωνα με τους Πίνακες 42 και 43.  

 

Πίνακας 42:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή τους ότι οι γνώσεις που 

απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γυμνασίου/λυκείου σε θέματα επιχειρηματικότητας 

ήταν αρκετές 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 2,93 0,868 Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομική ανεπάρκεια Όχι 3,08 0,795 
0,149 

 

Πίνακας 43:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους στο Πανεπιστήμιο έλαβαν γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,02 0,780 Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομική ανεπάρκεια Όχι 3,15 0,852 
0,055 

 
Η παρακολούθηση εκδηλώσεων ή ημερίδων σχετικών με την 

επιχειρηματικότητα παρουσιάζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 44, να 

σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τον παράγοντα της προσωπικής και οικονομικής 

ανεπάρκειας, στη βάση που αυτός δρα αποτρεπτικά στην ανάληψη επιχειρηματικών 

δράσεων από τους ερωτηθέντες (p-value<0,001). Οι ερωτηθέντες οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει περισσότερες από μια τέτοιου είδους εκδηλώσεις παρατηρείται ότι 

παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας προσωπικής και οικονομικής 

ανεπάρκειας, σε σχέση με τους υπόλοιπους.  

 

Πίνακας 44:   One Way ANOVA του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν έχουν παρακολουθήσει 

εκδήλωση/ημερίδα σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Μια φορά 3,21 0,719 

Περισσότερες φορές 2,79 0,800 
Προσωπική ανεπάρκεια και 
οικονομική ανεπάρκεια 

Δεν παρακολούθησα ποτέ 3,16 0,803 

0,000 



 

 
288 

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Πίνακα 45, δεν παρουσιάζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των βαθμολογιών των φοιτητών, με βάση το 

εάν αυτοί έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας (p-value=0,140). 

 

Πίνακας 45:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν έχουν συμμετάσχει σε 

διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 2,94 0,983 Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομική ανεπάρκεια Όχι 3,08 0,778 
0,140 

 
Επίσης, όπως παρατηρείται στους Πίνακες 46 και 47, η γνώση της ύπαρξης και 

παράλληλα η παρακολούθηση δράσεων που διοργανώνονται από τριτοβάθμια 

ιδρύματα η εξωπανεπιστημιακούς φορείς για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

επιδρά στατιστικά σημαντικά στο βαθμό που οι ερωτηθέντες νιώθουν ανεπαρκείς για 

την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με τους συμμετέχοντες στην έρευνα που 

γνωρίζουν και παρακολουθούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις να παρουσιάζονται 

σημαντικά λιγότερο ανεπαρκείς από τους υπόλοιπους. 

 

Πίνακας 46:   One Way ANOVA του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το βαθμό αναγνώρισης της ύπαρξης δράσεων 

των Πανεπιστημίων σε σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους 

αλλά δε γνωρίζω τι κάνουν 
3,13 0,773 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

2,92 0,826 

Προσωπική ανεπάρκεια 
και οικονομική ανεπάρκεια 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 3,21 0,776 

0,000 

 

Πίνακας 47:   One Way ANOVA του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το βαθμό αναγνώρισης της ύπαρξης 

εξωπανεπιστημιακών φορέων και δράσεων σε σχέση με την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους 

αλλά δε γνωρίζω τι κάνουν 
3,10 0,727 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

2,73 0,798 

Προσωπική ανεπάρκεια και 
οικονομική ανεπάρκεια 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 3,22 0,849 

0,000 

 
Τέλος, οι ερωτηθέντες που σημειώνουν χαμηλό βαθμό συμμετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζουν και στατιστικά σημαντικά υψηλότερο 

βαθμό προσωπικής ανεπάρκειας για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων (p-

value=0,004), όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 48. 
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Πίνακας 48:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα του δισταγμού των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Υψηλός βαθμός 2,85 0,861 Προσωπική ανεπάρκεια και 

οικονομική ανεπάρκεια Χαμηλός βαθμός 3,10 0,788 
0,004 

 

 

6.1.2.3 Εκτιμώμενη ικανότητα για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Εστιάζοντας στους παράγοντες που συνιστούν την εκτιμώμενη ικανότητα των 

ερωτηθέντων για τη δημιουργία επιχειρηματικών δράσεων, παρατηρείται ότι μέσω την 

αντίστοιχης ανάλυσης παραγόντων προκύπτουν τρεις παράγοντες εκτιμώμενης 

ικανότητας, οι οποίοι προσδιορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα 49. 

  
Πίνακας 49:   Φορτίσεις παραγόντων για την εξέταση της εκτιμώμενης ικανότητας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Παράγοντες 
 

1 2 3 
Είμαι δημιουργικός και τακτικά έχω ιδέες για το πώς να γίνουν τα 
πράγματα πιο αποτελεσματικά 

0,814   

Είμαι καινοτόμος και σε θέση να βρω λύσεις σε προβλήματα 0,797   

Διακρίνω επιχειρηματικές ευκαιρίες ή ιδέες με δυνητική εμπορική αξία 0,621   

Γνωρίζω πώς να αναπτύσσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο 0,608   

Είμαι σε θέση να διαχειριστώ με επιτυχία τον κίνδυνο δημιουργίας 
μιας επιχείρησης 

0,599   

Μου αρέσει η ανάπτυξη, δημιουργία επιχειρήσεων 0,540   

Πιστεύω στη συνεργασία με άλλους που μπορεί να βοηθήσει να 
πραγματοποιηθεί το όνειρό μου 

 0,710  

Παρακινούμαι από την επιτυχία και την επίτευξη των στόχων μου  0,648  

Είναι εύκολο να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια επιχείρηση στη 
χώρα μου 

  0,775 

Δε θα πρέπει κανείς να ξεκινά μια επιχείρηση εάν υπάρχει κίνδυνος 
αποτυχίας 

  0,565 

 
Όμως, από τους τρεις παράγοντες παρατηρείται ότι μόνο ο πρώτος παρουσιάζει 

ικανοποιητικό συντελεστή Cronbach’s Alpha (0,791), συνιστώντας τη μεταβλητή 

«Προσωπικές επιχειρηματικές ικανότητες», όπως φαίνεται στον Πίνακα 50.  

 
Πίνακας 50:   Συντελεστές αξιοπιστίας των παραγόντων της εκτιμώμενης ικανότητας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Παράγοντας 1 2 3 
Cronbach's Alpha 0,791 0,496 0,158 
Ομαδοποιημένη 

μεταβλητή 
Προσωπικές 

επιχειρηματικές ικανότητες 
- - 
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Η μέση τιμή του συγκεκριμένου παράγοντα ισούται με 3,57, γεγονός που 

καταδεικνύει ότι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι κατέχουν αρκετά υψηλές ικανότητες 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 51. 

 

Πίνακας 51:   Περιγραφικές στατιστικές των παραγόντων της εκτιμώμενης ικανότητας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 
Προσωπικές επιχειρηματικές 
ικανότητες 

1,00 5,00 3,5769 0,63517 

 
Μέσω του ελέγχου One Way ANOVA παρατηρείται, στον Πίνακα 52 που 

ακολουθεί, ότι οι διαφοροποιήσεις στη μέση τιμή του παράγοντα των προσωπικών 

επιχειρηματικών ικανοτήτων, με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

επιχειρηματικότητας στο οποίο συμμετείχαν οι ερωτηθέντες, είναι στατιστικά 

σημαντικές (p-value<0,001). Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες οι οποίοι συμμετείχαν σε 

διαγωνισμούς ΑΕΙ και ιδιωτικών φορέων παρουσιάζουν υψηλότερη μέση βαθμολογία, 

ίση με 3,95, σε σχέση με τους ερωτηθέντες που παρακολούθησαν σεμινάρια (μ.ο. 

3,63) ή μαθήματα επιχειρηματικότητας (μ.ο. 3,48). 

 
Πίνακας 52:   One Way ANOVA της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με το πεδίο εκπαίδευσής τους 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Μάθημα 3,48 0,630 

Σεμινάριο 3,63 0,588 

Διαγωνισμοί ΑΕΙ 3,95 0,465 

Προσωπικές επιχειρηματικές 
ικανότητες 

Διαγωνισμοί ιδιωτικού φορέα 3,95 0,571 

0,000 

 
Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ελέγχων που 

εμφανίζονται στους Πίνακες 53, 54 και 55, αντίστοιχα οι ερωτηθέντες οι οποίοι 

θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ιδρύσουν επιχείρηση μέσα στα επόμενα 

τρία χρόνια σημειώνουν στατιστικά σημαντικά (p-value<0,001) υψηλότερη μέση 

βαθμολογία προσωπικών επιχειρηματικών ικανοτήτων, σε σχέση με τους ερωτηθέντες 

που δεν ασπάζονται τη συγκεκριμένη προοπτική (μ.ο. 3,97 έναντι 3,35). Αντίστοιχα, 

είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου ύπαρξης ή μη στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων στους μέσους όρους των βαθμολογιών των ερωτηθέντων, με βάση 

το εάν είναι πεπεισμένοι ότι θα μπορούσαν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση (p-

value<0,001). Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι θεωρούν ότι 

θα μπορούσαν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση παρουσιάζουν υψηλότερη μέση 

βαθμολογία προσωπικών επιχειρηματικών ικανοτήτων, σε σχέση μ’ αυτούς που 
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απαντούν αρνητικά στη συγκεκριμένη θέση. Επιπλέον, παρατηρείται, ότι οι 

ερωτηθέντες οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να 

δημιουργήσουν μια δική τους επιχείρηση εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερη μέση βαθμολογία προσωπικών επιχειρηματικών ικανοτήτων, σε σχέση με 

τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην έρευνα (μ.ο. 4,00 έναντι 3,33), με το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα να είναι, επίσης, στατιστικά σημαντικό (p-value<0,001). 

 

Πίνακας 53:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πιθανότητα ίδρυσης 

επιχείρησης από αυτούς την επόμενη 3ετία 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,97 0,548 Προσωπικές επιχειρηματικές 

ικανότητες Όχι 3,35 0,640 
0,000 

 

Πίνακας 54:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή τους ότι είναι 

ικανοί να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,86 0,521 Προσωπικές επιχειρηματικές 

ικανότητες Όχι 3,07 0,642 
0,000 

 

Πίνακας 55:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή τους ότι έχουν 

τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να δημιουργήσουν επιχείρηση 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 4,00 0,569 Προσωπικές επιχειρηματικές 

ικανότητες Όχι 3,33 0,599 
0,000 

 
Τα αποτελέσματα του Πίνακα 56 δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες που δηλώνουν 

ότι απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, κατά τη 

διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό 

εκτιμώμενης ικανότητας για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με βάση τις 

προσωπικές τους ικανότητες (μ.ο. 3,82), σε σχέση μ’ εκείνους που δηλώνουν το 

αντίθετο (μ.ο. 3,55), με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να καθίσταται στατιστικά 

σημαντικό, με βάση τον έλεγχο t για ανεξάρτητα δείγματα (p-value=0,002). 

 

Πίνακας 56:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή τους ότι οι 

γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γυμνασίου/λυκείου σε θέματα 

επιχειρηματικότητας ήταν αρκετές 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,82 0,549 Προσωπικές επιχειρηματικές 

ικανότητες Όχι 3,55 0,636 
0,002 
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Αντίθετα, παρουσιάζεται ότι η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας 

κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επηρεάζει την εκτίμηση των προσωπικών 

επιχειρηματικών ικανοτήτων των ερωτηθέντων. Όπως παρατηρείται, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 57, οι συμμετέχοντες στην έρευνα που έχουν 

αποκτήσει γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους, παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερη μέση βαθμολογία στον παράγοντα 

«Προσωπικές επιχειρηματικές ικανότητες», σε σχέση με τους ερωτηθέντες που 

απαντούν αρνητικά στην αντίστοιχη θέση (3,59 έναντι 3,53). Ως εκ τούτου η 

εκτιμώμενη ικανότητα των φοιτητών και των αποφοίτων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη βάση των προσωπικών τους επιχειρηματικών 

ικανοτήτων είναι ανεξάρτητη του εάν απέκτησαν ή όχι γνώσεις σε θέματα 

επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (p-value=0,261). 

  
Πίνακας 57:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο έλαβαν γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,59 0,616 Προσωπικές επιχειρηματικές 

ικανότητες Όχι 3,53 0,668 
0,261 

 
Η παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων που αφορούσαν θέματα 

επιχειρηματικότητας παρουσιάζεται να επιδρά θετικά και στατιστικά σημαντικά (p-

value<0,001) στην εκτιμώμενη ικανότητα των ερωτηθέντων για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων, με τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει περισσότερες 

από μία τέτοιου είδους διαδικασίες να παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση βαθμολογία 

του παράγοντα των προσωπικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 58.  

 
Πίνακας 58:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν έχουν παρακολουθήσει 

εκδήλωση/ημερίδα σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Μία φορά 3,56 0,584 

Περισσότερες φορές 3,87 0,567 
Προσωπικές επιχειρηματικές 
ικανότητες 

Δεν παρακολούθησα ποτέ 3,41 0,637 

0,000 

 
Αντίστοιχη είναι η επιρροή που ασκεί η συμμετοχή των ερωτηθέντων σε 

διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 59. 
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Πίνακας 59:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν έχουν συμμετάσχει σε 

διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,80 0,603 Προσωπικές επιχειρηματικές 

ικανότητες Όχι 3,55 0,635 
0,001 

 
Όπως παρατηρείται, ο μέσος όρος της βαθμολογίας του παράγοντα των 

προσωπικών επιχειρηματικών ικανοτήτων των ερωτηθέντων που έχουν συμμετάσχει 

σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας είναι υψηλότερος από τους μέσους όρους των 

βαθμολογιών των ερωτηθέντων που δεν έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 

διαγωνισμούς (μ.ο. 3,80 έναντι 3,55), με τις συγκεκριμένες διαφορές να καθίστανται 

στατιστικά σημαντικές, με βάση τον έλεγχο t για ανεξάρτητα δείγματα (p-

value=0,001). 

Τέλος, όπως παρατηρείται στους Πίνακες 60 και 61, οι φοιτητές οι οποίοι 

γνωρίζουν και παρακολουθούν την ύπαρξη δράσεων των Πανεπιστημίων αλλά και 

άλλων φορέων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερους μέσους όρους βαθμολογιών στον παράγοντα των 

προσωπικών επιχειρηματικών ικανοτήτων ως προσδιοριστικού παράγοντα της 

εκτιμώμενης ικανότητας για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, σε σχέση με 

τους ερωτηθέντες που είτε δε γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιου είδους δράσεων ή τις 

γνωρίζουν αλλά δεν τις παρακολουθούν.  

 
Πίνακας 60:   One Way ANOVA της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με το βαθμό αναγνώρισης της ύπαρξης δράσεων 

των Πανεπιστημίων σε σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους 

αλλά δε γνωρίζω τι κάνουν 
3,45 0,639 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

3,76 0,584 

Προσωπικές επιχειρηματικές 
ικανότητες 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 3,41 0,623 

0,000 

 

Πίνακας 61:   One Way ANOVA της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με το βαθμό αναγνώρισης της ύπαρξης 

εξωπανεπιστημιακών φορέων και δράσεων σε σχέση με την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους 

αλλά δε γνωρίζω τι κάνουν 
3,56 0,593 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

3,86 0,582 

Προσωπικές επιχειρηματικές 
ικανότητες 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 3,40 0,659 

0,000 
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Τέλος, με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 62, διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές που 

έχουν υψηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερους μέσους όρους βαθμολογιών στον παράγοντα των 

προσωπικών επιχειρηματικών ικανοτήτων ως προσδιοριστικού παράγοντα της 

εκτιμώμενης ικανότητας για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, σε σχέση με 

τους ερωτηθέντες οι οποίοι έχουν χαμηλό βαθμό συμμετοχής στα προγράμματα αυτά. 

 

Πίνακας 62:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης ικανότητας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το βαθμό συμμετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Υψηλός βαθμός 3,83 0,514 Προσωπικές επιχειρηματικές 

ικανότητες Χαμηλός βαθμός 3,53 0,643 
0,000 

 

 

6.1.2.4 Εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία για τη δημιουργία επιχείρησης 

Εστιάζοντας στην εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία των ερωτηθέντων για 

τη δημιουργία επιχείρησης, μέσω της ανάλυσης παραγόντων, προσδιορίζονται δύο 

επιμέρους παράγοντες, με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σε οκτώ θέσεις που  

αναπτύσσονται στον Πίνακα 63. 

 
Πίνακας 63:   Φορτίσεις παραγόντων για την εξέταση της εκτιμώμενης δυνατότητας και 

επιθυμίας των εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Παράγοντες 
 

1 2 
Πόσο δύσκολο νομίζεις ότι θα ήταν για σένα; 0,748  

Πόσο αγχωμένος θα ήσουν; 0,659  

Πόσο σίγουρος είσαι για την επιτυχία της; 0,645  

Πόσο εμπιστοσύνη θα είχες στον εαυτό σου; 0,601  

Γνωρίζεις αρκετά για να ιδρύσεις μια επιχείρηση; 0,580  

Πόσο «εργασιομανής» θα μπορούσες να γίνεις;  0,697 
Πόσο ενθουσιώδης θα ήσουν;  0,693 
Θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω μια επιχείρηση  0,666 

 
Οι δύο παράγοντες που προκύπτουν και συνιστούν την εκτιμώμενη δυνατότητα 

και επιθυμία των ερωτηθέντων για τη δημιουργία επιχείρησης σημειώνουν 

ικανοποιητικούς συντελεστές εσωτερικής συνάφειας και αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα, ο 

παράγοντας της εκτιμώμενης δυνατότητας παρουσιάζει συντελεστή Cronbach’s Alpha 

ίσο με 0,676 και η εκτιμώμενη επιθυμία ίσο με 0,618, όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 

64. 
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Πίνακας 64:   Συντελεστές αξιοπιστίας των παραγόντων της εκτιμώμενης δυνατότητας και 

επιθυμίας των εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

Παράγοντας 1 2 
Cronbach's Alpha 0,676 0,618 

Ομαδοποιημένη μεταβλητή Εκτιμώμενη δυνατότητα Εκτιμώμενη επιθυμία 

 
Παρουσιάζοντας με τον Πίνακα 65 τις μέσες βαθμολογίες για τους δύο 

προσδιοριζόμενους παράγοντες της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας για τη 

δημιουργία επιχείρησης από τους ερωτηθέντες, παρατηρείται ότι, με βάση αυτές, οι 

ερωτηθέντες παρουσιάζουν χαμηλή εκτίμηση δυνατότητας δημιουργίας επιχείρησης 

(μ.ο. 2,79), ενώ, αντίθετα, ο βαθμός επιθυμίας για την ανάληψη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων είναι αρκετά υψηλός με τη μέση βαθμολογία του συγκεκριμένου 

παράγοντα να ισούται με 4,13. 

 
Πίνακας 65:   Περιγραφικές στατιστικές των παραγόντων της εκτιμώμενης δυνατότητας και 

επιθυμίας των εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 
Εκτιμώμενη δυνατότητα 1,00 5,00 2,7944 0,58047 

Εκτιμώμενη επιθυμία 1,00 5,00 4,1367 0,66730 

 
Εξετάζοντας την ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων στις 

μέσες βαθμολογίες της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας για επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση από τους ερωτηθέντες, με βάση το είδος της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα που αυτοί έχουν λάβει, παρατηρείται από τα στοιχεία που 

παρατίθενται στον Πίνακα 66 ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα που πήραν μέρος σε 

διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας ΑΕΙ και ιδιωτικών φορέων παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερη εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία για τη 

δημιουργία επιχείρησης (p-value<0,001 και στις δυο περιπτώσεις). Αντίθετα, οι 

ερωτηθέντες οι οποίοι παρακολούθησαν μαθήματα επιχειρηματικότητας σημειώνουν 

τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας, όπως 

αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

Πίνακας 66:  One Way ANOVA της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των εκπαιδευομένων 

για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με το πεδίο εκπαίδευσής τους 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Μάθημα 2,75 0,577 

Σεμινάριο 2,75 0,553 

Διαγωνισμοί ΑΕΙ 2,98 0,442 
Εκτιμώμενη δυνατότητα 

Διαγωνισμοί ιδιωτικού φορέα 3,03 0,604 

0,000 

Μάθημα 4,06 0,693 

Σεμινάριο 4,21 0,544 

Διαγωνισμοί ΑΕΙ 4,38 0,488 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Διαγωνισμοί ιδιωτικού φορέα 4,42 0,569 

0,000 
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Στη συνέχεια, και μέσω του ελέγχου t για ανεξάρτητα δείγματα που 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 67, παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες που απαντούν ότι 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ιδρύσουν επιχείρηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια 

σημειώνουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη μέση βαθμολογία τόσο στον παράγοντα 

της εκτιμώμενης δυνατότητας όσο και σε αυτόν της εκτιμώμενης επιθυμίας σε σχέση 

με αυτούς που απαντούν αρνητικά σε αυτή την προοπτική (p-value<0,001). 

 
Πίνακας 67:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την 

πιθανότητα ίδρυσης επιχείρησης από αυτούς την επόμενη 3ετία 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,15 0,545 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Όχι 2,59 0,535 

0,000 

Ναι 4,49 0,521 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι 3,85 0,718 
0,000 

 

Αντίστοιχα, στατιστικά σημαντικά υψηλότερη μέση βαθμολογία εκτιμώμενης 

δυνατότητας και επιθυμίας παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 68, οι 

ερωτηθέντες οι οποίοι είναι πεπεισμένοι ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια δική 

τους επιχείρηση, αλλά και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι κατέχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις για να προχωρήσουν στη ίδρυση και λειτουργία δικής τους επιχείρησης σε 

σχέση με τους υπόλοιπους ερωτηθέντες, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 69. 

 
Πίνακας 68:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή 

τους ότι είναι ικανοί να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,05 0,526 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Όχι 2,38 0,566 

0,000 

Ναι 4,47 0,489 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι 3,53 0,733 
0,000 

 

Πίνακας 69:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση την πεποίθησή 

τους ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να δημιουργήσουν επιχείρηση 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,20 0,565 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Όχι 2,53 0,519 

0,000 

Ναι 4,38 0,628 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι 3,93 0,694 
0,000 

 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 70, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του γυμνασίου ή του λυκείου θεωρούν ότι απέκτησαν 

αρκετές γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά 
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υψηλότερες μέσες βαθμολογίες εκτιμώμενης δυνατότητας (p-value=0,040) και 

επιθυμίας (p-value=0,023), σε σχέση μ’ αυτούς που θεωρούν ότι οι γνώσεις σε θέματα 

επιχειρηματικότητας που απέκτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν ήταν 

επαρκείς. 

 

Πίνακας 70:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με βάση την πεποίθησή 

τους ότι οι γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γυμνασίου/λυκείου σε 

θέματα επιχειρηματικότητας ήταν αρκετές 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 2,93 0,485 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Όχι 2,78 0,587 

0,040 

Ναι 4,31 0,581 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι 4,12 0,667 
0,023 

 
Η απόκτηση γνώσεων επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια των σπουδών 

των ερωτηθέντων, φαίνεται, σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 

71, ότι επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την εκτιμώμενη επιθυμία τους για την 

ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων (p-value=0,016) με τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, απέκτησαν 

γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας να παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό επιθυμίας 

για την ίδρυση επιχείρησης, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αντίθετα, η εκτιμώμενη 

δυνατότητα για την ίδρυση επιχείρησης δε διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά (p-

value=0,368), όσον αφορά τη μέση βαθμολογία των ερωτηθέντων που έχουν 

αποκτήσει γνώσεις επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και των 

υπολοίπων που δεν έχουν αποκτήσει, καθώς είναι χαμηλή και στις δυο ομάδες 

ερωτηθέντων.  

 

Πίνακας 71:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο έλαβαν γνώσεις σε θέματα 

επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 2,80 0,550 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Όχι 2,76 0,641 

0,368 

Ναι 4,17 0,648 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι 4,04 0,687 
0,016 

 

Η παρακολούθηση σεμιναρίων ή διαλέξεων σε θέματα επιχειρηματικότητας 

από τους ερωτηθέντες καθώς και η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς 

επιχειρηματικότητας επιδρά θετικά στην εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία που 
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παρουσιάζουν όσον αφορά την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία των Πινάκων 72 και 73.  

 
Πίνακας 72:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν έχουν 

παρακολουθήσει εκδήλωση/ημερίδα σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Μια φορά 2,77 0,529 

Περισσότερες φορές 3,00 0,570 Εκτιμώμενη δυνατότητα 

Δεν παρακολούθησα ποτέ 2,67 0,576 

0,000 

Μια φορά 4,18 0,611 

Περισσότερες φορές 4,34 0,579 Εκτιμώμενη επιθυμία 

Δεν παρακολούθησα ποτέ 3,99 0,701 

0,000 

 

Πίνακας 73:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν έχουν 

συμμετάσχει σε διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,01 0,665 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Όχι 2,76 0,566 

0,000 

Ναι 4,30 0,615 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι 4,11 0,669 
0,020 

 
Οι ερωτηθέντες οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων και 

διαλέξεων σε θέματα επιχειρηματικότητας παρουσιάζουν υψηλότερες μέσες 

βαθμολογίες στους παράγοντες της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας για την 

ίδρυση επιχείρησης, σε σχέση μ’ αυτούς που έχουν παρακολουθήσει ανάλογες 

εκδηλώσεις μία φορά ή δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ, με το p-value του ελέγχου t 

για ανεξάρτητα δείγματα να παρουσιάζεται σταθερά χαμηλότερο από το επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05. Αντίστοιχα, οι μέσες βαθμολογίες των παραγόντων της 

εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των ερωτηθέντων που έχουν συμμετάσχει σε 

διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερες από αυτές των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Η γνώση της ύπαρξης αλλά και η παρακολούθηση εκδηλώσεων και δράσεων 

που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από μέρους των 

Πανεπιστημίων και άλλων φορέων φαίνεται να ενισχύει το αίσθημα της εκιτμώμενης 

δυνατότητας και επιθυμίας των ερωτηθέντων σχετικά με την επιχειρηματική τους 

ενασχόληση, όπως αποτυπώνεται στους Πίνακες 74 και 75.  
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Πίνακας 74:   One Way ANOVA της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με το βαθμό 

αναγνώρισης της ύπαρξης δράσεων των Πανεπιστημίων σχετικών με την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους 

αλλά δε γνωρίζω τι κάνουν 
2,69 0,555 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

2,93 0,549 
Εκτιμώμενη δυνατότητα 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 2,70 0,626 

0,000 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους 
αλλά δε γνωρίζω τι κάνουν 

4,05 0,681 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

4,29 0,585 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 3,99 0,725 

0,000 

 

Πίνακας 75:   One Way ANOVA της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με το βαθμό 

αναγνώρισης της ύπαρξης εξωπανεπιστημιακών φορέων και δράσεων σχετικών με 

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους αλλά 

δε γνωρίζω τι κάνουν 
2,78 0,543 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

3,00 0,573 
Εκτιμώμενη δυνατότητα 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 2,67 0,603 

0,000 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους αλλά 
δε γνωρίζω τι κάνουν 

4,11 0,645 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ ο,τιδήποτε σχετικό 

4,37 0,545 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους 4,01 0,727 

0,000 

 

Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες οι οποίοι παρακολουθούν τέτοιου είδους 

δράσεις παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στους 

παράγοντες της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας για την ανάληψη 

επιχειρηματικών δράσεων τόσο σε σχέση με τους ερωτηθέντες οι οποίοι γνωρίζουν 

την ύπαρξή τους χωρίς όμως να γνωρίζουν το ακριβές τους αντικείμενο, όσο και σε 

σχέση με τους ερωτηθέντες οι οποίοι δηλώνουν παντελή άγνοια για την ύπαρξή τους. 

Διαπιστώνεται, επίσης, ότι οι ερωτηθέντες που σημειώνουν υψηλό βαθμό 

συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα εμφανίζουν, σύμφωνα με τον Πίνακα 76, 

στατιστικά σημαντικά (p-value ίσο με 0,010 και 0,002, αντίστοιχα) υψηλότερη 

εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία για επιχειρηματική δραστηριοποίηση, σε σχέση 

με τους εκπαιδευομένους που παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό συμμετοχής σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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Πίνακας 76:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με βάση το βαθμό 

συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Υψηλός βαθμός 2,92 0,512 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Χαμηλός βαθμός 2,77 0,587 

0,010 

Υψηλός βαθμός 4,32 0,599 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Χαμηλός βαθμός 4,10 0,672 
0,002 

 
Τέλος, εξετάζοντας την επίδραση της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην 

εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία των ερωτηθέντων για επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 77, παρατηρείται ότι οι 

ερωτηθέντες οι οποίοι θεωρούν θετική την επίδραση της οικονομικής κρίσης στο 

ενδεχόμενο ίδρυσης δικής τους επιχείρησης στο μέλλον παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερη εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία για επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση, σε σχέση μ’ αυτούς που απαντούν ότι η οικονομική κρίση δε 

συμβάλλει θετικά στη στάση τους στο ενδεχόμενο ίδρυσης επιχείρησης στο μέλλον (p-

value= 0,002 και p-value<0,001 αντίστοιχα). 

 
Πίνακας 77:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ή όχι τη στάση τους στο ενδεχόμενο ίδρυσης μιας 

επιχείρησης στο μέλλον 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 2,87 0,560 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Όχι 2,71 0,622 

0,002 

Ναι 4,29 0,571 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Όχι 3,97 0,747 
0,000 

 

Παράλληλα, όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 78, παρατηρείται ότι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα οι οποίοι θεωρούν ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει και 

θα επηρεάσει θετικά το μέλλον της επιχειρηματικότητας, επίσης, παρουσιάζουν 

υψηλότερη βαθμολογία εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας για επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση, σε σχέση μ’ αυτούς που απαντούν αρνητικά στη συγκεκριμένη θέση 

(p-value<0,001). 

 
Πίνακας 78:   T-test για ανεξάρτητα δείγματα της εκτιμώμενης δυνατότητας και επιθυμίας των 

εκπαιδευομένων για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, με βάση το εάν η 

οικονομική κρίση, κατά την άποψή τους, επηρεάζει και θα επηρεάσει το μέλλον της 

επιχειρηματικότητας 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Θετικά 2,91 0,559 

Εκτιμώμενη δυνατότητα 
Αρνητικά 2,67 0,574 

0,000 

Θετικά 4,27 0,593 
Εκτιμώμενη επιθυμία 

Αρνητικά 3,96 0,697 
0,000 
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6.1.3    Έλεγχοι συσχέτισης χ
2
 

Προχωρώντας σε έλεγχο ανεξαρτησίας, μέσω της στατιστικής χ2, των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα για την πιθανότητα να ιδρύσουν δική 

τους επιχείρηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με βάση το εάν κατά τη διάρκεια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους απέκτησαν αρκετές γνώσεις σε θέματα 

επιχειρηματικότητας, παρατηρείται, μέσα από τα στοιχεία του Πίνακα 79, ότι ενώ το 

ποσοστό των ερωτηθέντων που έλαβαν αρκετές γνώσεις σε θέματα 

επιχειρηματικότητας είναι υψηλότερο απ’ αυτό των ερωτηθέντων που απαντούν 

αρνητικά στη συγκεκριμένη θέση, στη βάση της προοπτικής να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηματικά τα επόμενα τρία χρόνια, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν καθίσταται 

στατιστικά σημαντικό. 

 

Πίνακας 79:   Συσχέτιση χ
2 
των γνώσεων που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της πιθανότητας να ιδρύσουν επιχείρηση μέσα στα 

επόμενα 3 χρόνια 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
ιδρύσω επιχείρηση μέσα στα επόμενα 

3 χρόνια 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 22 24 22 68 
Ναι 

% 32,4% 35,3% 32,4% 100,0% 

Πλήθος 165 289 261 715 

Κατά τη διάρκεια του 
Γυμνασίου / Λυκείου 

απέκτησα αρκετές γνώσεις σε 
θέματα επιχειρηματικότητας 

Όχι 
% 23,1% 40,4% 36,5% 100,0% 

Πλήθος 187 313 283 783 
Σύνολο 

% 23,9% 40,0% 36,1% 100,0% 

0,230 

 
Το 32,4% των ερωτηθέντων που απαντά ότι έλαβε αρκετές γνώσεις σε θέματα 

επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρεί ότι 

υπάρχει πιθανότητα να ιδρύσει δική του επιχείρηση τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ την 

ίδια άποψη έχει μόλις το 23,1% των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι οι γνώσεις 

επιχειρηματικότητας που απέκτησαν στο γυμνάσιο και στο λύκειο δεν είναι επαρκείς 

με το p-value του ελέγχου χ2 να ισούται με 0,230. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 80, το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που θεωρούν ότι απέκτησαν γνώσεις στο γυμνάσιο και στο λύκειο σε 

θέματα επιχειρηματικότητας και είναι πεπεισμένοι ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη 

δική τους επιχείρηση είναι υψηλότερο, σε σχέση με αυτών που δεν έχουν αποκτήσει 

αρκετές γνώσεις επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (57,4% και 47,3%, αντίστοιχα), με τη συγκεκριμένη όμως 
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διαφοροποίηση να μην καθίσταται στατιστικά σημαντική, με βάση τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας χ2 (p-value=0,196). 

 

Πίνακας 80:   Συσχέτιση χ
2
 των γνώσεων που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της πεποίθησής τους ότι θα μπορούσαν να 

ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση 

Είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορούσα 
να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση  

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 39 8 21 68 
Ναι 

% 57,4% 11,8% 30,9% 100,0% 

Πλήθος 338 137 239 714 

Κατά τη διάρκεια του 
Γυμνασίου / Λυκείου 

απέκτησα αρκετές γνώσεις σε 
θέματα επιχειρηματικότητας 

Όχι 
% 47,3% 19,2% 33,5% 100,0% 

Πλήθος 377 145 260 782 
Σύνολο 

% 48,2% 18,5% 33,2% 100,0% 

0,196 

 
Επίσης, παραπλήσια είναι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τον Πίνακα 

81 όσον αφορά την πεποίθηση των ερωτηθέντων ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις 

ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, με τους ερωτηθέντες που έχουν 

αποκτήσει κατά τη διάρκεια του γυμνασίου/λυκείου αρκετές γνώσεις σε θέματα 

επιχειρηματικότητας να απαντούν, σε υψηλότερα ποσοστά, ότι οι γνώσεις τους είναι 

επαρκείς για τη δημιουργία επιχείρησης, χωρίς όμως το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να 

είναι στατιστικά σημαντικό (p-value=0,063). 

 

Πίνακας 81:   Συσχέτιση χ
2
 των γνώσεων που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της κατοχής από μέρους τους των απαραίτητων 

γνώσεων, ώστε να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους 

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε 
να δημιουργήσω την επιχείρησή μου  

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 23 17 27 67 
Ναι 

% 34,3% 25,4% 40,3% 100,0% 

Πλήθος 192 285 236 713 

Κατά τη διάρκεια του 
Γυμνασίου / Λυκείου 

απέκτησα αρκετές γνώσεις σε 
θέματα επιχειρηματικότητας 

Όχι 
% 26,9% 40,0% 33,1% 100,0% 

Πλήθος 215 302 263 780 
Σύνολο 

% 27,6% 38,7% 33,7% 100,0% 

0,063 

 
Το ποσοστό των ερωτηθέντων που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 

Πανεπιστήμιο απέκτησαν γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας και θεωρούν πιθανό 

να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση στα επόμενα τρία χρόνια αγγίζει το 23%, σύμφωνα 

με τον Πίνακα 82. Αντίθετα, οι ερωτηθέντες οι οποίοι δεν εκπαιδεύτηκαν σε θέματα 

επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εκτιμούν ότι υπάρχει 

πιθανότητα να ιδρύσουν επιχείρηση τα επόμενα τρία χρόνια αγγίζουν σε ποσοστό το 

26%. Μέσω του ελέγχου χ2 διαπιστώνεται ότι οι συγκεκριμένες διαφορές στην 
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προοπτική ίδρυσης επιχείρησης, με βάση τη ληφθείσα εκπαίδευση σε θέματα 

επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

(p-value=0,627). 

 

Πίνακας 82:   Συσχέτιση χ
2
 των γνώσεων που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της πιθανότητας να ιδρύσουν επιχείρηση μέσα στα 

επόμενα 3 χρόνια 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
ιδρύσω επιχείρηση μέσα στα 

επόμενα 3 χρόνια 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 125 217 202 544 
Ναι 

% 23,0% 39,9% 37,1% 100,0% 

Πλήθος 61 93 81 235 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου στο Πανεπιστήμιο έλαβα 

γνώσεις σε θέματα 
επιχειρηματικότητας 

Όχι 
% 26,0% 39,6% 34,5% 100,0% 

Πλήθος 186 310 283 779 
Σύνολο 

% 23,9% 39,8% 36,3% 100,0% 

0,627 

 
Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 83 όσον 

αφορά την πεποίθηση των ερωτηθέντων ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια δική 

τους επιχείρηση, με βάση το βαθμό στον οποίο αυτοί έλαβαν τις απαραίτητες γνώσεις 

επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο. 

 

Πίνακας 83:   Συσχέτιση χ
2
 των γνώσεων που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της πεποίθησης τους ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν 

δική τους επιχείρηση 

Είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορούσα 
να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση  

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 278 95 171 544 
Ναι 

% 51,1% 17,5% 31,4% 100,0% 

Πλήθος 95 49 90 234 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου στο Πανεπιστήμιο έλαβα 

γνώσεις σε θέματα 
επιχειρηματικότητας 

Όχι 
% 40,6% 20,9% 38,5% 100,0% 

Πλήθος 373 144 261 778 
Σύνολο 

% 47,9% 18,5% 33,5% 100,0% 

0,027 

 
Συγκεκριμένα, λοιπόν, το 51,1% των ερωτηθέντων που απαντούν ότι έχουν 

αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας εκφράζει την 

πεποίθηση ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, ενώ η ίδια 

πεποίθηση εκφράζεται από μικρότερο ποσοστό ερωτηθέντων που δε θεωρούν ότι οι 

γνώσεις επιχειρηματικότητας που έλαβαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 

Πανεπιστήμιο είναι επαρκείς, με τις διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες ερωτηθέντων 

να καθίστανται στατιστικά σημαντικές (p-value=0,027). 
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Η πεποίθηση για κατοχή των απαραίτητων γνώσεων για τη δημιουργία 

επιχείρησης είναι υπαρκτή, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 84, στο 28,7% των 

ερωτηθέντων οι οποίοι θεωρούν ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 

Πανεπιστήμιο έλαβαν γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, ενώ το 24,5% απ’ 

αυτούς απαντούν αρνητικά στην παραπάνω θέση. 

 

Πίνακας 84:   Συσχέτιση χ
2
 των γνώσεων που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κατοχής από μέρους τους των απαραίτητων 

γνώσεων, ώστε να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους 

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις ώστε 
να δημιουργήσω την επιχείρησή μου  

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 156 196 191 543 
Ναι 

% 28,7% 36,1% 35,2% 100,0% 

Πλήθος 57 105 71 233 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου στο Πανεπιστήμιο έλαβα 

γνώσεις σε θέματα 
επιχειρηματικότητας 

Όχι 
% 24,5% 45,1% 30,5% 100,0% 

Πλήθος 213 301 262 776 
Σύνολο 

% 27,4% 38,8% 33,8% 100,0% 

0,063 

 
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τα ποσοστά των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι 

έχουν τις γνώσεις για τη δημιουργία επιχείρησης είναι χαμηλά είτε αυτοί έχουν λάβει 

κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είτε όχι (p-

value=0,063). 

Στη συνέχεια, παρατηρείται ότι η επίδραση που ασκεί η παρακολούθηση 

εκδηλώσεων ή ημερίδων στην προοπτική ίδρυσης επιχείρησης από τους ερωτηθέντες 

αλλά και στην αντίληψη για τις γνώσεις που αυτοί έχουν ώστε να ενσαρκώσουν ένα 

τέτοιου είδους εγχείρημα είναι θετική και στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 85.  

 

Πίνακας 85:   Συσχέτιση χ
2
 της παρακολούθησης από τους εκπαιδευομένους εκδήλωσης/ημερίδας 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα και της πιθανότητας να ιδρύσουν επιχείρηση 

μέσα στα επόμενα 3 χρόνια 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να ιδρύσω επιχείρηση μέσα 

στα επόμενα 3 χρόνια 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 45 69 62 176 
Μια φορά 

% 25,6% 39,2% 35,2% 100,0% 

Πλήθος 84 52 87 223 
Περισσότερες φορές 

% 37,7% 23,3% 39,0% 100,0% 

Πλήθος 57 188 132 377 

Έχω παρακολουθήσει 
εκδήλωση / ημερίδα 

σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα Δεν παρακολούθησα 

ποτέ % 15,1% 49,9% 35,0% 100,0% 

Πλήθος 186 309 281 776 

0,000 

Σύνολο 
% 24,0% 39,8% 36,2% 100,0% 
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Συγκεκριμένα, λοιπόν, οι συμμετέχοντες στην έρευνα που έχουν 

παρακολουθήσει περισσότερες από μία φορές εκδηλώσεις ή ημερίδες 

επιχειρηματικότητας θεωρούν πιθανό να ιδρύσουν επιχείρηση τα επόμενα τρία χρόνια 

σε ποσοστό 37,7%, έναντι μόλις του 25,6% αυτών που έχουν παρακολουθήσει 

ανάλογες εκδηλώσεις μόνο μία φορά και μόλις 15,1% αυτών που δεν έχουν 

παρακολουθήσει ανάλογη εκδήλωση ποτέ. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 σηματοδοτεί 

ότι οι διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες ερωτηθέντων είναι στατιστικά σημαντικές 

(p-value<0,001). 

Αντίστοιχα πολύ ψηλά είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 86, τα 

ποσοστά των ερωτηθέντων που είναι πεπεισμένοι ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν 

μια δική τους επιχείρηση και έχουν παρακολουθήσει μία ή περισσότερες φορές 

εκδηλώσεις-ημερίδες με θέμα τη επιχειρηματικότητα (51,7% και 66,2%), σε σχέση με 

τους ερωτηθέντες που δεν παρακολούθησαν ποτέ ανάλογες εκδηλώσεις (35,8%) με το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα να καθίσταται επίσης στατιστικά σημαντικό (p-

value<0,001).  

 

Πίνακας 86:   Συσχέτιση χ
2
 της παρακολούθησης από τους εκπαιδευομένους εκδήλωσης/ημερίδας 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα και της πεποίθησής τους ότι θα μπορούσαν να 

ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση 

Είμαι πεπεισμένος ότι θα 
μπορούσα να ξεκινήσω τη 

δική μου επιχείρηση 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 91 32 53 176 
Μια φορά 

% 51,7% 18,2% 30,1% 100,0% 

Πλήθος 147 18 57 222 
Περισσότερες φορές 

% 66,2% 8,1% 25,7% 100,0% 

Πλήθος 135 92 150 377 

Έχω παρακολουθήσει 
εκδήλωση / ημερίδα 

σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα  Δεν παρακολούθησα 

ποτέ % 35,8% 24,4% 39,8% 100,0% 

Πλήθος 373 142 260 775 
Σύνολο 

% 48,1% 18,3% 33,5% 100,0% 

0,000 

 

 

Τέλος, παρατηρείται ότι η παρακολούθηση εκδηλώσεων και ημερίδων 

σχετικών με την επιχειρηματικότητα επιδρά στατιστικά σημαντικά (p-value<0,001) 

στην πεποίθηση των ερωτηθέντων ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη 

δημιουργία επιχείρησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 87. 
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Πίνακας 87:   Συσχέτιση χ
2
 της παρακολούθησης από τους εκπαιδευομένους εκδήλωσης/ημερίδας 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα και της κατοχής από μέρους τους των 

απαραίτητων γνώσεων, ώστε να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους 

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις 
ώστε να δημιουργήσω την 

επιχείρησή μου  

Ναι Όχι 
Δεν 

ξέρω 

Σύνολο    p-value 

Πλήθος 45 60 71 176 
Μια φορά 

% 25,6% 34,1% 40,3% 100,0% 

Πλήθος 106 56 60 222 
Περισσότερες φορές 

% 47,7% 25,2% 27,0% 100,0% 

Πλήθος 62 183 130 375 

Έχω παρακολουθήσει 
εκδήλωση / ημερίδα 

σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα Δεν παρακολούθησα 

ποτέ % 16,5% 48,8% 34,7% 100,0% 

Πλήθος 213 299 261 773 
Σύνολο 

% 27,6% 38,7% 33,8% 100,0% 

0,000 

 
Συγκεκριμένα, λοιπόν, το 25,6% αυτών που παρακολούθησαν ανάλογη 

εκδήλωση μία φορά, το 47,7% όσων τις παρακολούθησαν περισσότερες από μία φορές 

και μόλις το 16,5% των ερωτηθέντων που δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ εκδηλώσεις 

ή ημερίδες επιχειρηματικότητας θεωρούν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. 

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας παρουσιάζεται να 

προσδιορίζει με στατιστικά σημαντικό τρόπο την πιθανότητα ίδρυσης επιχείρησης από 

τους ερωτηθέντες κατά τα επόμενα τρία χρόνια, με βάση τον έλεγχο χ2 (p-

value<0,001). Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 88, το 43,8% των ερωτηθέντων που 

έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς θεωρούν πιθανή την ίδρυση δικής 

τους επιχείρησης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ενώ αυτό το ενδεχόμενο θεωρείται 

πιθανό μόλις από το 21,7% των ερωτηθέντων που δεν έχουν συμμετάσχει σε 

διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας. 

 
Πίνακας 88:  Συσχέτιση χ

2 
της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής 

ιδέας και της πιθανότητας να ιδρύσουν επιχείρηση μέσα στα επόμενα 3 χρόνια 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ιδρύσω 
επιχείρηση μέσα στα επόμενα 3 χρόνια  

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο 
p-value 

 

Πλήθος 35 20 25 80 
Ναι 

% 43,8% 25,0% 31,3% 100,0% 

Πλήθος 151 290 256 697 

Είχα συμμετάσχει σε 
διαγωνισμό 

επιχειρηματικής ιδέας Όχι 
% 21,7% 41,6% 36,7% 100,0% 

Πλήθος 186 310 281 777 
Σύνολο 

% 23,9% 39,9% 36,2% 100,0% 

0,000 

 

Αρκετά υψηλά παρουσιάζονται στον Πίνακα 89 τα ποσοστά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα όσον αφορά την πεποίθησή τους ότι είναι ικανοί να 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, είτε αυτοί έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό 
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επιχειρηματικής ιδέας (60%) είτε όχι (46,7%). Το p-value που προκύπτει μέσω του 

ελέγχου χ2 είναι υψηλότερο του α=0,05 και ίσο με 0,071 καθιστώντας τις διαφορές 

ανάμεσα στις δύο υποκατηγορίες ερωτηθέντων στατιστικά ασήμαντες. 

 

Πίνακας 89:  Συσχέτιση χ
2
 της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής 

ιδέας και της πεποίθησής τους ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσω τη δική τους 

επιχείρηση 

Είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορούσα να 
ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση  

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 48 10 22 80 
Ναι 

% 60,0% 12,5% 27,5% 100,0% 

Πλήθος 325 133 238 696 

Είχα συμμετάσχει σε 
διαγωνισμό 

επιχειρηματικής ιδέας Όχι 
% 46,7% 19,1% 34,2% 100,0% 

Πλήθος 373 143 260 776 
Σύνολο 

% 48,1% 18,4% 33,5% 100,0% 

0,071 

 
Αντίθετα, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας φαίνεται να 

επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την πεποίθηση για κατοχή των απαραίτητων 

γνώσεων από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (p-value=0,001), όπως αποκαλύπτεται 

στον Πίνακα 90. Το 45% αυτών που έχουν συμμετάσχει σε τέτοιου είδους 

διαγωνισμούς θεωρούν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να δημιουργήσουν 

την επιχείρησή τους, ενώ την ίδια πεποίθηση εκφράζει μόλις το 25,5% των 

ερωτηθέντων που δεν έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας. 

 

Πίνακας 90:  Συσχέτιση χ
2
 της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής 

ιδέας και της κατοχής από μέρους τους των απαραίτητων γνώσεων, ώστε να 

δημιουργήσουν την επιχείρησή τους 

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να 
δημιουργήσω την επιχείρησή μου 

 Ναι Όχι Δεν ξέρω Σύνολο 

p-value 
 

Πλήθος 36 24 20 80 
Ναι % 45,0% 30,0% 25,0% 100,0% 

Πλήθος 177 275 242 694 
Είχα συμμετάσχει σε 

διαγωνισμό 
επιχειρηματικής ιδέας Όχι % 25,5% 39,6% 34,9% 100,0% 

Πλήθος 213 299 262 774 
Σύνολο % 27,5% 38,6% 33,9% 100,0% 

0,001 

 
Στους παρακάτω τρεις Πίνακες 91, 92 και 93 στατιστικά σημαντική 

παρουσιάζεται καταρχάς να είναι η συσχέτιση των απαντήσεων που αφορούν τη 

γνώση ή μη της ύπαρξης δράσεων του Πανεπιστημίου στο οποίο σπουδάζουν οι 

φοιτητές του δείγματος, σχετικών με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

πιθανότητας να ιδρύσουν επιχείρηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Το ίδιο 

σημαντική είναι η συσχέτιση της γνώσης ύπαρξης δράσεων για την 
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επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου των ερωτηθέντων, με την 

πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, όπως και με το 

βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για μια τέτοια 

προοπτική (p-value<0,001 σε όλες τις περιπτώσεις). 

 

Πίνακας 91:   Συσχέτιση χ
2
 της γνώσης ύπαρξης δράσεων των Πανεπιστημίων σε σχέση με την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της πιθανότητας να ιδρύσουν επιχείρηση 

μέσα στα επόμενα 3 χρόνια 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να ιδρύσω επιχείρηση μέσα 

στα επόμενα 3 χρόνια 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 53 142 113 308 Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή 
τους αλλά δε γνωρίζω τι 

κάνουν 
% 17,2% 46,1% 36,7% 100,0% 

Πλήθος 108 90 111 309 Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή 
τους και παρακολουθώ 

ο,τιδήποτε σχετικό 
% 35,0% 29,1% 35,9% 100,0% 

Πλήθος 24 82 59 165 

Γνωρίζω την ύπαρξη 
δράσεων του 

Πανεπιστημίου μου 
για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

Όχι, δε γνωρίζω την 
ύπαρξή τους % 14,5% 49,7% 35,8% 100,0% 

Πλήθος 185 314 283 782 
Σύνολο 

% 23,7% 40,2% 36,2% 100,0% 

0,000 

 

 

Πίνακας 92:   Συσχέτιση χ
2
 της γνώσης ύπαρξης δράσεων των Πανεπιστημίων σε σχέση με την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της πεποίθησής τους ότι θα μπορούσαν να 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 

Είμαι πεπεισμένος ότι θα 
μπορούσα να ξεκινήσω τη 

δική μου επιχείρηση 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 130 59 119 308 Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή 
τους αλλά δε γνωρίζω τι 

κάνουν 
% 

42,2
% 

19,2
% 

38,6% 100,0% 

Πλήθος 188 39 82 309 Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή 
τους και παρακολουθώ 

ο,τιδήποτε σχετικό 
% 

60,8
% 

12,6
% 

26,5% 100,0% 

Πλήθος 56 47 61 164 

Γνωρίζω την ύπαρξη 
δράσεων του 

Πανεπιστημίου μου 
για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

Όχι, δε γνωρίζω την 
ύπαρξή τους % 

34,1
% 

28,7
% 

37,2% 100,0% 

Πλήθος 374 145 262 781 
Σύνολο 

% 
47,9
% 

18,6
% 

33,5% 100,0% 

0,000 
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Πίνακας 93:   Συσχέτιση χ
2
 της γνώσης ύπαρξης δράσεων των Πανεπιστημίων σε σχέση με την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κατοχής από μέρους τους των 

απαραίτητων γνώσεων, ώστε να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους 

Έχω τις απαραίτητες 
γνώσεις ώστε να 
δημιουργήσω την 
επιχείρησή μου 

 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 64 126 116 306 Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή 
τους αλλά δε γνωρίζω τι 

κάνουν 
% 20,9% 41,2% 37,9% 100,0% 

Πλήθος 118 94 97 309 Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή 
τους και παρακολουθώ 

ο,τιδήποτε σχετικό 
% 38,2% 30,4% 31,4% 100,0% 

Πλήθος 31 82 51 164 

Γνωρίζω την ύπαρξη 
δράσεων του 

Πανεπιστημίου μου 
για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 

Όχι, δε γνωρίζω την 
ύπαρξή τους % 18,9% 50,0% 31,1% 100,0% 

Πλήθος 213 302 264 779 
Σύνολο 

% 27,3% 38,8% 33,9% 100,0% 

0,000 

 
 

Όπως παρατηρείται στους Πίνακες 91, 92 και 93, οι ερωτηθέντες οι οποίοι 

γνωρίζουν την ύπαρξη δράσεων του Πανεπιστήμιου και τις παρακολουθούν 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά συμφωνίας και στην πιθανότητα να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσα στην επόμενη τριετία και στην πεποίθηση ότι 

θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση αλλά και στο ότι έχουν τις 

απαραίτητες γνώσεις για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, σε σχέση με τους 

ερωτηθέντες που γνωρίζουν την ύπαρξη αλλά δε γνωρίζουν τις δραστηριότητες 

τέτοιων δράσεων και, κατά κύριο λόγο, σε σχέση με τους φοιτητές που δε γνωρίζουν 

την ύπαρξη δράσεων του Πανεπιστημίου τους σχετικά με την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. 

Επίσης, ανάλογα εμφανίζονται στους Πίνακες 94, 95 και 96 τα αποτελέσματα 

που λαμβάνονται όσον αφορά τη συσχέτιση της γνώσης ύπαρξης άλλων φορέων εκτός 

Πανεπιστημίου ή δράσεων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και της πιθανότητας 

ίδρυσης επιχείρησης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια από τους ερωτηθέντες, της 

πεποίθησής τους όσον αφορά την ικανότητα εκκίνησης επιχείρησης και της κατοχής 

των απαραιτήτων γνώσεων, ώστε να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. 
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Πίνακας 94:   Συσχέτιση χ
2
 της γνώσης ύπαρξης εξωπανεπιστημιακών δράσεων και φορέων σε 

σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της πιθανότητας να ιδρύσουν 

επιχείρηση μέσα στα επόμενα 3 χρόνια 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να ιδρύσω επιχείρηση μέσα 

στα επόμενα 3 χρόνια 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 72 149 136 357 Ναι, γνωρίζω την 
ύπαρξή τους αλλά δε 
γνωρίζω τι κάνουν 

% 20,2% 41,7% 38,1% 100,0% 

Πλήθος 71 38 52 161 Ναι, γνωρίζω την 
ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ 

ο,τιδήποτε σχετικό 
% 44,1% 23,6% 32,3% 100,0% 

Πλήθος 44 126 95 265 

Γνωρίζω την 
ύπαρξη άλλων 
φορέων εκτός 

Πανεπιστημίου 
ή/και δράσεων που 

ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα Όχι, δε γνωρίζω την 

ύπαρξή τους % 16,6% 47,5% 35,8% 100,0% 

Πλήθος 187 313 283 783 
Σύνολο 

% 23,9% 40,0% 36,1% 100,0% 

0,000 

 

Πίνακας 95:   Συσχέτιση χ
2
 της γνώσης ύπαρξης εξωπανεπιστημιακών δράσεων και φορέων σε 

σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της πεποίθησής τους ότι θα 

μπορούσαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 

Είμαι πεπεισμένος ότι θα 
μπορούσα να ξεκινήσω τη 

δική μου επιχείρηση 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 166 67 124 357 Ναι, γνωρίζω την 
ύπαρξή τους αλλά δε 
γνωρίζω τι κάνουν 

% 46,5% 18,8% 34,7% 100,0% 

Πλήθος 111 18 32 161 Ναι, γνωρίζω την 
ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ 

ο,τιδήποτε σχετικό 
% 68,9% 11,2% 19,9% 100,0% 

Πλήθος 99 59 106 264 

Γνωρίζω την ύπαρξη 
άλλων φορέων εκτός 
Πανεπιστημίου ή/και 

δράσεων που 
ενισχύουν την 

επιχειρηματικότητα 
Όχι, δε γνωρίζω την 

ύπαρξή τους % 37,5% 22,3% 40,2% 100,0% 

Πλήθος 376 144 262 782 
Σύνολο 

% 48,1% 18,4% 33,5% 100,0% 

0,000 

 

Πίνακας 96:   Συσχέτιση χ
2
 της γνώσης ύπαρξης εξωπανεπιστημιακών δράσεων και φορέων σε 

σχέση με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κατοχής από μέρους  τους 

των απαραίτητων γνώσεων, ώστε να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους 

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις 
ώστε να δημιουργήσω την 

επιχείρησή μου  

Ναι Όχι 
Δεν 

ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 91 137 128 356 Ναι, γνωρίζω την 
ύπαρξή τους αλλά δε 
γνωρίζω τι κάνουν 

% 25,6% 38,5% 36,0% 100,0% 

Πλήθος 76 43 42 161 Ναι, γνωρίζω την 
ύπαρξή τους και 
παρακολουθώ 

ο,τιδήποτε σχετικό 
% 47,2% 26,7% 26,1% 100,0% 

Πλήθος 48 122 93 263 

Γνωρίζω την ύπαρξη 
άλλων φορέων εκτός 
Πανεπιστημίου ή/και 

δράσεων που 
ενισχύουν την 

επιχειρηματικότητα 
Όχι, δε γνωρίζω την 

ύπαρξή τους % 18,3% 46,4% 35,4% 100,0% 

Πλήθος 215 302 263 780 
Σύνολο 

% 27,6% 38,7% 33,7% 100,0% 

0,000 
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Τέλος, όπως παρατηρείται στον Πίνακα 97, μέσω των αντίστοιχων ελέγχων 

ανεξαρτησίας μεταβλητών με τη χρήση της στατιστικής χ2, ο βαθμός συμμετοχής των 

ερωτηθέντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την 

πιθανότητα ίδρυσης δικής τους επιχείρησης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια (p-

value=0,011), την πεποίθησή τους ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη δική τους 

επιχείρηση (p-value=0,011), αλλά και τις απόψεις τους σχετικά με την κατοχή των 

απαραίτητων γνώσεων από μέρους τους για τη δημιουργία επιχείρησης (p-

value<0,001). 

Πίνακας 97:   Συσχέτιση χ
2
 του βαθμού συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και της 

πιθανότητας να ιδρύσουν επιχείρηση μέσα στα επόμενα 3 χρόνια 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
ιδρύσω επιχείρηση μέσα στα 

επόμενα 3 χρόνια 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 36 31 38 105 
Υψηλός βαθμός 

% 34,3% 29,5% 36,2% 100,0% 

Πλήθος 151 284 246 681 

Βαθμός συμμετοχής 
σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα Χαμηλός βαθμός 
% 22,2% 41,7% 36,1% 100,0% 

Πλήθος 187 315 284 786 
Σύνολο 

% 23,8% 40,1% 36,1% 100,0% 

0,011 

 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα που σημειώνουν 

υψηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και θεωρεί πιθανό να ιδρύσει 

επιχείρηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ισούται με 34,3%, έναντι 22,2% των 

ερωτηθέντων που σημειώνουν χαμηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα.  

Επίσης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 98, το 60% των μαθητευομένων που 

σημειώνουν υψηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα είναι 

πεπεισμένο ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, σε αντίθεση με 

τους ερωτηθέντες που παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα το ποσοστό των οποίων αγγίζει το 46,3%. 

Πίνακας 98:   Συσχέτιση χ
2
 του βαθμού συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και της 

πεποίθησής τους ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 

Είμαι πεπεισμένος ότι θα 
μπορούσα να ξεκινήσω τη δική 

μου επιχείρηση 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 63 10 32 105 
Υψηλός βαθμός 

% 60,0% 9,5% 30,5% 100,0% 

Πλήθος 315 135 230 680 

Βαθμός συμμετοχής 
σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα Χαμηλός βαθμός 
% 46,3% 19,9% 33,8% 100,0% 

Πλήθος 378 145 262 785 
Σύνολο 

% 48,2% 18,5% 33,4% 100,0% 

0,011 
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Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 99, το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα και θεωρούν ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία 

επιχείρησης αγγίζει το 43,3%, έναντι μόλις 25% των ερωτηθέντων που παρουσιάζουν 

χαμηλό βαθμό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Πίνακας 99:   Συσχέτιση χ
2
 του βαθμού συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα και της 

κατοχής από μέρους τους των απαραίτητων γνώσεων, ώστε να δημιουργήσουν την 

επιχείρησή τους 

Έχω τις απαραίτητες γνώσεις, 
ώστε να δημιουργήσω την 

επιχείρησή μου 
 

Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Σύνολο p-value 

Πλήθος 45 34 25 104 
Υψηλός βαθμός 

% 43,3% 32,7% 24,0% 100,0% 

Πλήθος 170 269 240 679 

Βαθμός συμμετοχής 
σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα Χαμηλός βαθμός 
% 25,0% 39,6% 35,3% 100,0% 

Πλήθος 215 303 265 783 
Σύνολο 

% 27,5% 38,7% 33,8% 100,0% 

0,000 

 

 

6.2       Αποτελέσματα έρευνας καθηγητών 

6.2.1    Αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής έρευνας καθηγητών 

  
6.2.1.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Όσον αφορά το δείγμα των καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα, 

παρατηρείται ότι το 74,1% αυτού αποτελείται από άνδρες και το 25,9% από γυναίκες, 

σύμφωνα και με τα στοιχεία του Γραφήματος 30. 

Γράφημα 30:   Φύλο καθηγητών 
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Σχετικά με το αντικείμενο σπουδών των καθηγητών της έρευνας, διαπιστώθηκε 

από το Γράφημα 31 ότι το μεγαλύτερο μέρος τους (61,2%) είναι καθηγητές 

οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, το 15,3% είναι καθηγητές θετικών 

επιστήμων, το 9,4% είναι καθηγητές πληροφορικής, το 9,4% είναι καθηγητές των 

πολυτεχνικών σχολών, ενώ οι καθηγητές νομικής ή άλλων ειδικοτήτων αποτελούν το 

2,4% του δείγματος.  

 

Γράφημα 31:   Αντικείμενο σπουδών καθηγητών 

 

Παράλληλα, στο Γράφημα 32 παρουσιάζονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων στα οποία διδάσκουν οι καθηγητές της έρευνας, ενώ από το Γράφημα 33 

παρατηρείται ότι το 58,8% αυτών είναι μέλη ΔΕΠ που καλύπτουν μεγάλο μέρος 

γνωστικών αντικειμένων, το 23,5% εξωτερικοί συνεργάτες, το 16,5% έκτακτο 

διδακτικό προσωπικό και μόλις το 1,2% αυτών ανήκουν στην κατηγορία του ειδικού 

και εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού. 

 

Γράφημα 32:   Πανεπιστήμιο εργασίας καθηγητών 
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Γράφημα 33:   Θέση των καθηγητών στο Πανεπιστήμιο 

 

6.2.1.2 Απόψεις για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

Για την ενότητα του ερευνητικού εργαλείου που αφορά τις απόψεις των 

καθηγητών Πανεπιστημίου για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, μια πρώτη 

εικόνα για το ποια θεωρούν καλύτερη στιγμή για την ενημέρωση και την εκπαίδευση 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα δίνει ο Πίνακας 100 που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 100: Καλύτερη στιγμή για την ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα 

 
Η ενημέρωση 
να ξεκινήσει: 

Η εκπαίδευση  
να γίνει: 

Στο Δημοτικό (Α/θμια Εκπαίδευση) 29,4% 14,1% 
Στο Γυμνάσιο/Λύκειο (Β/θμια Εκπαίδευση) 58,8% 42,4% 
Στο Πανεπιστήμιο (Γ/θμια εκπαίδευση) 10,6% 40,0% 
Στη Μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΟΑΕΔ  κ.α) 1,2% 3,5% 
Όταν οι εργαζόμενοι εισέρχονται στην εργασία τους 0,0% 0,0% 
Δεν ξέρω 0,0% 0,0% 
Δεν μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος, 
πρέπει να έχει γεννηθεί με την ικανότητα αυτή 

0,0% 0,0% 

 
Αρχικά παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (58,8%) 

απαντά ότι η ενημέρωση σχετικά με την επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ξεκινά στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αρκετά υψηλό (29,4%) είναι το ποσοστό των 

καθηγητών που θεωρούν ότι η ενημέρωση για θέματα επιχειρηματικότητας θα πρέπει 

να ξεκινά από το δημοτικό. Παράλληλα το 11,8% των συμμετεχόντων στην έρευνα 

θεωρεί ότι η καλύτερη στιγμή για ενημέρωση σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι 

στο Πανεπιστήμιο ή κατά τη διάρκεια της μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Αντίθετα, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα 100, όσον αφορά τη βέλτιστη χρονική στιγμή που 

αφορά την εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα, το 42,4% των 



 

 
315 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι αυτή είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 43,5% κατά τη 

διάρκεια των σπουδών στην τριτοβάθμια ή στη μεταλυκειακή εκπαίδευση και το 

14,1% στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ακόμη, όσον αφορά τη συμμετοχή επιχειρηματιών στην εκπαίδευση σε θέματα 

επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα 

Γραφήματα 34 και 35 αποτυπώνουν την παρακάτω εικόνα. 

  
 

Γράφημα 34:   Συμμετοχή επιχειρηματιών στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

 

Γράφημα 35:   Συμμετοχή επιχειρηματιών στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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Παρατηρείται, λοιπόν, ότι το 65,9% των καθηγητών συμφωνούν με την άποψη 

ότι στη διαδικασία εκπαίδευσης για θέματα επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετέχουν και επιχειρηματίες, ενώ το 32,9% αυτών 

διαφωνεί. Αντίθετα, το ποσοστό των πανεπιστημιακών που θεωρούν ότι στη 

διαδικασία της εκπαίδευσης για θέματα επιχειρηματικότητας που διεξάγεται στο 

Πανεπιστήμιο πρέπει να συμμετέχουν και επιχειρηματίες αγγίζει το 96,5%, ενώ εξίσου 

υψηλό (90,6%) είναι το ποσοστό των καθηγητών που συμφωνούν με την άποψη ότι η 

εκπαίδευση για θέματα επιχειρηματικότητας αυξάνει την πιθανότητα των ατόμων για 

αυτοαπασχόληση. 

 

 
Γράφημα 36:   Επιρροή της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στην πιθανότητα 

αυτοαπασχόλησης 

 

 
 
Στη συνέχεια, ανιχνεύοντας το βαθμό ικανοποίησης των καθηγητών από την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, ο Πίνακας 101 δίνει τα εξής αποτελέσματα. 
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Πίνακας 101: Ικανοποίηση από την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 
απευθύνεται προς το παρόν κυρίως 
στους φοιτητές των οικονομικών 
τμημάτων 

34,1% 14,1% 8,2% 36,5% 7,1% 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 
πρέπει να απευθύνεται κυρίως στους 
φοιτητές των οικονομικών τμημάτων 

78,8% 14,1% 5,9% 1,2% 0,0% 

Ο στόχος της εκπαίδευσης στην 
επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο 
είναι  η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων για την ίδρυση επιχείρησης 

21,2% 20,0% 25,9% 29,4% 3,5% 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 
στα ΑΕΙ πρέπει να εστιάζει περισσότερο 
στην αλλαγή των προσωπικών 
χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και 
νοοτροπίας για το θέμα αυτό και 
λιγότερο στην παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων 

9,4% 15,3% 23,5% 30,6% 21,2% 

Χρειάζεται βελτίωση και σταδιακά 
εδραίωση της διδασκαλίας του 
μαθήματος της επιχειρηματικότητας σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

1,2% 2,4% 10,6% 36,5% 49,4% 

Η δημιουργία έδρας για την 
επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευσης είναι απαραίτητη 

5,9% 5,9% 16,5% 30,6% 41,2% 

Η ειδική κατάρτιση που παρέχεται 
σήμερα στους καθηγητές σε θέματα 
επιχειρηματικότητας είναι ανεπαρκής 

4,7% 4,7% 28,2% 44,7% 17,6% 

Η κρατική χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων επιχειρηματικότητας 
είναι ικανοποιητική 

21,2% 34,1% 23,5% 17,6% 3,5% 

Η ιδιωτική χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων επιχειρηματικότητας 
είναι ικανοποιητική 

36,5% 32,9% 24,7% 4,7% 1,2% 

 
Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με το εάν στη 

δεδομένη χρονική η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα απευθύνεται προς το παρόν 

κυρίως στους φοιτητές των οικονομικών τμημάτων, είναι ετερόκλητες, καθώς το 

34,1% των καθηγητών διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη σε απόλυτο βαθμό, ενώ 

αντίθετα το 36,5% συμφωνεί σε σχετικό βαθμό. Παράλληλα, το 14,1% διαφωνεί σε 

σχετικό βαθμό, το 7,1% συμφωνεί απόλυτα και το 8,2% έχει ουδέτερη άποψη. 

Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι η μεγάλη πλειοψηφία, ποσοστό 78,8%, των 

καθηγητών που συμμετέχουν στην έρευνα δε θεωρεί ότι η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα πρέπει να απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των οικονομικών 

τμημάτων, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται και στους φοιτητές των άλλων 

επιστημονικών πεδίων. 
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Παράλληλα, στη θέση «Ο στόχος της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 

στο Πανεπιστήμιο είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την ίδρυση 

επιχείρησης», το 29,4% των καθηγητών του δείγματος συμφωνεί αρκετά, το 25,9% 

δεν εκφέρει θετική ή αρνητική άποψη, το 21,2% διαφωνεί, το 20,0% διαφωνεί λίγο και 

το 3,5% συμφωνεί απόλυτα. 

Το 51,8% των καθηγητών αθροιστικά θεωρεί ότι κατά τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας στα ΑΕΙ θα πρέπει να επιδιώκεται κυρίως 

η αλλαγή των προσωπικών χαρακτηριστικών, των συμπεριφορών και της νοοτροπίας 

των φοιτητών γύρω από το ζήτημα της επιχειρηματικότητας ως προαπαιτούμενο για τη 

δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας στους φοιτητές και λιγότερο η παροχή 

εξειδικευμένων γνώσεων. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 24,7% των ερωτηθέντων 

αθροιστικά, ενώ το 23,5% αυτών εκφράζει ουδέτερη άποψη. 

Το 85,9% των καθηγητών θεωρεί, σε σχετικό ή απόλυτο βαθμό, ότι η 

διδασκαλία του μαθήματος της επιχειρηματικότητας επιδέχεται βελτίωση και 

σταδιακή εδραίωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ αντίθετα εξαιρετικά 

χαμηλό (3,6%) είναι το ποσοστό των καθηγητών που έχουν αντίθετη άποψη. Σ’ αυτό 

το πλαίσιο η άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα για την ανάγκη δημιουργίας 

έδρας για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης είναι θετική, καθώς 

το 41,2% συμφωνεί με την προοπτική αυτή σε απόλυτο βαθμό, το 30,6% σε σχετικό, 

το 16,5% δεν εκφράζει σαφή θέση, ενώ το 11,8% διαφωνεί σε απόλυτο ή σχετικό 

βαθμό. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

προκύπτει ότι η ειδική κατάρτιση που παρέχεται σήμερα στους καθηγητές σε θέματα 

επιχειρηματικότητας θεωρείται σχετικά ανεπαρκής, καθώς το 62,3% των ερωτηθέντων 

αθροιστικά συμφωνεί με τη συγκεκριμένη θέση, ενώ μόλις το 9,4% διαφωνεί. 

Τέλος, παρατηρείται ότι τόσο η κρατική όσο και η ιδιωτική χρηματοδότηση 

των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας θεωρείται ανεπαρκής, με την κρατική 

χρηματοδότηση να παρουσιάζεται ελαφρώς πιο ικανοποιητική. από την ιδιωτική. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη συγκεκριμένη 

ενότητα, παρατηρείται ότι το ποσοστό αυτών των πανεπιστημιακών καθηγητών που 

θεωρούν ότι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι βασισμένα στη θεωρία και 

λιγότερο στην πράξη αγγίζει το 53,0% και είναι σαφώς υψηλότερο σε σχέση με το 

αθροιστικό ποσοστό των καθηγητών που διαφωνούν με τη συγκεκριμένη θέση 

(32,9%). 
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Πίνακας 102: Ικανοποίηση από το μάθημα της επιχειρηματικότητας 

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι 
βασισμένα στη θεωρία και λιγότερο στην 
πράξη 

9,4% 23,5% 14,1% 42,4% 10,6% 

Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) έχουν ρόλο 
στη διαμόρφωση του περιεχομένου του 
μαθήματος της επιχειρηματικότητας 

18,8% 20,0% 20,0% 29,4% 11,8% 

Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) πρέπει να 
έχουν λόγο στη διαμόρφωση του 
περιεχομένου του μαθήματος 

11,8% 7,1% 15,3% 44,7% 21,2% 

Τα μαθήματα για την επιχειρηματικότητα 
αποτελούν αναγκαία αλλά όχι ικανή 
συνθήκη για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικού πνεύματος 

1,2% 8,2% 14,1% 41,2% 35,3% 

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας 
ενδιαφέρει τους φοιτητές και τα 
αποτελέσματά του θα φανούν στο μέλλον 

0,0% 3,5% 9,4% 49,4% 37,6% 

Προϋπόθεση για την επιτυχή 
παρακολούθηση του μαθήματος της 
επιχειρηματικότητας είναι η κατοχή από 
τους φοιτητές βασικών οικονομικών 
εννοιών 

17,6% 21,2% 22,4% 31,8% 7,1% 

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας 
αναπτύσσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες 
των φοιτητών 

1,2% 2,4% 3,5% 60,0% 32,9% 

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας θα 
πρέπει να διδάσκεται κυρίως από 
επιχειρηματίες 

28,2% 34,1% 23,5% 14,1% 0,0% 

Το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών σε 
θέματα επιχειρηματικότητας πριν από την 
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι ικανοποιητικό 

51,8% 36,5% 9,4% 2,4% 0,0% 

Ο αριθμός των σπουδαστών που 
επιλέγουν το μάθημα της 
επιχειρηματικότητας είναι ικανοποιητικός 

9,4% 21,2% 17,6% 36,5% 15,3% 

Το ακαδημαϊκό περιβάλλον (καθηγητές 
κ.α) ενθαρρύνει τους φοιτητές στην 
επιλογή της επιχειρηματικότητας ως 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

14,1% 30,6% 22,4% 27,1% 5,9% 

Η υποστήριξη του ιδρύματος, όσον αφορά 
τη διδασκαλία του μαθήματος της 
επιχειρηματικότητας, είναι ικανοποιητική 

5,9% 10,6% 16,5% 47,1% 20,0% 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας της 
επιχειρηματικότητας που γνωρίζω είναι 
αρκετές για την αποτελεσματική 
διδασκαλία του μαθήματος 

1,2% 11,8% 18,8% 43,5% 24,7% 

 
Επιπλέον, διαπιστώνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου Πίνακα, ότι 

εξαιρετικά μοιρασμένες είναι οι ληφθείσες απαντήσεις σε σχέση με την άποψη ότι οι 

φορείς της αγοράς διαδραματίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχομένου του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας καθώς το 29,4% των καθηγητών της έρευνας 

συμφωνεί αρκετά με τη συγκεκριμένη άποψη και το 11,8% συμφωνεί απόλυτα, 
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διαμορφώνοντας ένα αθροιστικό ποσοστό σύμφωνων απόψεων της τάξης του 41,2%. 

Αντίθετα το 38,8% των ερωτηθέντων αθροιστικά εκφράζει διαφωνία σε σχέση με τον 

ενεργό ρόλο των φορέων της αγοράς στη διαμόρφωση του περιεχομένου του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας και το 20,0% έχει ουδέτερη άποψη. 

Επεκτείνοντας το συγκεκριμένο ζήτημα, η ανάγκη για ενεργό ρόλο και λόγο των 

φορέων της αγοράς στη διαμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας κρίνεται επιτακτική, καθώς το 44,7% των καθηγητών συμφωνεί 

αρκετά και το 21,2% απόλυτα ότι οι επιχειρήσεις και οι λοιποί φορείς θα πρέπει να 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με συμβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση 

του προγράμματος τους μαθήματος. 

Στη συνέχεια, από τη μελέτη του Πίνακα 102, προκύπτει ότι, με βάση τις 

απόψεις των ερωτηθέντων, τα μαθήματα επιχειρηματικότητας λειτουργούν επικουρικά 

στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς εμφανίζονται ως αναγκαία 

αλλά όχι και ικανή συνθήκη για το 76,5% των καθηγητών αθροιστικά. Επιπλέον, 

γίνεται σαφές ότι η εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας δεν προσδίδει άμεσα 

οφέλη στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών, σύμφωνα πάντα με τις ληφθείσες 

απαντήσεις, καθώς το 87,0% των ερωτηθέντων συμφωνεί, σε σχετικό ή απόλυτο 

βαθμό, με τη θέση ότι το μάθημα της επιχειρηματικότητας ενδιαφέρει τους φοιτητές 

και τα αποτελέσματά των γνώσεων και των δεξιοτήτων που προκύπτουν από αυτό θα 

γίνουν ορατά μελλοντικά. 

Στην άποψη που θέτει ως προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας από τους φοιτητές την κατοχή από αυτούς 

βασικών οικονομικών εννοιών το 38,9% των ερωτηθέντων εκφράζει σύμφωνες θετικές 

απόψεις, ενώ όμοιο είναι το ποσοστό αυτών που διαφωνεί. Το υπόλοιπο 22,4% των 

καθηγητών εκφράζει ουδέτερη άποψη. 

Παράλληλα, οι καθηγητές θεωρούν στο σύνολο τους, ποσοστό 92,9%, ότι το 

μάθημα της επιχειρηματικότητας αναπτύσσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες των 

φοιτητών, διαφωνούν όμως, κατά κύριο λόγο, στη διδασκαλία του από επιχειρηματίες, 

με αθροιστικό ποσοστό διαφωνίας 62,3%, καθώς οι παραπάνω δεν πληρούν τα 

ακαδημαϊκά κριτήρια διδασκαλίας. Χαμηλό, 14,1%, είναι το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που συμφωνεί σε σχετικό βαθμό ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να 

διδάσκουν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας, ενώ το 23,5% των καθηγητών απαντά 

ουδέτερα. 
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Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται, όπως σκιαγραφείται από τις απαντήσεις των 

καθηγητών, ότι το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας 

πριν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν κρίνεται ικανοποιητικό, 

καθώς το χαμηλό επίπεδο των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

υποστηρίζεται από το 88,3% των ερωτηθέντων, ενώ μόλις το 2,4% του δείγματος 

θεωρεί ότι οι εισαχθέντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καλά καταρτισμένοι σε 

θέματα επιχειρηματικότητας. 

Όπως αποτυπώνεται, επίσης, στον Πίνακα 102 αθροιστικά για το 51,8% των 

καθηγητών ο αριθμός των σπουδαστών που επιλέγουν το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας είναι ικανοποιητικός, ενώ το 30,6% των ερωτηθέντων εκφράζει 

αντίθετη άποψη. Από την άλλη, όσον αφορά την ενθάρρυνση των φοιτητών από το 

ακαδημαϊκό περιβάλλον στην επιλογή της επιχειρηματικότητας ως επαγγελματική 

σταδιοδρομία, το 33,0% των καθηγητών συμφωνεί, σε σχετικό η απόλυτο βαθμό, ότι 

αυτή επιτυγχάνεται, ενώ το 44,7% διαφωνεί. 

Τέλος, σύμφωνα με τις ληφθείσες απαντήσεις, αρκετά ικανοποιητική φαίνεται 

να είναι η υποστήριξη που παρέχεται από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσον αφορά τη 

διδασκαλία του μαθήματος της επιχειρηματικότητας, ενώ γενικά οι καθηγητές του 

δείγματος της μελέτης θεωρούν ότι με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε τεχνικές 

και μεθόδους διδασκαλίας το μάθημα της επιχειρηματικότητας μπορεί να διδαχτεί με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα (Πίνακας 102). 

Στη συνέχεια ζητείται από το δείγμα των καθηγητών να δηλώσει την 

προτίμησή του ως προς τη μορφή διεξαγωγής του μαθήματος της επιχειρηματικότητας. 

 
Γράφημα 37:   Μορφή διεξαγωγής του μαθήματος της επιχειρηματικότητας 
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Όπως παρατηρείται από τα αποτελέσματα της έρευνας, το 43,5% των 

καθηγητών του δείγματος θεωρεί ότι είναι προτιμότερο το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας να διδάσκεται ως μάθημα επιλογής, ώστε να το παρακολουθούν 

οι φοιτητές που το επιθυμούν, ενώ παραπλήσιο (41,2%) είναι το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που θεωρούν ότι το μάθημα της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να 

ενταθεί ως υποχρεωτικό στο πρόγραμμα σπουδών όλων των τμημάτων. Το 10,6% του 

δείγματος των καθηγητών θεωρεί ότι το μάθημα της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να 

αποτελεί πρόσθετη, προαιρετική δραστηριότητα και το 4,7% ότι θα πρέπει να 

διδάσκεται μόνο σε τμήματα ορισμένων σχολών. 

Όσον αφορά τα εφόδια που παρέχουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια στη 

διαδικασία δημιουργίας επιχείρησης, αυτά δεν κρίνονται ικανοποιητικά από το 

μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (80,0%), ενώ μόλις το 12,9% αυτών εκφράζει 

θετική άποψη. Το 7,1% των καθηγητών δεν επιχειρεί να πάρει θέση, όπως 

αποτυπώνεται στο παρακάτω Γράφημα. 

 

Γράφημα 38:   Εφόδια επιχειρηματικής δραστηριοποίησης από τα ελληνικά Πανεπιστήμια 

 

 
Αντίθετα, σύμφωνα και με το Γράφημα 39 που ακολουθεί, το ποσοστό των 

καθηγητών που θεωρεί ότι το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο εργάζονται τη δεδομένη 

στιγμή παρέχει τα απαραίτητα εφόδια προς τους φοιτητές για τη δημιουργία δικής τους 

επιχείρησης στο μέλλον αγγίζει το 40,0%, με το 51,8% των ερωτηθέντων να διαφωνεί 

με τη συγκεκριμένη θέση και το 8,2% να μην απαντά με σαφήνεια. 
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Γράφημα 39:   Εφόδια επιχειρηματικής δραστηριοποίησης από τα Πανεπιστήμια που διδάσκουν 

οι ερωτηθέντες 

 

 
Παράλληλα, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Γραφήματος 40, το 55,3% 

των καθηγητών του δείγματος υποστηρίζει ότι το Πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζονται 

επιδιώκει οι καθηγητές που καλούνται να διδάξουν το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας να διαθέτουν εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο ή κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ενώ το 32,9% των 

ερωτηθέντων δε συμφωνεί με την παραπάνω θέση. 

 

Γράφημα 40:   Μέριμνα από τα Πανεπιστήμια για διδασκαλία του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας από εξειδικευμένους καθηγητές 

 

Όσον αφορά την οικονομική κρίση, αυτή φαίνεται να αποτελεί, σύμφωνα με 

τις απόψεις των καθηγητών, οι οποίες απεικονίζονται στο παρακάτω Γράφημα, 

σημαντικό παράγοντα επιρροής της απόφασης των φοιτητών για την παρακολούθηση 
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μαθημάτων επιχειρηματικότητας, καθώς το 75,3% απ’ αυτούς συμφωνεί με την 

παραπάνω θέση, ενώ μόλις το 14,1% διαφωνεί. 

 

Γράφημα 41:   Επιρροή της οικονομικής κρίσης στην απόφαση των φοιτητών για επιλογή του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας 

 

 

6.2.1.3 Απόψεις για την επιχειρηματικότητα 

Το τρίτο μέρος του ερευνητικού εργαλείου των καθηγητών επικεντρώνεται 

στις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα περί επιχειρηματικότητας και, αρχικά, 

εξετάζει του ανασταλτικούς, κατά την άποψη των ερωτηθέντων, παράγοντες για την 

ίδρυση επιχείρησης από τους νέους, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον Πίνακα 103. 

  
Πίνακας 103: Ανασταλτικοί παράγοντες για την ίδρυση επιχείρησης από τους νέους 

Ποιοι, κατά την άποψή σας, από τους παρακάτω λόγους αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ίδρυση 

επιχείρησης από τους νέους; 

 Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

Λίγο 
Ούτε συμφωνώ 
Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 
αρκετά 

Συμφωνώ 
απόλυτα 

Αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης 8,2% 7,1% 29,4% 43,5% 11,8% 
Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές 3,5% 4,7% 10,6% 50,6% 30,6% 
Γραφειοκρατία 1,2% 0,0% 7,1% 29,4% 62,4% 
Παραεμπόριο 8,2% 15,3% 27,1% 30,6% 18,8% 
Υψηλό κόστος λειτουργίας (ενοίκιο κ.α.) 3,5% 10,6% 18,8% 47,1% 20,0% 
Υψηλό μισθολογικό κόστος 10,6% 21,2% 27,1% 27,1% 14,1% 
Υψηλές ασφαλιστικές εισφορές 3,5% 9,4% 18,8% 36,5% 31,8% 
Οικονομική κρίση-ασταθές οικον. περιβάλλον 3,5% 1,2% 9,4% 37,6% 48,2% 
Μείωση αγοραστικής δύναμης 2,4% 7,1% 18,8% 36,5% 35,3% 
Έλλειψη νέων επιχειρηματικών ιδεών 16,5% 34,1% 16,5% 20,0% 12,9% 
Έλλειψη απαιτούμενων γνώσεων/ικανοτήτων 8,2% 25,9% 15,3% 35,3% 15,3% 
Φόβος αποτυχίας 2,4% 9,4% 17,6% 37,6% 32,9% 
Ανταγωνισμός 4,7% 22,4% 36,5% 25,9% 10,6% 
Πολλές ώρες εργασίας 11,8% 28,2% 29,4% 23,5% 7,1% 
Πρόσβαση σε κεφάλαια/τραπεζικό τομέα 0,0% 11,8% 7,1% 34,1% 47,1% 
Ανάληψη ρίσκου 1,2% 10,6% 14,1% 42,4% 31,8% 
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Από τις ληφθείσες απαντήσεις προκύπτει ότι ο ανασταλτικότερος παράγοντας 

για την ίδρυση επιχειρήσεων από τους νέους είναι η έντονη γραφειοκρατία που διέπει 

τη διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς προβάλλεται ως 

σημαντικός από το 91,8% των καθηγητών. Εξίσου σχεδόν σημαντικός ανασταλτικός 

παράγοντας εμφανίζεται να είναι και το ασταθές περιβάλλον της ελληνικής 

οικονομίας, το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που διέρχεται 

η χώρα μας, ποσοστό 85,8% των καθηγητών, ενώ παράλληλα ως αποτέλεσμα της 

αρνητικής οικονομικής συγκυρίας προβάλλεται ως ανασταλτικός παράγοντας για την 

επιχειρηματικότητα και η αδυναμία εξασφάλισης κεφαλαίων από τις υπό ίδρυση και 

τις νεοϊδρυθείσες εταιρίες. 

Επιπλέον, το 81,2% των ερωτηθέντων θεωρεί  ότι οι υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές επιδρούν αρνητικά στην ίδρυση επιχειρήσεων από τους νέους, ενώ 

αρκετά υψηλό (71,8%) είναι το ποσοστό των ακαδημαϊκών που προβάλλουν τη 

μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών ως ανασταλτικό παράγοντα για 

την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων. Επιπλέον, 42,4% των συμμετεχόντων στην 

έρευνα συμφωνεί ως ένα βαθμό ότι το υψηλό ρίσκο που χαρακτηρίζει τις 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αποτελεί τροχοπέδη για την έναρξη επιχειρήσεων και 

το 31,8% συμφωνεί απόλυτα, ενώ αντίθετα το 11,8% των ερωτηθέντων δε θεωρεί ότι 

δεν αναπτύσσονται επιχειρηματικές προσπάθειες από τους νέους λόγω υψηλού ρίσκου. 

Αντίστοιχα, το 70,5% του δείγματος προβάλλει ως ανασταλτικό παράγοντα της 

επιχειρηματικότητας των νέων το φόβο της αποτυχίας, ενώ το 11,8% δε συμφωνεί ότι 

ο φόβος της αποτυχίας επιδρά αρνητικά στην ανάληψη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών από τους νέους. 

Παράλληλα, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και το υψηλό κόστος 

λειτουργίας των επιχειρήσεων θεωρούνται ανασταλτικός παράγοντας για τη 

δημιουργία τους από τους νέους από το 68,3% και το 67,1% αντίστοιχα των 

εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας. 

 Λιγότερο ανασταλτικοί θεωρούνται κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως οι 

ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν σε περίπτωση πτώχευσης των 

επιχειρήσεων (ποσοστό 55,3%), η έλλειψη των απαιτούμενων γνώσεων και 

δεξιοτήτων από τους νέους (ποσοστό 50,6%), το παραεμπόριο (ποσοστό 49,4%), το 

υψηλό μισθολογικό κόστος (ποσοστό 41,2%) και ο υψηλός ανταγωνισμός (ποσοστό 

36,5%). Τέλος, η έλλειψη νέων επιχειρηματικών ιδεών και οι πολλές ώρες εργασίας δε 

θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντες για τη δημιουργία επιχειρήσεων από τους νέους 
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από το μεγαλύτερο μέρος των ακαδημαϊκών του δείγματος, εφόσον τα αθροιστικά 

ποσοστά των ατόμων που εκφράζουν διαφωνία όσον αφορά την ισχύ των παραπάνω 

περιορισμών ισούνται με 50,6% και 40,0%, αντίστοιχα.  

Παράλληλα, στη δυνατότητα που είχαν οι ερωτώμενοι ν’ απαντήσουν 

ελεύθερα, άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες που παρουσιάζονται είναι το ασαφές, 

πολύπλοκο και συχνά μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ανάληψη 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η έλλειψη γνώσεων, επιχειρηματικών προτύπων και 

επιχειρηματικής νοοτροπίας από τους νέους, η μειωμένη υποστήριξη από κρατικούς 

φορείς και η έλλειψη διαδικασιών και υπηρεσιών mentoring καθώς και οι 

περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης από τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. 

Όσον αφορά το βαθμό ευκολίας για τη δημιουργία και τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι ακαδημαϊκοί του δείγματος της έρευνας θεωρούν ότι το 

εγχείρημα δεν είναι εύκολο, σε απόλυτο βαθμό σε ποσοστό 43,5% και σε σχετικό 

βαθμό σε ποσοστό 30,6%, όπως φαίνεται στο Γράφημα 42 που ακολουθεί. 

 

Γράφημα 42:   Βαθμός ευκολίας για τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

 

 
 
Όσον αφορά τις δράσεις που χρησιμοποιούνται από τα Πανεπιστήμια για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας, μία εικόνα δίνει ο Πίνακας 104. 
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Πίνακας 104: Δράσεις των Πανεπιστημίων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιό σας οι παρακάτω δράσεις για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας; 
 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Μαθήματα επιχειρηματικότητας 1,2% 7,1% 20,0% 32,9% 38,8% 
Μελέτες περιπτώσεων 2,4% 7,1% 30,6% 30,6% 29,4% 
Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και αλλού 10,6% 17,6% 30,6% 24,7% 16,5% 
Σεμινάρια επιχειρηματικότητας 7,1% 10,6% 24,7% 36,5% 21,2% 
Υπηρεσίες συμβουλευτικής 9,4% 15,3% 24,7% 28,2% 22,4% 
Εργαστήρια επιχειρηματικότητας 16,5% 18,8% 25,9% 27,1% 11,8% 
Διαγωνισμοί επιχειρηματικών ιδεών 18,8% 12,9% 21,2% 25,9% 21,2% 
Διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων 16,5% 14,1% 21,2% 25,9% 22,4% 
Παιχνίδια ρόλων 28,2% 21,2% 30,6% 16,5% 3,5% 
Εικονικές επιχειρήσεις 28,2% 23,5% 25,9% 16,5% 5,9% 
Θερινά σχολεία επιχειρηματικότητας 48,2% 24,7% 10,6% 7,1% 9,4% 
Εκδηλώσεις/Συναντήσεις επιχειρηματιών 
με σπουδαστές 

5,9% 23,5% 31,8% 18,8% 20,0% 

 
Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας εμφανίζονται ως το κύριο χρησιμοποιηθέν 

εργαλείο καθώς το 91,7% των εκπαιδευτικών απαντά ότι παρέχονται από τα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε μέτριο, μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό αθροιστικά. Οι 

μελέτες περιπτώσεων χρησιμοποιούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τα 

Πανεπιστήμια (90,6%), ενώ σημαντικός αναδεικνύεται να είναι και ο ρόλος των 

σεμιναρίων επιχειρηματικότητας (82,4%). 

Το 75,3% των καθηγητών αθροιστικά απαντά ότι οι υπηρεσίες συμβουλευτικής 

των Πανεπιστημίων έχουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενώ 

όσον αφορά τη διοργάνωση διαγωνισμών τόσο επιχειρηματικών σχεδίων όσο και 

επιχειρηματικών ιδεών παρουσιάζεται ότι πρόκειται για δράσεις που χρησιμοποιούνται 

σε ικανοποιητικό βαθμό για σημαντική μερίδα των ερωτηθέντων, 69,5% και 68,3%, 

αντίστοιχα. 

Από το σύνολο των ακαδημαϊκών απαντά ότι στο Πανεπιστήμιο που εργάζεται 

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συναντήσεις των φοιτητών με επιχειρηματίες το 

20% σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, το 18,8% σε μεγάλο, το 31,8% σε μέτριο, το 23,5% 

σε μικρό, και μόνο το 5,9% των καθηγητών απαντά ότι τέτοιου είδους δράσεις δεν 

πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιό τους. Τα εργαστήρια επιχειρηματικότητας 

χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις απαντήσεις του 27,1% των 

ερωτηθέντων, σε μέτριο βαθμό για το 25,9% αυτών, σε μικρό για το 18,8%, σε 

μηδενικό για το 16,5% και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μόλις για το 11,8% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Μέτριος είναι ο βαθμός της διοργάνωσης επισκέψεων σε επιχειρήσεις, 

σύμφωνα με το 30,6% των ερωτηθέντων, ενώ τέλος η διενέργεια παιχνιδιών ρόλων και 
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εικονικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και η διοργάνωση 

θερινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας είναι δράσεις που 

χρησιμοποιούνται σε μικρό βαθμό, 21,2%, 23,5% και 24,7% αντίστοιχα, για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Επιπλέον, άλλες προτάσεις που υποβάλλονται, μέσω ανοικτής ερώτησης, από 

τους καθηγητές του δείγματος σχετικά με τις ενημερωτικές εκδηλώσεις για την 

επιχειρηματικότητα είναι η ουσιαστικότερη υποστήριξή τους από όλα τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας, η ίδρυση κέντρων συμβουλευτικής και τμημάτων mentoring 

στα Πανεπιστήμια, η διακομματική συνεργασία για τη διενέργεια εκδηλώσεων και η 

παρουσίαση μελετών περίπτωσης από την ελληνική πραγματικότητα. 

Εστιάζοντας στον αριθμό των ενημερωτικών εκδηλώσεων για την 

επιχειρηματικότητα που πραγματοποιούνται από τα Πανεπιστήμια, όπως αυτός 

αποτυπώνεται στο Γράφημα 43 που ακολουθεί, χαρακτηρίζεται ικανοποιητικός από το 

44,7% των ακαδημαϊκών του δείγματος της έρευνας, ενώ το 43,5% αυτών δεν τον 

θεωρεί ικανοποιητικό. Το 11,8% των ερωτηθέντων αποφεύγει να πάρει σαφή θέση. 

 

Γράφημα 43:   Βαθμός ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τον αριθμό των ενημερωτικών 

εκδηλώσεων για την επιχειρηματικότητα που πραγματοποιούνται από  

τα Πανεπιστήμια 

 

 
 Τα Πανεπιστήμια φαίνεται, σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων, που 

αποτυπώνονται στο επόμενο Γράφημα, να μη διατηρούν σταθερούς δεσμούς με τις 

επιχειρήσεις με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, καθώς μόλις το 11,8% 

αυτών συμμερίζεται τη συγκεκριμένη άποψη, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία, ποσοστό 

85,9% των καθηγητών, διαφωνεί μ’ αυτή. Με βάση τις απόψεις των καθηγητών 
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καθίσταται αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας τόσο των 

πανεπιστημιακών φορέων και των επιστημόνων όσο και των επιχειρηματιών, ώστε να 

οικοδομηθούν γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα τους. 

 

Γράφημα 44:   Σχέση Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας 

 

 
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Γράφημα 45, το 

70,6% των καθηγητών του δείγματος της έρευνας υποστηρίζει ότι τα Πανεπιστήμια δε 

διατηρούν μηχανισμούς παρακολούθησης και υποστήριξης των φοιτητών που ιδρύουν 

επιχειρήσεις, ενώ μόλις το 8,2% των ερωτηθέντων απαντά θετικά. 

 
Γράφημα 45:   Ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης και υποστήριξης των σπουδαστών του 

Πανεπιστημίου που ιδρύουν επιχείρηση 
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Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Γραφημάτων 46, 47 και 48, 

το 56,5% των καθηγητών του δείγματος απαντά ότι έχει λάβει κάποιου είδους 

κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ενώ το 

ποσοστό των καθηγητών που έχουν καταρτισθεί σε θέματα επιχειρηματικότητας με 

σκοπό τη διδασκαλία του μαθήματος επιχειρηματικότητας που διδάσκουν αγγίζει το 

60,0%. Επιπρόσθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των ακαδημαϊκών του δείγματος της 

έρευνας (95,3%) έχει εργαστεί σε κάποια ιδιωτική επιχείρηση κατά το παρελθόν. 

 
Γράφημα 46:   Κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους 

 

 

Γράφημα 47:   Κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη   

                         διδασκαλία του μαθήματος επιχειρηματικότητας που διδάσκουν 
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Γράφημα 48:   Εργασία των εκπαιδευτικών σε επιχειρήσεις στο παρελθόν 

 

Όσον αφορά την επιρροή της οικονομικής κρίσης στο μέλλον της 

επιχειρηματικότητας, το Γράφημα 49 δίνει μια ενδιαφέρουσα εικόνα. 

 
Γράφημα 49:   Επιρροή της οικονομικής κρίσης στο μέλλον της επιχειρηματικότητας 

 

 
Η οικονομική κρίση η οποία πλήττει τη χώρα μας μπορεί να επηρεάσει θετικά 

το μέλλον της επιχειρηματικότητας για το 64,7% των ακαδημαϊκών και αρνητικά για 

το 30,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφήματος. 

Κλείνοντας την έρευνα, ζητείται από τους ερωτηθέντες να αναπτύξουν τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί, κατά τη γνώμη τους, η εκπαίδευση να στηρίξει την 

ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την επιχειρηματικότητα αλλά και των δεξιοτήτων 

της. Οι τρόποι που προτείνονται είναι: 
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- η αλλαγή νοοτροπίας στα Πανεπιστήμια, 

- η δημιουργία σχεδίων διασύνδεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών προσέλκυσης 

μεγάλων επιχειρήσεων, 

- η εντατικοποίηση του μαθήματος της επιχειρηματικότητας και η αναβάθμιση των 

σχέσεων των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, 

- η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της επιχειρηματικότητας στην απορρόφηση 

των νέων στην αγορά εργασίας και η αύξηση της αυτοπεποίθησης των φοιτητών, 

- η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η διδασκαλία επιχειρηματικών σχεδίων σε 

συνεργασία με επιχειρηματίες, 

- η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και επιχειρήσεων και 

- η σύνδεση των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις και η διοργάνωση διαλέξεων 

από τους ανθρώπους της αγοράς. 

Τέλος, η ομαλή μετάβαση και πρόσβαση των σπουδαστών στην αγορά 

εργασίας ως εργαζομένων ή/και επιχειρηματιών μπορεί να διευκολυνθεί, με βάση τις 

απόψεις των ερωτηθέντων, με μια σειρά από τρόπους, όπως είναι: 

- η κατανόηση των επιθυμιών των φοιτητών σχετικά με την επαγγελματική τους 

δραστηριοποίηση και η επιδίωξη απόκτησης πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών 

που να αφορούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα, 

- η σύναψη και η καλλιέργεια μακροπρόθεσμων συνεργασιών μεταξύ του 

Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων, 

- η πρακτική άσκηση των φοιτητών ήδη στο πλαίσιο της φοίτησής τους, 

- τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, 

προσαρμοσμένα στο αντικείμενο και στην εξειδίκευση των φοιτητών κάθε 

τμήματος ή σχολής, 

- τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και κινητικότητας 

- η ανάπτυξη της συνείδησης και της πρακτικής ως ενεργών, απαιτητικών και 

υπεύθυνων πολιτών και 

- η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων με εφαρμογή στην αγορά εργασίας. 

 

6.2.2    Αποτελέσματα επαγωγικής στατιστικής έρευνας καθηγητών 

 

6.2.2.1 Ικανοποίηση από την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

Ξεκινώντας την παράθεση των αποτελεσμάτων των καθηγητών 

χρησιμοποιώντας μεθόδους επαγωγικής στατιστικής αρχικά η μελέτη εστιάζει στην 
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ικανοποίηση από την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα η οποία προσδιορίζεται 

μέσω εννέα ερωτήσεων. Προχωρώντας σε ανάλυση παραγόντων, ώστε να 

ομαδοποιηθούν οι μεταβλητές των ερωτήσεων που προσδιορίζουν την ικανοποίηση 

από την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, παρατηρείται ότι δημιουργούνται 

τέσσερις παράγοντες ικανοποίησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες για καθέναν από 

αυτούς φορτίσεις, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 105: Φορτίσεις παραγόντων για την εξέταση της ικανοποίησης των καθηγητών από την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

Παράγοντες 
 

1 2 3 4 
Η κρατική χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
επιχειρηματικότητας είναι ικανοποιητική 

0,864    

Η ιδιωτική χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
επιχειρηματικότητας είναι ικανοποιητική 

0,856    

Η δημιουργία έδρας για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι απαραίτητη 

 0,828   

Χρειάζεται βελτίωση και σταδιακά εδραίωση της διδασκαλίας του 
μαθήματος της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης 

 0,818   

Η ειδική κατάρτιση που παρέχεται σήμερα στους καθηγητές σε 
θέματα επιχειρηματικότητας είναι ανεπαρκής 

  0,837  

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα απευθύνεται προς το 
παρόν κυρίως στους φοιτητές των οικονομικών τμημάτων 

  0,747  

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στα ΑΕΙ πρέπει να 
εστιάζει περισσότερο στην αλλαγή των προσωπικών 
χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και νοοτροπίας για το θέμα 
αυτό και λιγότερο στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 

   0,776 

Ο στόχος της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα στο 
Πανεπιστήμιο είναι  η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την 
ίδρυση επιχείρησης 

   0,640 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα πρέπει να απευθύνεται 
κυρίως στους φοιτητές των οικονομικών τμημάτων 

   0,535 

 

Διεξάγοντας έλεγχο εσωτερικής αξιοπιστίας στους τέσσερις παράγοντες 

παρατηρείται, σύμφωνα με τον Πίνακα 106, ότι ο συντελεστής Cronbach’s Alpha είναι 

ικανοποιητικός μόνο στην περίπτωση του πρώτου παράγοντα (0,722). Αντίθετα στους 

υπόλοιπους τρεις παράγοντες ο συντελεστής αξιοπιστίας κρίνεται ανεπαρκής (<0,60) 

και ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται η ομαδοποίηση των μεταβλητών που συνθέτουν τους 

παράγοντες αυτούς. Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, η μεταβλητή που προκύπτει 

από αυτόν είναι η «Ικανοποίηση από τη χρηματοδότηση». 

 

Πίνακας 106: Συντελεστές αξιοπιστίας των παραγόντων της ικανοποίησης των καθηγητών από 

την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

Παράγοντας 1 2 3 4 

Cronbach's Alpha 0,722 0,588 0,510 0,359 
Ομαδοποιημένη 

μεταβλητή 
Ικανοποίηση από 

τη χρηματοδότηση 
- - - 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα διενεργείται έλεγχος 

ύπαρξης ή μη στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων στους μέσους όρους των 

βαθμολογιών των παραγόντων διερεύνησης των απόψεων των καθηγητών 

Πανεπιστήμιου σχετικά με τη ικανοποίηση από την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, με βάση τις απαντήσεις τους στην ερώτηση που εξετάζει αν οι 

σπουδές στα ελληνικά Πανεπιστήμια παρέχουν αρκετά εφόδια για τη δημιουργία 

επιχείρησης. Συγκεκριμένα στον έλεγχο Ανάλυσης Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης 

(One Way ANOVA) τίθενται ως εξαρτημένες μεταβλητές η ικανοποίηση από τη 

χρηματοδότηση, που αποτελεί τη μεταβλητή που πρόεκυψε μέσω της ανάλυσης 

παραγόντων, ο βαθμός στον οποίο η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στα ΑΕΙ 

πρέπει να εστιάζει περισσότερο στην αλλαγή των προσωπικών χαρακτηριστικών, 

συμπεριφορών και νοοτροπίας και λιγότερο στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, ο 

βαθμός στον οποίο είναι απαραίτητη η βελτίωση και σταδιακά η εδραίωση της 

διδασκαλίας του μαθήματος της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, ο βαθμός στον οποίο κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία έδρας για την 

επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο βαθμός επάρκειας της ειδικής 

κατάρτισης που παρέχεται σήμερα στους καθηγητές σε θέματα επιχειρηματικότητας, 

που ελέγχονται μεμονωμένα καθότι, με βάση τα αποτελέσματα του συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha, δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν σε νέες μεταβλητές. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 107. 

Πίνακας 107: One Way ANOVA για την ικανοποίηση των καθηγητών από την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, με βάση τις απόψεις τους για την παροχή αρκετών εφοδίων από 

τα ελληνικά Πανεπιστήμια για τη δημιουργία επιχείρησης 

 Μ.Ο. Τ.Α. p-value 

Ναι 2,36 0,710 

Όχι 2,16 0,940 Ικανοποίηση από τη χρηματοδότηση 

Δεν ξέρω 3,00 0,775 

0,091 

Ναι 2,45 0,934 

Όχι 2,69 1,296 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στα ΑΕΙ πρέπει να 
εστιάζει περισσότερο στην αλλαγή των προσωπικών 
χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και νοοτροπίας για το θέμα 
αυτό και λιγότερο στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 

Δεν ξέρω 2,00 1,095 

0,391 

Ναι 4,09 0,944 

Όχι 4,35 0,842 

Χρειάζεται βελτίωση και σταδιακά εδραίωση της διδασκαλίας 
του μαθήματος της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης Δεν ξέρω 4,17 0,753 

0,587 
 

Ναι 4,00 0,775 

Όχι 3,97 1,221 
Η δημιουργία έδρας για την επιχειρηματικότητα στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη 

Δεν ξέρω 3,67 1,211 

0,824 

Ναι 3,00 1,000 

Όχι 3,79 0,955 
Η ειδική κατάρτιση που παρέχεται σήμερα στους καθηγητές σε 
θέματα επιχειρηματικότητας είναι ανεπαρκής 

Δεν ξέρω 3,33 0,816 

0,030 
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Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου ανάλυσης διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης, παρατηρείται ότι η μόνη περίπτωση που παρουσιάζονται στατιστικά 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στους μέσους όρους των βαθμολογιών των ερωτηθέντων, 

με βάση τις απαντήσεις τους στο εάν οι σπουδές στα ελληνικά Πανεπιστήμια 

παρέχουν αρκετά εφόδια για τη δημιουργία επιχείρησης, είναι αυτή που αφορά το 

βαθμό στον οποίο οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η ειδική κατάρτιση που παρέχεται 

σήμερα στους καθηγητές σε θέματα επιχειρηματικότητας είναι ανεπαρκής (p-

value=0,030). 

Συγκεκριμένα, οι καθηγητές που θεωρούν ότι τα εφόδια που παρέχουν οι 

σπουδές στα ελληνικά Πανεπιστήμια για τη δημιουργία επιχείρησης είναι επαρκή 

θεωρούν σε μικρότερο βαθμό ότι η ειδική κατάρτιση που παρέχεται σήμερα στους 

καθηγητές σε θέματα επιχειρηματικότητας είναι ανεπαρκής (μ.ο. 3,00), σε σχέση με 

τους καθηγητές που θεωρούν ότι τα εφόδια που παρέχουν οι σπουδές στα ελληνικά 

Πανεπιστήμια για τη δημιουργία επιχείρησης δεν είναι επαρκή  (μ.ο. 3,79). 

Παράλληλα, οι καθηγητές που εκφέρουν ουδέτερη άποψη συγκεντρώνουν μέσο όρο 

βαθμολογίας ίσο με 3,33. 

Στη συνέχεια τίθεται ως ανεξάρτητη μεταβλητή στον έλεγχο ανάλυσης 

διακύμανσης μονής κατεύθυνσης οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση που 

αφορά το εάν σπουδές στο Πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκουν παρέχουν αρκετά 

εφόδια για τη δημιουργία επιχείρησης. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

εμφανίζονται στον Πίνακα 108. 

Πίνακας 108: One Way ANOVA για την ικανοποίηση των καθηγητών από την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, με βάση τις απόψεις τους για την παροχή αρκετών εφοδίων από 

τα Πανεπιστήμια στα οποία διδάσκουν για τη δημιουργία επιχείρησης 

 Μ.Ο. Τ.Α. p-value 

Ναι 2,44 0,776 

Όχι 2,08 0,970 Ικανοποίηση από τη χρηματοδότηση 

Δεν ξέρω 2,36 1,180 

0,218 

Ναι 2,82 1,193 

Όχι 2,43 1,336 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στα ΑΕΙ πρέπει να 
εστιάζει περισσότερο στην αλλαγή των προσωπικών 
χαρακτηριστικών, συμπεριφορών και νοοτροπίας για το θέμα 
αυτό και λιγότερο στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 

Δεν ξέρω 2,71 0,756 

0,382 

Ναι 4,21 0,978 

Όχι 4,45 0,697 

Χρειάζεται βελτίωση και σταδιακά εδραίωση της διδασκαλίας 
του μαθήματος της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης Δεν ξέρω 3,86 0,900 

0,149 
 

Ναι 3,76 1,208 

Όχι 4,11 1,185 
Η δημιουργία έδρας για την επιχειρηματικότητα στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη 

Δεν ξέρω 3,86 0,690 

0,417 

Ναι 3,35 0,884 

Όχι 3,98 0,876 
Η ειδική κατάρτιση που παρέχεται σήμερα στους καθηγητές σε 
θέματα επιχειρηματικότητας είναι ανεπαρκής 

Δεν ξέρω 3,14 1,464 

0,006 
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Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν, λοιπόν, ότι οι καθηγητές που θεωρούν ότι οι 

σπουδές στο Πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκουν παρέχουν αρκετά εφόδια για τη 

δημιουργία επιχείρησης θεωρούν, σε μικρότερο βαθμό από τους καθηγητές που δεν 

παρουσιάζονται ικανοποιημένοι από τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο στο οποίο 

διδάσκουν σχετικά με τα εφόδια που αυτές παρέχουν για τη δημιουργία επιχείρησης, 

ότι η ειδική κατάρτιση που παρέχεται σήμερα στους καθηγητές σε θέματα 

επιχειρηματικότητας είναι ανεπαρκής. Οι συγκεκριμένες διαφορές στους μέσους όρους 

των βαθμολογιών των καθηγητών κρίνονται στατιστικά σημαντικές (p-value=0,006), 

ενώ αντίθετα δε συμβαίνει το ίδιο με τους υπόλοιπους παράγοντες ικανοποίησης από 

την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, εφόσον το παρατηρηθέν σε κάθε περίπτωση 

p-value είναι ανώτερο του επιπέδου σημαντικότητας α=0,05. 

 

 

 

6.2.2.2 Ικανοποίηση από το μάθημα της επιχειρηματικότητας 

Μέσω του εργαλείου ανάλυσης παραγόντων προκύπτουν πέντε παράγοντες 

από τις ερωτήσεις που αναφέρονται στην ικανοποίηση των καθηγητών που 

συμμετέχουν στην έρευνα από το μάθημα της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες για καθέναν από αυτούς φορτίσεις, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον 

Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 109: Φορτίσεις παραγόντων για την εξέταση της ικανοποίησης των καθηγητών από το 

μάθημα της επιχειρηματικότητας 

Παράγοντες 
 

1 2 3 4 5 
Το μάθημα της επιχειρηματικότητας ενδιαφέρει τους φοιτητές και 
τα αποτελέσματά του θα φανούν στο μέλλον 

0,827     

Ο αριθμός των σπουδαστών που επιλέγουν το μάθημα της 
επιχειρηματικότητας είναι ικανοποιητικός 

0,769     

Τα μαθήματα για την επιχειρηματικότητα είναι αναγκαία αλλά όχι 
ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος 

 0,713    

Το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών σε θέματα 
επιχειρηματικότητας πριν από την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ικανοποιητικό 

 0,560    

Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι βασισμένα στη θεωρία 
και λιγότερο στην πράξη 

 0,558    

Οι μέθοδοι διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας που γνωρίζω 
είναι αρκετές για την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος 

  0,806   

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας αναπτύσσει τις 
επιχειρηματικές δεξιότητες των φοιτητών 

  0,699   

Η υποστήριξη του ιδρύματος, όσον αφορά τη διδασκαλία του 
μαθήματος της επιχειρηματικότητας, είναι ικανοποιητική 

  0,544   
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Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) πρέπει να έχουν λόγο στη 
διαμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος 

   0,797  

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να διδάσκεται 
κυρίως από επιχειρηματίες 

   0,668  

Προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος της 
επιχειρηματικότητας είναι η κατοχή από τους φοιτητές βασικών 
οικονομικών εννοιών 

    0,764 

Το ακαδημαϊκό περιβάλλον (καθηγητές κ.α) ενθαρρύνει τους 
φοιτητές στην επιλογή της επιχειρηματικότητας ως 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

    0,512 

 

Με βάση τους παράγοντες που προκύπτουν εξάγεται ο συντελεστής 

αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha, ο οποίος, όπως παρατηρείται και στον Πίνακα 110 

είναι χαμηλότερος του 0,60 σε όλες τις περιπτώσεις και ως εκ τούτου η ομαδοποίηση 

των ερωτήσεων που προσδιορίζουν την ικανοποίηση από το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας σε ομαδοποιημένες μεταβλητές είναι αδύνατη. Κατά συνέπεια, οι 

μεταβλητές που προσδιορίζουν την ικανοποίηση των καθηγητών από το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας θα χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα στη διαδικασία ελέγχων 

υποθέσεων. 

 

Πίνακας 110: Συντελεστές αξιοπιστίας των παραγόντων της ικανοποίησης των καθηγητών από το 

μάθημα της επιχειρηματικότητας 

Παράγοντας 1 2 3 4 5 
Cronbach's Alpha 0,561 0,476 0,560 0,408 0,142 
Ομαδοποιημένη 

μεταβλητή 
- - - - - 

 

Εφαρμόζοντας έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης, ώστε να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων στους μέσους 

όρους των βαθμολογιών των καθηγητών του δείγματος της έρευνας στις ερωτήσεις 

που προσδιορίζουν την ικανοποίησή τους από το μάθημα της επιχειρηματικότητας, με 

βάση το εάν αυτοί θεωρούν ότι οι σπουδές στα ελληνικά Πανεπιστήμια παρέχουν 

αρκετά εφόδια για τη δημιουργία επιχείρησης παρατηρείται, στον Πίνακα 111, ότι 

προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο βαθμό που οι ερωτηθέντες θεωρούν 

ότι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι βασισμένα στη θεωρία και λιγότερο στην 

πράξη (p-value=0,015) και ότι το μάθημα της επιχειρηματικότητας ενδιαφέρει τους 

φοιτητές και τα αποτελέσματά του θα φανούν στο μέλλον (p-value=0,014). 
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Πίνακας 111: One Way ANOVA για την ικανοποίηση των καθηγητών από το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας, με βάση τις απόψεις τους για την παροχή αρκετών εφοδίων 

από τα ελληνικά Πανεπιστήμια για τη δημιουργία επιχείρησης 

 Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,55 1,214 

Όχι 2,60 1,148 
Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι βασισμένα στη θεωρία και 
λιγότερο στην πράξη 

Δεν ξέρω 3,50 1,049 

0,015 

Ναι 3,00 1,000 

Όχι 2,91 1,379 
Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) έχουν ρόλο στη διαμόρφωση του 
περιεχομένου του μαθήματος της επιχειρηματικότητας 

Δεν ξέρω 3,33 1,211 

0,752 

Ναι 3,09 1,446 

Όχι 3,68 1,190 

Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) πρέπει να έχουν λόγο στη 
διαμόρφωση του περιεχομένου του μαθήματος της 
επιχειρηματικότητας Δεν ξέρω 3,17 1,329 

0,251 

Ναι 2,00 1,000 

Όχι 1,94 0,929 

Τα μαθήματα για την επιχειρηματικότητα αποτελούν αναγκαία 
αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη επιχειρηματικού 
πνεύματος Δεν ξέρω 2,50 1,378 

0,405 

Ναι 4,73 0,467 

Όχι 4,18 0,732 
Το μάθημα της επιχειρηματικότητας ενδιαφέρει τους φοιτητές και 
τα αποτελέσματά του θα φανούν στο μέλλον 

Δεν ξέρω 3,67 1,033 

0,014 

Ναι 2,45 1,214 

Όχι 3,03 1,209 

Προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος της 
επιχειρηματικότητας είναι η κατοχή από τους φοιτητές βασικών 
οικονομικών εννοιών Δεν ξέρω 2,17 1,329 

0,116 

Ναι 4,27 0,647 

Όχι 4,25 0,699 
Το μάθημα της επιχειρηματικότητας αναπτύσσει τις 
επιχειρηματικές δεξιότητες των φοιτητών 

Δεν ξέρω 3,67 1,033 

0,161 

Ναι 1,82 0,874 

Όχι 2,32 1,043 
Το μάθημα της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να διδάσκεται 
κυρίως από επιχειρηματίες 

Δεν ξέρω 2,00 0,894 

0,266 

Ναι 1,64 0,809 

Όχι 1,60 0,694 

Το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών σε θέματα 
επιχειρηματικότητας πριν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι ικανοποιητικό Δεν ξέρω 1,83 1,329 

0,777 

Ναι 4,09 0,831 

Όχι 3,13 1,245 
Ο αριθμός των σπουδαστών που επιλέγουν το μάθημα της 
επιχειρηματικότητας είναι ικανοποιητικός 

Δεν ξέρω 3,33 1,211 

0,054 

Ναι 3,09 1,044 

Όχι 2,75 1,177 

Το ακαδημαϊκό περιβάλλον (καθηγητές κ.α) ενθαρρύνει τους 
φοιτητές στην επιλογή της επιχειρηματικότητας ως επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας Δεν ξέρω 2,83 1,329 

0,669 

Ναι 4,09 1,221 

Όχι 3,60 1,024 
Η υποστήριξη του ιδρύματος, όσον αφορά τη διδασκαλία του 
μαθήματος της επιχειρηματικότητας, είναι ικανοποιητική 

Δεν ξέρω 3,33 1,633 

0,306 

Ναι 4,18 0,751 

Όχι 3,72 1,020 
Οι μέθοδοι διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας που γνωρίζω είναι 
αρκετές για την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος 

Δεν ξέρω 3,83 0,983 

0,359 

 
Συγκεκριμένα, οι καθηγητές οι οποίοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα εφόδια 

που παρέχουν οι σπουδές στα ελληνικά Πανεπιστήμια για τη δημιουργία επιχείρησης 

θεωρούν, σε μεγαλύτερο βαθμό, ότι τα μαθήματα είναι βασισμένα περισσότερο στη 

θεωρία, σε σχέση με τους καθηγητές που κρίνουν ως ανεπαρκή τα εφόδια που 

παρέχουν οι σπουδές στα ελληνικά Πανεπιστήμια για τη δημιουργία επιχείρησης (μ.ο. 

ίσος με 3,55 έναντι 2,60), ενώ πανομοιότυπος είναι και ο μέσος όρος των βαθμολογιών 

των καθηγητών που απαντούν με ουδέτερο τρόπο (μ.ο. 3,50). Αντίστοιχα, οι 

καθηγητές που θεωρούν ότι τα εφόδια που παρέχονται στα ελληνικά Πανεπιστήμια για 
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τη δημιουργία επιχείρησης είναι ικανοποιητικά θεωρούν, και σε μεγαλύτερο βαθμό, 

ότι μάθημα της επιχειρηματικότητας ενδιαφέρει τους φοιτητές και τα αποτελέσματά 

του θα φανούν στο μέλλον (μ.ο. 4,73), σε σχέση μ’ αυτούς που έχουν αντίθετη άποψη 

(μ.ο. 4,18), αλλά και σε σχέση με τους καθηγητές που δε λαμβάνουν σαφή θέση (μ.ο. 

3,67). 

Θέτοντας ως ανεξάρτητη μεταβλητή τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά 

με την επάρκεια των εφοδίων που παρέχουν οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο στο οποίο 

διδάσκουν οι ίδιοι για τη δημιουργία επιχείρησης, παρατηρoούνται τα εξής: 

Πίνακας 112: One Way ANOVA για την ικανοποίηση των καθηγητών από το μάθημα της 

επιχειρηματικότητας, με βάση τις απόψεις τους για την παροχή αρκετών εφοδίων 

από το Πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκουν για τη δημιουργία επιχείρησης 

 Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,26 1,053 

Όχι 2,34 1,119 
Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι βασισμένα στη θεωρία και 
λιγότερο στην πράξη 

Δεν ξέρω 3,29 1,380 

0,001 

Ναι 2,79 1,095 

Όχι 3,09 1,411 
Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) έχουν ρόλο στη διαμόρφωση του 
περιεχομένου του μαθήματος της επιχειρηματικότητας 

Δεν ξέρω 2,86 1,773 

0,608 

Ναι 3,47 1,107 

Όχι 3,57 1,404 
Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) πρέπει να έχουν λόγο στη διαμόρφωση 
του περιεχομένου του μαθήματος της επιχειρηματικότητας 

Δεν ξέρω 4,00 0,577 

0,594 

Ναι 2,06 0,886 

Όχι 1,86 0,930 
Τα μαθήματα για την επιχειρηματικότητα αποτελούν αναγκαία αλλά 
όχι ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος 

Δεν ξέρω 2,43 1,512 

0,312 

Ναι 4,32 0,727 

Όχι 4,09 0,772 
Το μάθημα της επιχειρηματικότητας ενδιαφέρει τους φοιτητές και τα 
αποτελέσματά του θα φανούν στο μέλλον 

Δεν ξέρω 4,43 0,787 

0,299 

Ναι 2,85 1,306 

Όχι 2,95 1,180 

Προϋπόθεση για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος της 
επιχειρηματικότητας είναι η κατοχή από τους φοιτητές βασικών 
οικονομικών εννοιών Δεν ξέρω 2,71 1,380 

0,867 

Ναι 4,29 0,719 

Όχι 4,16 0,776 
Το μάθημα της επιχειρηματικότητας αναπτύσσει τις επιχειρηματικές 
δεξιότητες των φοιτητών 

Δεν ξέρω 4,14 0,378 

0,698 

Ναι 2,12 0,977 

Όχι 2,27 1,065 
Το μάθημα της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να διδάσκεται κυρίως 
από επιχειρηματίες 

Δεν ξέρω 2,57 0,976 

0,535 

Ναι 1,62 0,779 

Όχι 1,57 0,728 

Το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας 
πριν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
ικανοποιητικό Δεν ξέρω 2,00 0,816 

0,377 

Ναι 3,50 1,212 

Όχι 3,14 1,250 
Ο αριθμός των σπουδαστών που επιλέγουν το μάθημα της 
επιχειρηματικότητας είναι ικανοποιητικός 

Δεν ξέρω 3,00 1,155 

0,363 

Ναι 3,09 1,164 

Όχι 2,55 1,150 

Το ακαδημαϊκό περιβάλλον (καθηγητές κ.α) ενθαρρύνει τους φοιτητές 
στην επιλογή της επιχειρηματικότητας ως επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας Δεν ξέρω 3,00 1,000 

0,110 

Ναι 3,91 1,026 

Όχι 3,39 1,166 
Η υποστήριξη του ιδρύματος, όσον αφορά τη διδασκαλία του 
μαθήματος της επιχειρηματικότητας, είναι ικανοποιητική 

Δεν ξέρω 4,00 0,577 

0,074 

Ναι 4,06 0,776 

Όχι 3,50 1,089 
Οι μέθοδοι διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας που γνωρίζω είναι 
αρκετές για την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος 

Δεν ξέρω 4,29 0,756 

0,016 
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Οι καθηγητές οι οποίοι θεωρούν ότι τα παρεχόμενα για τη δημιουργία 

επιχείρησης εφόδια από τις σπουδές είναι επαρκή θεωρούν, σε μεγαλύτερο βαθμό, ότι 

τα μαθήματα είναι βασισμένα περισσότερο στη θεωρία και λιγότερο στην πράξη, σε 

σχέση με τους καθηγητές που έχουν αντίθετη ή ουδέτερη άποψη (p-value=0,001). 

Επιπλέον, στατιστικά σημαντικές παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις των μέσων 

βαθμολογιών των καθηγητών, όσον αφορά το ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας της 

επιχειρηματικότητας που γνωρίζουν είναι αρκετές για την αποτελεσματική διδασκαλία 

του μαθήματος, με βάση τις απόψεις τους για την παροχή αρκετών εφοδίων από τo 

Πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκουν για τη δημιουργία επιχείρησης (p-value=0,016). 

 

6.2.2.3 Ανασταλτικοί παράγοντες στην ίδρυση επιχείρησης 

Εστιάζοντας στους ανασταλτικούς παράγοντες στην ίδρυση επιχείρησης από 

τους νέους και εφαρμόζοντας την ανάλυση παραγόντων, παρατηρείται ότι προκύπτουν 

πέντε παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζονται μέσω των επιμέρους ανασταλτικών 

παραγόντων και σύμφωνα με τις αντίστοιχες για καθέναν από αυτούς φορτίσεις, όπως 

ακριβώς αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

  
Πίνακας 113: Φορτίσεις παραγόντων για την εξέταση των ανασταλτικών παραγόντων στην 

ίδρυση επιχείρησης από τους νέους 

Παράγοντες 
 

1 2 3 4 5 
Φόβος αποτυχίας 0,824     

Ανάληψη ρίσκου 0,819     

Ανταγωνισμός 0,590     

Έλλειψη απαιτούμενων γνώσεων/ικανοτήτων 0,582     

Υψηλό μισθολογικό κόστος  0,771    

Υψηλές ασφαλιστικές εισφορές  0,753    

Υψηλό κόστος λειτουργίας  0,689    

Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές   0,816   

Γραφειοκρατία   0,749   

Παραεμπόριο   0,634   

Μείωση αγοραστικής δύναμης   0,532   

Αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης    0,775  

Οικονομική κρίση-ασταθές οικ. περιβάλλον    0,768  

Πολλές ώρες εργασίας     0,787 

 

 
Εξετάζοντας τους εκτιμηθέντες, μέσω της ανάλυσης παραγόντων (Factor 

Analysis), παράγοντες ως προς την αξιοπιστία τους παρατηρείται ότι αυτή είναι 

ικανοποιητική σε όλες τις περιπτώσεις, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 114.  
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Πίνακας 114: Συντελεστές αξιοπιστίας των ανασταλτικών παραγόντων στη δημιουργία 

επιχειρήσεων από τους νέους 

Παράγοντας 1 2 3 4 5
101

 

Cronbach's Alpha 0,705 0,721 0,707 0,668 - 
Ομαδοποιημένη 

μεταβλητή 
Προσωπική 
ανεπάρκεια 

Υψηλά 
κόστη 

Εμπόδια από τον 
κρατικό μηχανισμό 

Αστάθεια οικονομικού 
περιβάλλοντος 

Πολλές ώρες 
εργασίας 

 
Ως εκ τούτου οι ερωτήσεις που συνιστούν τον κάθε παράγοντα ομαδοποιούνται 

σε νέες μεταβλητές. Συγκεκριμένα, προκύπτουν οι παρακάτω μεταβλητές οι οποίες, 

σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, παρουσιάζουν τους μέσους όρους που 

εμφανίζονται στον Πίνακα 115. 

Πίνακας 115: Περιγραφικές στατιστικές των ανασταλτικών παραγόντων στη δημιουργία 

επιχειρήσεων από τους νέους 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 
Προσωπική ανεπάρκεια 1 5 3,55 0,789 
Υψηλά κόστη 1 5 3,55 0,890 
Εμπόδια από τον κρατικό μηχανισμό 1 5 3,96 0,724 
Αστάθεια οικονομικού περιβάλλοντος 1 5 3,85 0,870 
Πολλές ώρες εργασίας 1 5 2,86 1,125 

 
Προχωρώντας σε συσχέτιση των παραγόντων, οι οποίοι, με βάση τις 

απαντήσεις των καθηγητών, δρουν ανασταλτικά στην ίδρυση επιχείρησης από τους 

νέους με τη χρήση του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson για επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05 παρατηρούνται τα παρακάτω αποτελέσματα στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 116: Συσχέτιση κατά Pearson των ανασταλτικών παραγόντων στη δημιουργία 

επιχειρήσεων από τους νέους 

 
Προσωπική 
ανεπάρκεια 

Υψηλά 
κόστη 

Εμπόδια από 
τον κρατικό 
μηχανισμό 

Αστάθεια 
οικονομικού 

περιβάλλοντος 

Πολλές 
ώρες 

εργασίας 
Pearson 

Correlation 
1     Προσωπική 

ανεπάρκεια 
P-value      

Pearson 
Correlation 

0,099 1    
Υψηλά κόστη 

P-value 0,367     

Pearson 
Correlation 

-0,111 0,367 1   
Εμπόδια από 
τον κρατικό 
μηχανισμό P-value 0,312 0,001    

Pearson 
Correlation 

-0,166 0,264 0,375 1  
Αστάθεια 

οικονομικού 
περιβάλλοντος P-value 0,129 0,014 0,000   

Pearson 
Correlation 

0,364 0,218 -0,044 0,008 1 Πολλές ώρες 
εργασίας 

P-value 0,001 0,045 0,691 0,941  

                                                           

101
 Ο παράγοντας «πολλές ώρες εργασίας» προσδιορίζεται μέσω μιας ερώτησης και ως εκ τούτου δεν 

υπολογίζεται συντελεστής αξιοπιστίας Alpha 
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Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της μήτρας γραμμικών συσχετίσεων των 

ανασταλτικών παραγόντων για την ίδρυση επιχείρησης από τους νέους, αρχικά 

παρατηρείται ότι ο παράγοντας της προσωπικής ανεπάρκειας συσχετίζεται θετικά με 

τον παράγοντα των πολλών ωρών εργασίας (r=0,364, p-value=0,001) καταδεικνύοντας 

την άμεση σχέση των δυο παραγόντων, με αποτέλεσμα να σημειώνεται ότι όσο 

αυξάνεται ο βαθμός που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι νέοι δεν προχωρούν στην 

ίδρυση επιχειρήσεων λόγω του ότι δεν κατέχουν τις απαιτούμενες ικανότητες τόσο 

αυξάνεται κι ο βαθμός που οι ίδιοι θεωρούν ότι οι πολλές ώρες εργασίας αποτελούν 

ανασταλτικό παράγοντα στην ίδρυση επιχειρήσεων από τους νέους. Επιπρόσθετα, ο 

παράγοντας του κόστους και τα υψηλά επίπεδα που μπορεί να παρουσιάσει 

εμφανίζουν θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον παράγοντα των 

εμποδίων από τον κρατικό μηχανισμό (r=0,367, p-value=0,001), τον παράγοντα της 

αστάθειας του οικονομικού περιβάλλοντος (r=0,264, p-value=0,014) και τον 

παράγοντα των πολλών ωρών εργασίας (r=0,218, p-value=0,045), καταδεικνύοντας 

την άμεση σχέση των παραπάνω παραγόντων. Τέλος, παρατηρείται στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στον παράγοντα των εμποδίων από τον κρατικό 

μηχανισμό και την αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος (r=0,375, p-

value<0,001). Έτσι, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αστάθεια του οικονομικού 

περιβάλλοντος, η οποία προκύπτει από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στην οποία 

βρίσκεται η χώρα και αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στη δημιουργία 

επιχειρήσεων από τους νέους, σχετίζεται άμεσα με τα εμπόδια που προκύπτουν από τη 

γραφειοκρατία, το παραεμπόριο, τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και τη 

μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, μειώνοντας την δυνατότητα 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των νέων. 

Παράλληλα, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 117, κατά τη 

συσχέτιση των ανασταλτικών παραγόντων στη δημιουργία επιχειρήσεων από τους 

νέους με τις απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με το βαθμό ευκολίας δημιουργίας και 

λειτουργίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν προκύπτει, σε καμία περίπτωση, 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση (p-value>0,05). Κατά συνέπεια, οι ανασταλτικοί 

παράγοντες δημιουργίας επιχειρήσεων από τους νέους κρίνονται ανεξάρτητοι του 

βαθμού ευκολίας επιχειρηματικών δράσεων. 
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Πίνακας 117: Συσχέτιση κατά Pearson του βαθμού ευκολίας δημιουργίας και λειτουργίας 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και των ανασταλτικών παραγόντων για τη δημιουργία 

επιχειρήσεων από τους νέους 

 
Προσωπική 
ανεπάρκεια 

Υψηλά 
κόστη 

Εμπόδια από 
τον κρατικό 
μηχανισμό 

Αστάθεια 
οικονομικού 

περιβάλλοντος 

Πολλές 
ώρες 

εργασίας 
Pearson 

Correlation 
0,025 -0,104 -0,024 -0,091 -0,032 

Βαθμός 

ευκολίας 

δημιουργίας 

και λειτουργίας 

επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα 

P-value 0,817 0,344 0,830 0,409 0,775 

 
Στη συνέχεια, με τον Πίνακα 118, η μελέτη εστιάζει στον έλεγχο της ύπαρξης ή 

μη στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων στους μέσους όρους των βαθμολογιών 

που συγκεντρώνουν οι ανασταλτικοί παράγοντες στη δημιουργία επιχειρήσεων από 

τους νέους, με βάση το εάν οι ερωτηθέντες καθηγητές έχουν καταρτισθεί σε θέματα 

επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η συγκεκριμένη μεταβλητή 

επιλέγεται ως ανεξάρτητη, με γνώμονα την παραδοχή ότι οι καθηγητές οι οποίοι έχουν 

λάβει γνώσεις επιχειρηματικότητας μπορούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να διακρίνουν 

τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες στη δημιουργία επιχειρήσεων. 

 
Πίνακας 118: Τ-test για ανεξάρτητα δείγματα των ανασταλτικών παραγόντων των καθηγητών στη 

δημιουργία επιχειρήσεων από τους νέους, με βάση το εάν έχουν καταρτισθεί σε 

θέματα επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,58 0,866 

Προσωπική ανεπάρκεια 
Όχι 3,50 0,683 

0,638 

Ναι 3,61 0,856 
Υψηλά κόστη 

Όχι 3,47 0,938 
0,496 

Ναι 4,04 0,613 
Εμπόδια από τον κρατικό μηχανισμό 

Όχι 3,85 0,842 
0,231 

Ναι 3,73 0,967 
Αστάθεια οικονομικού περιβάλλοντος 

Όχι 3,98 0,711 
0,196 

Ναι 2,85 1,203 
Πολλές ώρες εργασίας 

Όχι 2,86 1,032 
0,966 

 
Παρόλα αυτά, όπως παρατηρείται στον Πίνακα 118, σε καμιά από τις 

περιπτώσεις των ανασταλτικών παραγόντων στη δημιουργία επιχείρησης δεν 

παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των 

βαθμολογιών που συγκεντρώνουν οι καθηγητές, με βάση το εάν έχουν καταρτισθεί ή 

όχι σε θέματα επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σύμφωνα με 

τους αντίστοιχους ελέγχους t για ανεξάρτητα δείγματα (p-value>0,05). Κατά συνέπεια, 

το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι ανεξάρτητο της έντασης με την οποία οι 

καθηγητές θεωρούν ότι η προσωπική ανεπάρκεια των νέων για την ίδρυση και τη 
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λειτουργία επιχειρήσεων, το υψηλό κόστος λειτουργίας τους, τα εμπόδια από τον 

κρατικό μηχανισμό, η αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος και οι πολλές ώρες 

εργασίας αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στη δημιουργία επιχειρήσεων από 

τους νέους. 

Με την ίδια, λοιπόν, με παραπάνω λογική τίθεται στον Πίνακα 119 ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή του ελέγχου t για ανεξάρτητα δείγματα η ύπαρξη ή μη 

κατάρτισης των καθηγητών του δείγματος της έρευνας σε θέματα επιχειρηματικότητας 

με σκοπό τη διδασκαλία του μαθήματος επιχειρηματικότητας. 

 
Πίνακας 119: Τ-test για ανεξάρτητα δείγματα των ανασταλτικών παραγόντων των καθηγητών στη 

δημιουργία επιχειρήσεων από τους νέους, με βάση το εάν έχουν καταρτισθεί σε 

θέματα επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη διδασκαλία του μαθήματος 

επιχειρηματικότητας που διδάσκουν 

  Μ.Ο. Τ.Α. p-value 
Ναι 3,50 0,875 

Προσωπική ανεπάρκεια 
Όχι 3,62 0,643 

0,495 

Ναι 3,55 0,910 
Υψηλά κόστη 

Όχι 3,54 0,871 
0,974 

Ναι 4,10 0,589 
Εμπόδια από τον κρατικό μηχανισμό 

Όχι 3,74 0,851 
0,024 

Ναι 3,76 0,868 
Αστάθεια οικονομικού περιβάλλοντος 

Όχι 3,97 0,869 
0,288 

Ναι 2,78 1,064 
Πολλές ώρες εργασίας 

Όχι 2,97 1,218 
0,458 

 
Τα αποτελέσματα, που εμφανίζονται στον Πίνακα 119, καταδεικνύουν τη μη 

ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφοροποιήσεων των μέσων βαθμολογιών στην 

ένταση των ανασταλτικών παραγόντων στη δημιουργία επιχειρήσεων από τους νέους, 

με μόνη εξαίρεση αυτή της έντασης του παράγοντα των εμποδίων από τον κρατικό 

μηχανισμό (p-value=0,024). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι καθηγητές οι οποίοι 

έχουν καταρτισθεί σε θέματα επιχειρηματικότητας, με σκοπό τη διδασκαλία του 

μαθήματος επιχειρηματικότητας, παρουσιάζουν υψηλότερη μέση βαθμολογία σε 

σχέση με τους καθηγητές που δεν έχουν λάβει ανάλογη κατάρτιση (μ.ο. 4,10 έναντι 

3,74) και, κατά συνέπεια, θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι ο κρατικός μηχανισμός 

εμποδίζει την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων από τους νέους. 

 

6.2.2.4 Δράσεις που χρησιμοποιούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας 

Ολοκληρώνοντας τη διερεύνηση των απόψεων των καθηγητών του δείγματος 

της έρευνας για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αλλά και την 
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επιχειρηματικότητα γενικότερα με τη χρήση εργαλείων επαγωγικής στατικής, η έρευνα 

εστιάζει στις δράσεις που χρησιμοποιούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας. Η ανάλυση παραγόντων συνθέτει δύο βασικούς 

παράγοντες δράσεων, οι οποίοι προσδιορίζονται από τις επιμέρους δράσεις που 

αναγράφονται στον Πίνακα 120.  

 
Πίνακας 120: Φορτίσεις παραγόντων για την εξέταση των δράσεων που χρησιμοποιούνται από τα 

ελληνικά Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

Παράγοντες 
 

1 2 
Μελέτες περιπτώσεων 0,856  

Εκδηλώσεις/Συναντήσεις επιχειρηματιών με σπουδαστές 0,830  

Μαθήματα επιχειρηματικότητας 0,763  

Σεμινάρια επιχειρηματικότητας 0,750  

Εργαστήρια επιχειρηματικότητας 0,573  

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και αλλού 0,558  

Υπηρεσίες συμβουλευτικής 0,505  

Διαγωνισμοί επιχειρηματικών ιδεών  0,883 
Διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων  0,835 
Εικονικές επιχειρήσεις  0,748 
Παιχνίδια ρόλων  0,746 

 
Ακόμη, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 121, τόσο ο πρώτος όσο και ο 

δεύτερος παράγοντας παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλό συντελεστή αξιοπιστίας Alpha, 

ο οποίος είναι ίσος με 0,880 και 0,862 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, οι επιμέρους 

δράσεις, που περιλαμβάνονται στην ερώτηση εάν αυτές χρησιμοποιούνται από τα 

Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ομαδοποιούνται σε νέες 

μεταβλητές, όπως πρόεκυψαν από τη διαδικασία της ανάλυσης παραγόντων, και οι 

οποίες είναι οι «Στατικές δράσεις» και «Διαδραστικές δράσεις». 

 

Πίνακας 121: Συντελεστές αξιοπιστίας των παραγόντων των δράσεων που χρησιμοποιούνται από 

τα ελληνικά Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

Παράγοντας 1 2 
Cronbach's Alpha 0,880 0,862 

Ομαδοποιημένη μεταβλητή Στατικές δράσεις Διαδραστικές δράσεις 

 
Μελετώντας την ένταση ανάληψης στατικών και διαδραστικών δράσεων για 

την προώθηση της επιχειρηματικότητας από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, παρατηρείται, 

σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 122, ότι ο βαθμός που τα ιδρύματα εστιάζουν 

στην ανάληψη στατικών δράσεων είναι σημαντικά υψηλότερος από το βαθμό που 

εστιάζουν στην ανάληψη διαδραστικών δράσεων (μ.ο. 3,45 έναντι 2,84). 
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Πίνακας 122: Περιγραφικές στατιστικές των δράσεων που χρησιμοποιούνται από τα ελληνικά 

Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. Τ.Α. 
Στατικές δράσεις 1,29 5,00 3,44 0,886 
Διαδραστικές δράσεις 1,00 5,00 2,83 1,095 

 

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 123, ο συντελεστής 

γραμμικής συσχέτισης ανάμεσα στους δυο παράγοντες είναι στατιστικά σημαντικός 

(p-value<0,001) και υψηλός (r=0,599), αποδεικνύοντας ότι η ανάληψη δράσεων για 

την προώθηση της επιχειρηματικότητας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι 

συνδυαστική. 

 

Πίνακας 123: Συσχέτιση κατά Pearson των δράσεων που χρησιμοποιούνται από τα ελληνικά 

Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

 Διαδραστικές δράσεις 

Pearson Correlation 0,599 
Στατικές δράσεις 

P-value 0,000 

 

Στη συνέχεια, διενεργώντας έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης 

στους μέσους όρους των βαθμολογιών της έντασης, με την οποία τα ελληνικά 

Πανεπιστήμια αναλαμβάνουν στατικές και διαδραστικές δράσεις για την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας, με βάση τη θέση των καθηγητών για το εάν τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα παρέχουν αρκετά εφόδια για τη δημιουργία επιχείρησης, παρατηρείται ότι οι 

καθηγητές οι οποίοι θεωρούν ότι τα εφόδια που παρέχονται από τα ελληνικά 

Πανεπιστήμια για τη δημιουργία επιχειρήσεων είναι ικανοποιητικά παρουσιάζουν 

υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογιών, στο βαθμό που θεωρούν ότι οι σχολές 

αναλαμβάνουν τόσο στατικές όσο και διαδραστικές δράσεις, σε σχέση αφενός με τους 

συναδέλφους τους που θεωρούν ότι τα εφόδια που παρέχουν οι σπουδές στα ελληνικά 

Πανεπιστήμια για τη δημιουργία επιχείρησης δεν είναι επαρκή και αφετέρου με τους 

καθηγητές που απαντούν ουδέτερα. Παρόλα αυτά οι συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις 

δεν καθίστανται στατιστικά σημαντικές, καθώς το p-value που προκύπτει από τους 

αντίστοιχους ελέγχους ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης είναι ανώτερο από 

το επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 124. 
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Πίνακας 124: One Way ANOVA για την ικανοποίηση των δράσεων που χρησιμοποιούνται από τα 

ελληνικά Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, με βάση τις 

απόψεις τους για την παροχή αρκετών εφοδίων από τα ελληνικά Πανεπιστήμια για 

τη δημιουργία επιχείρησης 

 Μ.Ο. Τ.Α. p-value 

Ναι 3,84 0,749 

Όχι 3,41 0,891 Στατικές δράσεις 

Δεν ξέρω 3,11 0,970 

0,210 

Ναι 3,18 0,985 

Όχι 2,76 1,118 Διαδραστικές δράσεις 

Δεν ξέρω 3,00 0,758 

0,480 

 

Διερευνώντας περαιτέρω τις δράσεις που αναλαμβάνονται από τα 

Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και θέτοντας ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή στους ελέγχους ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων στο εάν οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο στο οποίο 

διδάσκουν παρέχουν αρκετά εφόδια για τη δημιουργία επιχείρησης, παρατηρείται, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 125, ότι οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους 

μέσους όρους των βαθμολογιών της έντασης, με την οποία τα τριτοβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν στατικές και διαδραστικές δράσεις, με βάση 

την άποψή τους για την επάρκεια των εφοδίων που παρέχονται στο Πανεπιστήμιο στο 

οποίο διδάσκουν για τη δημιουργία επιχείρησης είναι στατιστικά σημαντικές (p-

value<0,01). Συγκεκριμένα, σχετικά με το βαθμό ανάληψης τόσο στατικών όσο και 

διαδραστικών δράσεων από τα Πανεπιστήμια, οι ερωτηθέντες που συμφωνούν με το 

ότι τα εφόδια που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκουν για τη 

δημιουργία επιχείρησης είναι επαρκή παρουσιάζουν υψηλοτέρους μέσους όρους 

βαθμολογιών, σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

 

Πίνακας 125: One Way ANOVA για την ικανοποίηση των δράσεων που χρησιμοποιούνται από τα 

ελληνικά Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, με βάση τις 

απόψεις τους για την παροχή αρκετών εφοδίων από τα Πανεπιστήμια στα οποία 

διδάσκουν για τη δημιουργία επιχείρησης 

 Μ.Ο. Τ.Α. p-value 

Ναι 3,86 0,735 

Όχι 3,07 0,873 
Στατικές δράσεις 
 

Δεν ξέρω 3,77 0,674 

0,000 

Ναι 3,29 1,091 

Όχι 2,47 1,034 Διαδραστικές δράσεις 

Δεν ξέρω 2,89 0,674 

0,004 
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Στη συνέχεια εξετάζεται, με τη βοήθεια του Πίνακα 126, εάν η διδασκαλία του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας από καθηγητές που έχουν εμπειρία ή κατάρτιση 

στην επιχειρηματικότητα επιδρά στο βαθμό που τα Πανεπιστήμια αναλαμβάνουν 

δράσεις για την προώθηση του συγκεκριμένου θεσμού. 

  
Πίνακας 126: One Way ANOVA για την ικανοποίηση των δράσεων που χρησιμοποιούνται από τα 

ελληνικά Πανεπιστήμια για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, με βάση το εάν 

το Πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκουν αναθέτει τη διδασκαλία του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας σε εξειδικευμένους καθηγητές 

 Μ.Ο. Τ.Α. p-value 

Ναι 3,69 0,783 

Όχι 3,06 0,940 Στατικές δράσεις 

Δεν ξέρω 3,34 0,873 

0,010 

Ναι 2,90 1,144 

Όχι 2,64 1,106 Διαδραστικές δράσεις 

Δεν ξέρω 3,05 0,797 

0,487 

 
Όπως προκύπτει από τον έλεγχο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης, 

τα Πανεπιστήμια τα οποία εστιάζουν στη διδασκαλία του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας από καθηγητές με ανάλογη εμπειρία ή κατάρτιση παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικά υψηλότερο βαθμό ανάληψης στατικών δράσεων σε σχέση με τα 

Πανεπιστήμια που δεν ακολουθούν την ίδια πρακτική (p-value=0,010). Αντίθετα, ο 

βαθμός ανάληψης διαδραστικών δράσεων δε διαφοροποιείται στατιστικά σημαντικά, 

με βάση τη διδασκαλία ή όχι του μαθήματος της επιχειρηματικότητας από καθηγητές 

που έχουν εμπειρία ή κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα (p-value=0,487). 

 

 

6.3       Αποτελέσματα των συνεντεύξεων με εκπροσώπους νέων   

           επιχειρηματιών  

Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία 

προκύπτει ότι, όσον αφορά το φύλο, όλοι οι εκπρόσωποι των νέων επιχειρηματιών 

είναι άνδρες και στην πλειοψηφία τους μεταξύ 35-45 ετών. Το αντικείμενο σπουδών 

των περισσοτέρων είναι οι οικονομικές σπουδές και η πληροφορική. Στην ερώτηση 

για την απασχόληση του πατέρα τους, οι περισσότεροι, το 42,8%, απαντούν ότι αυτός 

είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ για την απασχόληση της 

μητέρας τους οι περισσότεροι απαντούν ότι αυτές ασχολούνται με τα οικιακά. Τα μέλη 
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όλων των Συνδέσμων, στην πλειοψηφία τους, δραστηριοποιούνται στον τριτογενή 

τομέα παραγωγής στον οποίο ανήκουν, επίσης, οι επιχειρήσεις όλων των εκπροσώπων 

με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε ερωτήσεις 

για την επιχειρηματικότητα, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και το ρόλο της εκπαίδευσης για την ενίσχυσή της. Αρχικά, γίνεται 

αναφορά στις απαντήσεις που αφορούν τους ίδιους και στη συνέχεια σ’ αυτές που 

αφορούν τα μέλη των φορέων που εκπροσωπούν. Έτσι, στην ερώτηση για τους λόγους 

που τους οδήγησαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά οι περισσότεροι, το 57,2%, 

απαντούν ότι βασικό λόγο αποτέλεσε η ανάγκη δημιουργίας και το ενδιαφέρον τους να 

κάνουν «κάτι δικό τους». Από την άλλη, το 42,8% σημειώνει ως βασικό λόγο την 

«ανάγκη βιοπορισμού». Ακόμη, ως δισταγμοί στην απόφαση για επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση αναφέρονται η οικονομική ανασφάλεια, ο φόβος της αποτυχίας, ο 

ανταγωνισμός, η γραφειοκρατία και η έλλειψη εμπειριών.  

Στην ερώτηση που αφορά την επιρροή που δέχτηκαν, άμεσα ή έμμεσα, στην 

επιλογή τους να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, 

οι γονείς τους, ως επιχειρηματίες ή όχι, και η εργασία τους σε μία επιχείρηση 

εμφανίζονται ως οι βασικοί παράγοντες στις απαντήσεις τους. Οι περισσότεροι από 

τους ερωτηθέντες δεν έλαβαν βοήθεια και δεν απευθύνθηκαν σε κανέναν, όταν 

αποφάσισαν να ιδρύσουν την επιχείρησή τους. Όσοι απάντησαν ότι απευθύνθηκαν σε 

κάποιον αυτός ήταν το οικογενειακό περιβάλλον, ένας λογιστής κι ένας δικηγόρος.  

Ακόμη, κανένας δεν απάντησε ότι απέκτησε γνώσεις επιχειρηματικότητας κατά 

τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 57,2% απ’ αυτούς δεν απέκτησε 

αντίστοιχες γνώσεις ούτε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Όμως, το 42,8% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών απάντησαν ότι 

απέκτησαν γνώσεις σχετικές με την επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο και, 

συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προπτυχιακών μαθημάτων ή του μεταπτυχιακού 

προγράμματος που παρακολούθησαν ή τέλος από επισκέπτες καθηγητές του 

εξωτερικού. Το 42,8% δεν είχε παρακολουθήσει εκδήλωση ή ημερίδα σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, κατά την περίοδο πριν από την ίδρυση της επιχείρησής του. 

Όμως, το 57,2% απ’ αυτούς παρακολούθησε περισσότερες από μία φορές αντίστοιχη 

εκδήλωση, λόγω του ενδιαφέροντος για την ίδρυση επιχείρησης καθώς και για την 

παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν θέματα αγοράς και επιχειρήσεων. 
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Επίσης, μόνο το 14,3% συμμετείχε σε διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας, κατά την 

περίοδο πριν από την ίδρυση της επιχείρησής του.  

Όσον αφορά τις απόψεις τους για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, οι 

ερωτηθέντες, στο σύνολό τους, θεωρούν ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

αυξάνει την πιθανότητα για αυτοαπασχόληση. Το 57,2% των εκπροσώπων των νέων 

επιχειρηματικών έχουν την άποψη ότι η ενημέρωση για την επιχειρηματικότητα πρέπει 

να ξεκινά κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ το 42,8% απ’ αυτούς 

θεωρεί ότι αυτή πρέπει να γίνεται ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην 

ερώτηση που ανιχνεύει τη βέλτιστη στιγμή για την εκπαίδευση σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, το 42,8% απαντά ότι αυτή είναι κατά τη διάρκεια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 28,6% θεωρεί ότι αυτή είναι κατά τη διάρκεια της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 28,6% σημειώνει ως καλύτερη στιγμή την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καταγράφεται, επίσης, η άποψη ότι η επιχειρηματική 

εκπαίδευση μπορεί να συνεχίζεται στη μεταλυκειακή εκπαίδευση καθώς και κατά τη 

διάρκεια της εργασίας των εργαζομένων. Σημειώνεται ακόμη, πως η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα αποτελεί μία δια βίου διαδικασία. Τέλος, όλοι οι ερωτηθέντες 

θεωρούν ότι η αγορά πρέπει να έχει λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας και, επίσης, όλοι τους διαφωνούν με την άποψη 

ότι η εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας πρέπει να απευθύνεται μόνο στους φοιτητές 

των οικονομικών τμημάτων, αφού, όπως τονίζεται, η επιχειρηματικότητα είναι στάση 

ζωής και όχι μόνο γνωστικό αντικείμενο. 

Ο επιχειρηματίας, κατά την άποψη των ερωτηθέντων, πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, εξωστρέφεια, ευελιξία, οργάνωση, θέληση, αγάπη 

για αυτό που κάνει, υπομονή, αποτελεσματικότητα, δημιουργικότητα, διαίσθηση και 

θετική ενέργεια. Επίσης, πρέπει να ξέρει να ακούει, να δρα, να παραδέχεται τα λάθη 

του, να παίρνει ρίσκο και να σχεδιάζει βάσει μιας στρατηγικής. Γενικότερα, ένα άτομο 

όταν επιλέγει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά πρέπει να το κάνει με όρεξη και 

μεράκι, χωρίς να έχει ως στόχο μόνο το κέρδος. 

 Επιπλέον, οι ερωτηθέντες επιχειρηματίες ορίζουν ως καινοτομία ο,τιδήποτε 

καινούριο εισάγεται το οποίο συμβάλλει στην παραγωγή πλούτου και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. Επίσης η καινοτομία θεωρείται μία ιδέα που υλοποιείται για πρώτη 

φορά ή ένα προϊόν ή μία υπηρεσία η οποία λύνει κάποιο πρόβλημα και προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση, ενώ γι’ άλλους, αποτελεί μία 

προσέγγιση στη δημιουργία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας η οποία δίνει έξυπνη και 
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πρωτότυπη λύση σε ένα υφιστάμενο πρόβλημα. Τέλος, θεωρούν ότι η καινοτομία έχει 

εφαρμογή σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. 

 Η οικονομική κρίση φαίνεται πως έχει επηρεάσει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

όλους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι αναφέρουν ως σημαντικότερα προβλήματα τα 

εμπόδια στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεών τους αλλά και τις δυσχέρειες που 

παρουσιάζονται στην εγχώρια αγορά λόγω της περιορισμένης ζήτησης. Το 42,8% 

θεωρεί ότι η οικονομική κρίση θα επηρεάσει θετικά το μέλλον της 

επιχειρηματικότητας, το 42,8% απαντά ότι θα την επηρεάσει αρνητικά, ενώ 14,4% δεν 

παίρνει θέση. Επιπρόσθετα, το 42,8% θεωρεί ότι σήμερα είναι εύκολο να 

δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μία επιχείρηση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, το 57,2% 

πιστεύει το αντίθετο. Παρόλα αυτά, οι ερωτηθέντες απαντούν, στην πλειοψηφία τους, 

ότι είναι ευκολότερη η δημιουργία επιχείρησης σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν, αν 

και εμφανίζονται πολλά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων από τις 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Έτσι, εκφράζονται φόβοι από τους επιχειρηματίες, 

οι οποίοι σχετίζονται με τη δυσκολία ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους, την αδυναμία 

εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το δημόσιο και την πιθανότητα 

εγκλωβισμού τους στην εγχώρια αγορά. 

 Όσον αφορά την άποψή τους για τους σημαντικότερους ανασταλτικούς 

παράγοντες για την ίδρυση επιχείρησης από τους νέους, θεωρούν ότι είναι το εχθρικό 

πλαίσιο σε διάφορα θέματα, όπως είναι το φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα, η 

γραφειοκρατία και το πτωχευτικό δίκαιο. Επίσης, αναφέρονται η έλλειψη γνώσεων και  

θάρρους, ο φόβος για την εργασία και η επιδίωξη του ελάχιστου κόπου, ενώ η 

δυσκολία εύρεσης κεφαλαίου και, παράλληλα, η επιθυμία για μία θέση στο δημόσιο 

θεωρούνται παράγοντες που εντείνουν την έλλειψη αυτοπεποίθησης. 

Τα κυριότερα προβλήματα των νέων επιχειρηματιών, τους οποίους 

εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις, είναι η δυσκολία στην εξασφάλιση 

χρηματοδότησης, η έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας από άλλους επιχειρηματίες, 

όπως για παράδειγμα σε ζητήματα επιχειρηματικών συνεργασιών και, επίσης, όπως 

αναφέρθηκε, η «καρτελοποιημένη οικονομία, η οποία ελέγχεται από συμφέροντα, ένα 

περίεργο πράγμα μεταξύ κομμάτων-επιχειρηματιών-μέσων μαζικής ενημέρωσης», η 

οικονομική δυσπραγία λόγω οικονομικής κρίσης και η γραφειοκρατία του δημόσιου 

τομέα. 

Τέλος, όσον αφορά το ρόλο της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, έπειτα από την εμπειρία τους στην ίδρυση επιχείρησης αλλά και 
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την εμπειρία τους από τις σπουδές τους, οι απαντήσεις αναφέρονται σε ζητήματα όπως 

η είναι η εκπαίδευση των δασκάλων, η έγκαιρη εκπαίδευση και η ενημέρωση και η 

δημιουργία μικρών, εικονικών ή πραγματικών, επιχειρήσεων από τους μαθητές. 

Επιπλέον, σημειώνεται η σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα όπως η είναι η 

φορολογία, το μάρκετινγκ και η κοστολόγηση. Ακόμη, τονίζεται η διάσταση της δια 

βίου εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, καθώς οι αλλαγές στο πεδίο των 

επιχειρήσεων είναι συνεχείς και ραγδαίες. Ακόμη, αναφέρεται ότι είναι σημαντικό να 

εισαχθεί η έννοια του επιχειρηματικού αλφαβητισμού, ιδιαίτερα στην εποχή μας, και 

επιβάλλεται να γνωρίζουν τα παιδιά, ήδη από το σχολείο, την έννοια «επιχειρηματικό 

σχέδιο». Επίσης, επισημαίνεται ότι η μείωση θέσεων εργασίας, λόγω των 

τεχνολογικών εξελίξεων, είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, στο μέλλον, θα 

είναι πολύ σημαντικός. Επίσης, κατά την άποψη ορισμένων, η επιχειρηματικότητα 

μέχρι σήμερα ήταν κρατικοδίαιτη και, γι’ αυτό το λόγο, θεωρούν θετική την επίδραση 

της κρίσης προς αυτή την κατεύθυνση. Ισχυρίζονται ότι η επιχειρηματικότητα δεν 

πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ως μία δραστηριότητα μόνο για τη δημιουργία κέρδους και 

τονίζουν ότι η επιχειρηματικότητα βοηθάει στη λύση κοινωνικών προβλημάτων, όπως 

είναι η ανεργία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

7.1       Συζήτηση ευρημάτων 

7.1.1    Ευρήματα δείγματος φοιτητών 

Δημογραφικά στοιχεία 

Αρχικά, μέσω της εξέτασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών του 

δείγματος των φοιτητών, καταγράφτηκε διαφοροποίηση ανάμεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες του δείγματος, καθώς οι γυναίκες προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα 

μαθήματα και τα σεμινάρια επιχειρηματικότητας, ενώ οι άνδρες τους διαγωνισμούς. 

Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος φοιτά είτε στο πεδίο της οικονομίας 

και διοίκησης επιχειρήσεων (27,4%) είτε σε πολυτεχνικές σχολές (20,7%), εύρημα που 

συνάδει με την βιβλιογραφία, όπου συμπεραίνεται πως οι απόφοιτοι οικονομικών και 

εμπορικών σχολών έχουν υψηλότερη επιχειρηματική πρόθεση (Luiz & Mariotti, 

2008). Ακόμη, η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος κατάγεται από αστικές περιοχές 

(72,6%), ενώ το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων κρίνεται σχετικά υψηλό, καθώς 

σχεδόν οι μισοί (44,4%) απ' αυτούς είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Διασπορά καταγράφτηκε σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάσταση των γονέων 

των φοιτητών, με σημαντικό ποσοστό να καταγράφεται στο επάγγελμα του ελεύθερου 

επαγγελματία (25,3%). Το εύρημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει 

καταγραφεί σε προηγούμενες έρευνες πως η εξοικείωση με την επιχειρηματικότητα 

και την αυτοαπασχόληση μέσω της οικογένειας δρα θετικά στην ανάληψη μελλοντικής 

επιχειρηματικής δράσης (Luiz & Mariotti, 2008; GEM, 2002). 

 

Απόψεις και στάσεις για την επιχειρηματικότητα 

Εξετάζοντας τα κίνητρα των φοιτητών για την ανάληψη επιχειρηματικής 

δράσης, ως σημαντικότερα απ' αυτά αναδείχθηκαν η επιθυμία ελέγχου της δουλειάς 

τους, η δυνατότητα εφαρμογής των ιδεών τους για την επίτευξη προσωπικών 

φιλοδοξιών, η δυνατότητα να κάνουν αυτό που πραγματικά απολαμβάνουν, η 

αξιοποίηση των προσόντων τους, η κοινωνική καταξίωση και η προτίμησή τους στην 
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αυτοαπασχόληση. Η σημαντικότητα των προαναφερθέντων κινήτρων έχει αποδειχθεί 

ευρέως στην υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία, η οποία αναδεικνύει ως κρίσιμης 

σημασίας κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης την ανάγκη για 

ανεξαρτησία και αυτονομία, την απογοήτευση από την εργασία εξαρτημένης μορφής, 

την ανάγκη να είναι κάποιος «αφεντικό του εαυτού του», την ανάγκη εφαρμογής μίας 

καινοτόμου ιδέας και την ανάγκη κοινωνικής καταξίωσης (Douglas & Shepherd, 2002; 

Hughes, 2003; Nooderhaven et al, 2004; Smeaton, 2003; Austin et al, 2006; Autio et 

al, 1997). 

Ως λιγότερο σημαντικό κίνητρο καταγράφτηκε η επίτευξη υψηλών 

εισοδημάτων μέσω της επιχειρηματικής δράσης, ενώ πάνω από τους μισούς 

συμμετέχοντες στην έρευνα φοιτητές (53,7%) αντιμετωπίζουν την ενασχόληση με τις 

επιχειρήσεις ως διέξοδο από τις ελάχιστες ευκαιρίες απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. 

Επιπλέον, αποδείχθηκε πως η πλειοψηφία των φοιτητών (60,6%) θεωρεί τη ρύθμιση 

των ωρών και των συνθηκών εργασίας ως σημαντικό κίνητρο της 

επιχειρηματικότητας, σημειώνοντας παράλληλα, σε ποσοστό 48,3%, πως η οικονομική 

κρίση που καθιστά δύσκολη την πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί επιπλέον 

κίνητρο ανάληψης επιχειρηματικής δράσης. Τόσο η επιθυμία ευελιξίας σε σχέση με τις 

συνθήκες εργασίας όσο και οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, σε συνδυασμό και με 

την απουσία εναλλακτικών επαγγελματικών προοπτικών, έχουν αποδειχθεί ως 

κρίσιμης σημασίας κίνητρα της επιχειρηματικότητας (Davidson et al, 1994; Rotefoss 

& Kolveried,2005; Demartino & Barbato, 2003; Kirkwood, 2009; Hughes, 2006; 

Dennis, 2006).  

Όσον αφορά τα αντιληπτά εμπόδια για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης, 

ως τέτοια αποδείχθηκαν κυρίως το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, η δυσκολία 

εξεύρεσης κεφαλαίων, η γραφειοκρατία και ο φόβος της αποτυχίας. Πρέπει, στο 

σημείο αυτό να τονιστεί, ότι η αντιμετώπιση των εμποδίων της χρηματοδότησης και 

της γραφειοκρατίας αποτελούν θέματα για τα οποία οι νέοι αναζητούν τρόπους 

ενημέρωσης, συνήθως μέσω ειδικών σεμιναρίων (Sipitanou & Papagiannis, 2013). 

Λιγότερο σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες αποδείχθηκαν το ανεπαρκές δίκτυο 

επαφών και γνωριμιών, η εργασιακή ανασφάλεια, το επιχειρηματικό ρίσκο και ο 

ανταγωνισμός, ενώ αποδείχθηκε πως δεν επηρεάζουν την επιθυμία ανάληψης 

επιχειρηματικής δράσης οι παράγοντες της πολύωρης εργασίας, ο κοινωνικός 

στιγματισμός σε περίπτωση αποτυχίας και οι απαιτούμενες γνώσεις. Τα αποτελέσματα 

αυτά συνάδουν με τα ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, όπου ως κυριότερα 



 

 
355 

αντιληπτά εμπόδια της επιχειρηματικής δράσης αναδεικνύονται τα οικονομικά 

εμπόδια, η χρηματοδότηση και η έλλειψη κατάλληλων συμβουλευτικών υποδομών 

(European Commission, 2002b; Owusu-Ansah & Poku, 2012; Hannon, 2009). Όσον 

αφορά το γεγονός ότι οι απαιτούμενες γνώσεις δεν αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό 

ανασταλτικό παράγοντα, σημειώνεται ότι οι έλληνες μαθητές, αν και είναι λιγότερο 

πιθανό να έχουν διδαχθεί πώς να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, σε σχέση με τους 

ευρωπαίους μαθητές, ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν αρκετά, ώστε να το επιχειρήσουν 

(Drakopoulou, Komselis & Hassid, 2009)  

Όσον αφορά την εκτιμώμενη ικανότητα για την ανάληψη επιχειρηματικής 

δράσης, ένα σημαντικό ποσοστό των φοιτητών (42,3%) θεωρεί πως είναι σε θέση να 

διακρίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες με εμπορική αξία, ενώ ιδιαίτερα υψηλά είναι τα 

ποσοστά αυτών που θεωρούν ότι έλκονται από την επιχειρηματική διαδικασία ή 

χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα (76,4% και 78,2%, αντίστοιχα). Θετικά 

διακείμενοι παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην πιθανότητα 

συνεργασίας με άλλους, αν και εκτιμώμενες ελλείψεις καταγράφονται στους τομείς 

διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου. 

Όντως, η εμπιστοσύνη στις προσωπικές δεξιότητες έχει αποδειχθεί πως σχετίζεται 

θετικά με την εκτιμώμενη ικανότητα του επιχειρείν (GEM, 2002; Hay et al, 2002), 

καθώς και πως τα άτομα με επιχειρηματική επιθυμία θεωρούν πως, μέσω αυτής της 

δραστηριοποίησης, απελευθερώνουν το δυναμικό τους (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 

Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, 2002). 

Άξιο αναφοράς είναι το εύρημα πως ένα υψηλό ποσοστό των φοιτητών, της 

τάξης του 68,9%, δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο αποτυχίας ως ανασταλτικό 

παράγοντα στη διαδικασία εκκίνησης επιχειρηματικών δράσεων, αποτέλεσμα που 

έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου (2002), τα οποία 

αποκαλύπτουν πως οι Ευρωπαίοι προτιμούν το καθεστώς του μισθωτού από εκείνο 

του αυτοαπασχολούμενου, κυρίως λόγω του κινδύνου αποτυχίας και του κοινωνικού 

στιγματισμού που αυτός συνεπάγεται. Παρόλα αυτά, το 69,3% των ερωτηθέντων 

επισημαίνει τη δυσκολία ίδρυσης και λειτουργίας μίας επιχείρησης στην Ελλάδα 

σήμερα.  

Σχετικά με την εκτιμώμενη επιθυμία και δυνατότητα ανάληψης 

επιχειρηματικών δράσεων, υψηλό ποσοστό των φοιτητών (78,8%) θεωρεί πως η 

επιχειρηματική του προσπάθεια θα ήταν επιτυχημένη, ενώ το συντριπτικό ποσοστό 

(91,6%) δηλώνει διατεθειμένο να εργάζεται υπερβολικά μ' αυτήν την προοπτική. 
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Συνολικά, οι σπουδαστές παρουσιάζονται ιδιαίτερα θετικά διακείμενοι στην 

προοπτική ανάληψης επιχειρηματικής δράσης, εύρημα εξαιρετικά σημαντικό, εφόσον 

η εν λόγω σκοπιμότητα σχετίζεται θετικά με τη συμμετοχή σε κάποιου είδους 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα (Krueger, 1993; Peterman & 

Kennedy, 2003; Gorman et al, 1997; Rajecki, 1990). 

Η θετική αυτή στάση των φοιτητών αντανακλάται και στην επιχειρηματική 

πρόθεσή τους, καθώς το 23,8% απ' αυτούς επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρηση μέσα στα 

επόμενα τρία χρόνια, ενώ το 48,2% παρουσιάζεται πεπεισμένο ότι είναι σε θέση να 

ξεκινήσει μία δική του επιχείρηση στο μέλλον. Παρόλο που η επιχειρηματική πρόθεση 

και η προσωπική πρόβλεψη, όπως αυτές καταγράφονται παραπάνω, διαφοροποιούνται 

(Armitage & Conner, 2001), σε κάθε περίπτωση έχει αποδειχθεί πως φοιτητές με 

ειδίκευση στην επιχειρηματικότητα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πρόθεση να γίνουν 

επιχειρηματίες και αυξημένη πιθανότητα εκκίνησης μίας επιχείρησης (Baron, 2004; 

Delamr & Davidsson, 2000; Kickul & Zaoer, 2000; Kolvereid & Moen, 1997; Noel, 

2001). 

Σχετικά με τον επιχειρηματικό προσανατολισμό, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

φοιτητών (59,7%) εκφράζει επιθυμία ανάληψης επιχειρηματικής δράσης στον 

τριτογενή τομέα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (22,9%) δηλώνει πως μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά σε οποιοδήποτε τομέα, εκφράζοντας πιθανόν μία 

τάση επιχειρηματικότητας ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν υφεσιακό 

περιβάλλον. Πράγματι, οι εξωγενείς μεταβλητές, όπως είναι το ισχύον οικονομικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον και οι επιχειρηματικές τάσεις, έχουν αποδειχθεί ως 

σημαντικές μεταβλητές του επιχειρηματικού προσανατολισμού (Krueger et al, 2000; 

Lumpkin & Dess, 1996; Lent et al, 2000; Kreiser et al, 2002). 

Επιπρόσθετα, ως σημαντικότερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την έννοια 

του επιχειρηματία, σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών, καταγράφτηκαν η 

οξυδέρκεια, η διορατικότητα, η επιμονή, οι επιχειρησιακές ικανότητες, το πνεύμα 

συνεργασίας, τα ηγετικά χαρακτηριστικά και το επιχειρηματικό πνεύμα, ευρήματα που 

συμφωνούν με την πλειοψηφία της υπάρχουσας θεωρητικής και ερευνητικής 

βιβλιογραφίας (Connie et al, 2005l Rauch & Frese, 2000; Korunka et al, 2003). Αξίζει, 

επίσης, να αναφερθεί πως δε σημειώθηκαν αρνητικοί χαρακτηρισμοί για την έννοια 

του επιχειρηματία, γεγονός που αντανακλά πιθανόν τις θετικές στάσεις των φοιτητών 

απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Τέλος, ως ιδιαίτερα θετικό μπορεί να 

χαρακτηρισθεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των φοιτητών αντιλαμβάνεται όλο το 
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εννοιολογικό και πρακτικό εύρος της καινοτομίας και της καινοτομικής 

επιχειρηματικότητας, αναφέροντας τόσο την καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας όσο και 

την καινοτομία διαδικασιών και επιχειρησιακής οργάνωσης, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ (OECD, 2008b). 

 

Απόψεις για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας 

Το πρώτο σημαντικό εύρημα του παρόντος ερευνητικού σταδίου είναι πως η 

συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών δε θεωρεί πως έχει αποκτήσει ικανοποιητική 

γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, σε αντίθεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου το 69,8% των 

φοιτητών θεωρεί ικανοποιητικές τις αντίστοιχες γνώσεις, επισημαίνοντας το 

σημαντικό ρόλο των μαθημάτων επιλογής για την επιχειρηματικότητα και τα 

αντίστοιχα σεμινάρια. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (58,5%) 

θεωρούν πως η ενημέρωση για την επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ξεκινάει στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 60,6% υποστηρίζει πως η επιχειρηματική 

εκπαίδευση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε 

σχετική συνάφεια με τις απόψεις των καθηγητών όσον αφορά το κατάλληλο χρονικό 

πλαίσιο εκκίνησης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, μπορεί να υποστηριχθεί πως οι 

απόψεις των φοιτητών έρχονται σε μερική αντίθεση με τις διεθνείς καλές πρακτικές 

της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, η οποία θα πρέπει να ξεκινάει με την 

εκκίνηση της σχολικής ζωής και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (European Commission, 

2002a; Solomon et al, 2002; Filion, 1994; Peterman & Kennedy, 2003; Landstrom & 

Sexton, 2000; European Commission, 2012a).  

Αρκετά ενημερωμένοι φαίνεται να είναι οι φοιτητές, σε ποσοστό 78,9%, για τις 

δράσεις των Πανεπιστημίων σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ενώ 

απ' αυτούς οι μισοί, (39,5%), παρακολουθούν και τις ανάλογες δραστηριότητες που 

υλοποιούνται. Ωστόσο, λιγότερο ενημερωμένοι παρουσιάζονται οι φοιτητές για τη 

δράση άλλων φορέων εκτός των Πανεπιστημίων, με ένα αξιόλογο ποσοστό (33,8%) να 

μη γνωρίζει καν την ύπαρξή τους, αναδεικνύοντας έτσι ένα έλλειμμα ενημέρωσης στο 

πεδίο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Η γνώση και η συμμετοχή των φοιτητών στα 

εν λόγω προγράμματα τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου είναι ζωτικής 

σημασίας για τη διαμόρφωση των στάσεών τους απέναντι στην επιχειρηματικότητα, 

όπως ευρέως έχει αποδειχθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (Dainow, 1986; Gorman 
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et al, 1997; McMullen et al, 2002; Varela & Jimenez, 2001; Tkachev & Kolnereid, 

1999; Peterman & Kennedy, 2003). 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εύρημα που αφορά την αναγκαιότητα συμμετοχής 

επιχειρηματιών στη διαδικασία της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, με το 

92,2% των φοιτητών να θεωρεί πως οι επιχειρηματίες θα πρέπει να εμπλέκονται στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα της επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται στα 

Πανεπιστήμια, όπως αναδεικνύεται και από τις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης παγκοσμίως (Klein & Wayman, 2008; Lord & Jones, 2006; Shinnar et al, 

2009). Μάλιστα, οι απόψεις των φοιτητών στο πεδίο αυτό συνάδουν και με τις 

απόψεις των καθηγητών, οι οποίοι ωστόσο είναι περισσότερο επιφυλακτικοί σχετικά 

με τη διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας από επιχειρηματίες. Θα πρέπει, στο 

σημείο αυτό, να σημειωθεί πως ανησυχητικό είναι το ποσοστό των φοιτητών που 

θεωρεί πως οι σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο δεν παρέχουν αρκετά εφόδια για τη 

δημιουργία επιχείρησης (57,3%).  

Όσον αφορά τους παράγοντες επιρροής των φοιτητών για τη συμμετοχή τους 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, ως σημαντικότεροι 

αναδεικνύονται ο ενεργός ρόλος και η παρότρυνση των καθηγητών τους, ενώ λιγότερο 

σημαντική φαίνεται να είναι η επιρροή από το οικογενειακό περιβάλλον ή από 

καθηγητές κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο παρακινητικός ρόλος 

του οικογενειακού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τη συμμετοχή των φοιτητών 

σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας έχει επισημανθεί και στο 

παρελθόν (Raposo & do Paco, 2011), ωστόσο η παρούσα έρευνα αναδεικνύει το 

μείζονος σημασίας ρόλο των εκπαιδευτικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εύρημα 

ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης.  

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα των προγραμμάτων επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης είναι η αποτελεσματικότητά τους, η οποία μπορεί να αξιολογηθεί με 

διάφορους τρόπους και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως είναι τα αυτοαναφερόμενα 

δεδομένα εκ μέρους των συμμετεχόντων (Vesper & Gartner, 1997), οι επιπτώσεις 

αναφορικά με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (Gibb, 2006), η επίτευξη των 

μαθησιακών στόχων (Garavan & O’Cinneide, 1994), η καινοτομία στη διδασκαλία, η 

ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, η συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς και η 

υλοποίηση εργαστηρίων (Hytti & Kuopusjarvi, 2004; Twaalfhoven & Wilson, 2004). 

Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, η αποτελεσματικότητα του μαθήματος της 
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επιχειρηματικότητας μπορεί να κριθεί ως ικανοποιητική, καθώς οι φοιτητές 

σημειώνουν τόσο τη χρησιμότητά του, σε ποσοστό 74%, όσο και το αυξημένο 

ενδιαφέρον που τους προκαλεί, σε συνδυασμό με την επίτευξη των γνωστικών και 

μαθησιακών στόχων. Το ενδιαφέρον τους αυτό, το οποίο ίσως σχετίζεται και με την 

αποτελεσματικότητα των μαθημάτων, αποδεικνύεται και από την τακτική συμμετοχή 

των φοιτητών τόσο στις διαλέξεις όσο και στα εργαστήρια. Οι θετικές απόψεις των 

σπουδαστών για τα μαθημάτα επιχειρηματικότητας αναφέρονται, επίσης, στη σχετική 

βιβλιογραφία. Ακόμη, αποδεικνύεται ότι οι σπουδαστές οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα αναγνωρίζουν, σε σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά, τη σημασία της επιχειρηματικότητας σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν 

παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα (Tsakiridou & Stergiou, 2012). Επίσης, η 

αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τις απόψεις 

των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα, μπορεί επίσης να κριθεί αρκετά 

ικανοποιητική. 

Το ίδιο ισχύει και για τους διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι 

το 46,6% των φοιτητών παρουσιάζεται πλήρως ικανοποιημένο από τη συμμετοχή του 

σ' αυτούς, επισημαίνοντας, παράλληλα, την αύξηση του ενδιαφέροντος για εκδηλώσεις 

και σεμινάρια που αφορούν την ίδρυση επιχείρησης αλλά και την απόκτηση 

περισσότερων σχετικών γνώσεων. Ωστόσο, ιδιαίτερα χαμηλός καταγράφηκε ο βαθμός 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας ιδιωτικών 

φορέων, αναδεικνύοντας πιθανόν τόσο την ανεπαρκή διασύνδεση εκπαίδευσης και 

επιχειρηματικού κόσμου όσο και την περιορισμένη επιθυμία του ιδιωτικού τομέα να 

εμπλέκεται σε εκπαιδευτικές δράσεις επιχειρηματικότητας.  

Ακόμη, ιδιαίτερης σημασίας είναι το εύρημα πως σχεδόν οι μισοί 

συμμετέχοντες στην έρευνα φοιτητές και απόφοιτοι, το 48,6%, δεν έχουν 

παρακολουθήσει ποτέ κάποια εκδήλωση ή ημερίδα σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (89,7%) δεν έχει συμμετάσχει σε 

διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας. Μπορεί, λοιπόν, να υποστηριχθεί ότι 

παρουσιάζεται έλλειμμα στον τομέα αυτό της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, καθώς ο 

ρόλος της ενημέρωσης μέσω τέτοιου είδους εκδηλώσεων αποτελεί σημαντικό μέρος 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την επιχειρηματικότητα, υποβοηθώντας τη 

διαδραστική μάθηση και επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και επιχειρηματικού κόσμου, 

καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής πληροφόρησης (Nelson & 

Byers, 2005). Αξίζει να σημειωθεί πως οι σημαντικότεροι λόγοι συμμετοχής των 
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φοιτητών στις εν λόγω εκδηλώσεις ήταν το προσωπικό ενδιαφέρον τους για την 

απόκτηση γνώσεων, η προτροπή από το οικογενειακό και ακαδημαϊκό περιβάλλον και 

η επιθυμία τους να αναπτύξουν στο μέλλον επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Τέλος, φαίνεται πως, ενώ η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει καθοριστικά 

την απόφαση των φοιτητών να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα ή σεμινάριο ή να 

συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, παρόλα αυτά αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα της διαμόρφωσης θετικής στάσης απέναντι στο ενδεχόμενο 

ίδρυσης μίας επιχείρησης στο μέλλον. Τα εν λόγω ευρήματα πιθανόν σηματοδοτούν 

μία τάση λανθάνουσας επιχειρηματικότητας, με ένα σημαντικό μέρος των 

σπουδαστών να αντιμετωπίζουν την πιθανότητα ίδρυσης μίας επιχείρησης ως διέξοδο 

από την οικονομική κρίση, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται το γεγονός της σαφούς 

θετικής εγγενούς στάσης απέναντι στην επιχειρηματικότητα. 

  

Συμπεράσματα επαγωγικής στατιστικής 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας επαγωγικής έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε και όσον αφορά τα κίνητρα των φοιτητών για την ανάληψη 

επιχειρηματικής δράσης στο μέλλον, καταγράφηκε πως η προοπτική ίδρυσης 

επιχείρησης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια συνδέεται θετικά με την πρόθεση 

αξιοποίησης των προσωπικών τους ικανοτήτων. Επίσης, θετικά συνδέεται με την 

πρόθεση αξιοποίησης των προσωπικών τους ικανοτήτων και η πεποίθησή τους ότι 

είναι ικανοί να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση. Σημαντικό ρόλο στην εν λόγω 

κινητοποίηση διαδραματίζει και η πεποίθηση κατοχής γνώσεων για την ίδρυση 

επιχείρησης αλλά και η πεποίθηση απόκτησης αντίστοιχων γνώσεων κατά τη διάρκεια 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αξίζει να αναφερθεί, εξάλλου, το εύρημα της 

ύπαρξης οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων σε φοιτητές που παρακολουθούν 

μαθήματα επιχειρηματικότητας ή συμμετέχουν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς. Ακόμη, 

οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα επιχειρηματικότητας ή έχουν 

συμμετάσχει σε αντίστοιχους διαγωνισμούς που διοργανώθηκαν από τα ΑΕΙ 

αναφέρουν υψηλότερα οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης, σε σχέση μ’ αυτούς που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια 

επιχειρηματικότητας ή έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του ιδιωτικού φορέα.  

Επιπλέον, αποδείχτηκε πως τα κίνητρα ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων 

επηρεάζονται θετικά από την πεποίθηση των φοιτητών σχετικά με την απόκτηση 
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επαρκών γνώσεων σε ζητήματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η απόκτηση γνώσεων κατά τη διάρκεια της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επηρεάζει μόνο τα οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα. Άξιο 

αναφοράς είναι το εύρημα που αφορά τη θετική σχέση μεταξύ της επιθυμίας 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης για την αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων 

και της παρακολούθησης εκδηλώσεων ή ημερίδων επιχειρηματικότητας ή της 

συμμετοχής σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας. 

Σχετικά με τα αντιληπτά εμπόδια ανάληψης επιχειρηματικής δράσης, κρίσιμης 

σημασίας είναι το εύρημα πως, από τους φοιτητές, αυτοί που συμμετέχουν σε 

διαγωνισμούς των ΑΕΙ ή επιχειρηματικών φορέων, αυτοί που θεωρούν πως έχουν 

αποκτήσει επαρκείς γνώσεις επιχειρηματικότητας και αυτοί που συμμετέχουν σε 

ενημερωτικές ημερίδες, εκδηλώσεις και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

αντιλαμβάνονται ως λιγότερο σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες την προσωπική 

ανεπάρκεια για την ίδρυση επιχείρησης και το οικονομικό ρίσκο που αυτή η κίνηση 

ενέχει. Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί πως η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα επιχειρηματικότητας περιορίζει τους εκτιμώμενους κινδύνους εκ μέρους 

των φοιτητών, αναδεικνύοντας, με τον τρόπο αυτό, μία ακόμα ζωτικής σημασίας 

επίπτωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης.  

Επιπλέον, η εκτιμώμενη ικανότητα ανάληψης επιχειρηματικής δράσης εκ 

μέρους των φοιτητών και των αποφοίτων φαίνεται να σχετίζεται με θετικό τρόπο με 

την πεποίθηση ύπαρξης προσωπικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων, η οποία μάλιστα 

εντείνεται σ’ αυτούς που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και παρακολουθούν σεμινάρια 

και ημερίδες επιχειρηματικότητας. Ακόμη, θετική είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ 

της απόκτησης γνώσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και της πεποίθησης ύπαρξης 

προσωπικών επιχειρηματικών ικανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε πως οι 

φοιτητές που θεωρούν πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ίδρυσης δικής τους 

επιχείρησης παράλληλα πιστεύουν πως έχουν ισχυρότερες επιχειρηματικές ικανότητες, 

πεποίθηση που συνδέεται θετικά με την αντίληψη σχετικά με την επάρκεια 

επιχειρηματικών γνώσεων. Επιπλέον, η παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων 

καθώς και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιχειρηματικής ιδέας, επιδρούν θετικά στην 

εκτιμώμενη ικανότητα ανάληψης επιχειρηματικής δράσης. Μάλιστα, αποδείχτηκε πως 

η παρακολούθηση δράσεων επιχειρηματικότητας που διοργανώνονται από τα 

Πανεπιστήμια και άλλους φορείς ενισχύει την πεποίθηση ύπαρξης προσωπικών 
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επιχειρηματικών ικανοτήτων ως προσδιοριστικού παράγοντα της εκτιμώμενης 

ικανότητας. 

Τέλος, η εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία ίδρυσης επιχείρησης φαίνεται 

πως εντείνεται μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, της 

απόκτησης γνώσεων επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια των σπουδών, και της 

παρακολούθησης αντίστοιχων σεμιναρίων, διαλέξεων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τις θετικές επιδράσεις της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης στη φοιτητική κοινότητα που επιθυμεί να 

δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο μέλλον. Σημαντικό είναι να σημειωθεί, επίσης, 

πως η αντιμετώπιση της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας ως ευκαιρίας για την 

επιχειρηματικότητα συνδέεται με μεγαλύτερη εκτιμώμενη δυνατότητα και επιθυμία 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. 

Ο θετικός αντίκτυπος της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην ικανότητα, 

δυνατότητα και επιθυμία ανάληψης επιχειρηματικής δράσης εκ μέρους των φοιτητών 

επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της επαγωγικής έρευνας στο δείγμα των 

καθηγητών, όπου εξάγεται το αξιοσημείωτο συμπέρασμα πως οι καθηγητές θεωρούν 

ότι όσο αυξάνονται οι δράσεις επιχειρηματικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του 

Πανεπιστημίου, τόσο πιο επαρκή είναι τα παρεχόμενα στους φοιτητές εφόδια για την 

ίδρυση και τη λειτουργία μίας επιχείρησης στο μέλλον. Μάλιστα, αυτό ισχύει τόσο για 

τις στατικές δράσεις, όπως είναι τα μαθήματα και τα σεμινάρια επιχειρηματικότητας, 

όσο και για τις διαδραστικές, όπως είναι οι διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων και 

ιδεών, οι εικονικές επιχειρήσεις και τα παιχνίδια ρόλων. 

 

7.1.2    Ευρήματα δείγματος καθηγητών 

Απόψεις και στάσεις για την επιχειρηματική εκπαίδευση 

Όσον αφορά τα ευρήματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο των 85 

καθηγητών που συμμετείχαν στην έρευνα, μπορούν να υποστηριχθούν τα παρακάτω. 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, η πλειοψηφία των καθηγητών 

θεωρεί πως η ενημέρωση στην επιχειρηματικότητα θα πρέπει να ξεκινάει από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (58,8%) και η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα από τη 

δευτεροβάθμια ή και μετά από αυτή (85,9%), εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με την 

προηγούμενη βιβλιογραφία, όπου επισημαίνεται πως αυτός ο τύπος εκπαίδευσης θα 

πρέπει να ξεκινάει από το πρωτοβάθμιο επίπεδο (Solomon et al, 2002; Filion, 1994; 
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Peterman & Kennedy, 2003; Εuropean Commission, 2002a; Landstrom & Sexton, 

2000).  

Ωστόσο, συντριπτική είναι η πλειοψηφία των καθηγητών που θεωρεί αναγκαία 

τη συμμετοχή επιχειρηματιών στην επιχειρηματική εκπαίδευση, τόσο σε 

δευτεροβάθμιο επίπεδο (65,9%) όσο και σε τριτοβάθμιο (96,5%), όπως έχει 

επισημανθεί και από προηγούμενες έρευνες (Klein & Wayman, 2008; Lord & Jones, 

2006; Shinnar et al, 2009), αν και η διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας από 

επιχειρηματίες δε βρίσκει σύμφωνους τους καθηγητές σε ποσοστό 62,3%, διότι, κατά 

τη γνώμη τους, δεν πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Συμφωνία με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία εντοπίζεται και στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό καθηγητών (90,6%) που 

συνδέει την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα με την αυξημένη πιθανότητα 

αυτοαπασχόλησης (Dainow, 1986; Gorman et al, 1997; McMullan et al, 2002; Varela 

& Jimenez, 2001; Tkachev & Kolnereid, 1999).  

Επιπλέον, το εύρημα της μεγάλης πλειοψηφίας (78,8%) των καθηγητών που δε 

θεωρεί ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση θα πρέπει να απευθύνεται κυρίως στους 

φοιτητές οικονομικών σχολών συνάδει, επίσης, με την προηγούμενη έρευνα, η οποία 

αναδεικνύει την ολιστική προσέγγισή της σε όλα τα επιστημονικά πεδία φοίτησης 

(Schramm, 2006; Gibb, 2006; Gibb, 2005; Mendes et al, 2006). Ακόμη, η πλειοψηφία 

των καθηγητών (51,8%) υποστηρίζει πως η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα θα 

πρέπει να εστιάζει κυρίως στη δημιουργία μίας επιχειρηματικής κουλτούρας και 

λιγότερο στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, η οποία πλέον θεωρείται ως μία 

παρωχημένη παιδαγωγική προσέγγιση στο πεδίο αυτό (Gibb, 2005; Gibb, 2006). 

Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της έρευνας αποκάλυψαν την ανάγκη δημιουργίας 

έδρας για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το 71,8% των 

καθηγητών να συμφωνούν από σχετικό έως απόλυτο βαθμό μ' αυτή τη βελτιωτική 

πρωτοβουλία, δεδομένης και της έλλειψης διδασκόντων της επιχειρηματικότητας στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα σ' ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την 

Επιχειρηματική Έρευνα, 2004; Wilson & Volkmann, 2009). Ανεπάρκειες, σύμφωνα με 

τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, εντοπίζονται και στο πεδίο της 

χρηματοδότησης, ιδιαίτερα της ιδιωτικής, λαμβάνοντας υπόψη πως στην Ευρώπη, σε 

αντίθεση με τις ΗΠΑ, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι περιορισμένος για την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιχειρηματικών προγραμμάτων (Katz, 2004; Kauffman 

Foundation, 2012).  
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Ακόμη, οι περισσότεροι καθηγητές, το 53%, θεωρούν πως τα μαθήματα της 

επιχειρηματικότητας βασίζονται περισσότερο στη θεωρία από ό,τι στην πράξη, ενώ 

έχει ευρέως αποδειχθεί πως η παιδαγωγική προσέγγιση της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης θα πρέπει να βασίζεται σε δύο πυλώνες, την εκμάθηση του θεωρητικού 

υπόβαθρου της επιχειρηματικότητας και την εκπαίδευση σε πρακτικά ζητήματα (Fiet, 

2001; Ronstadt, 1990; Vesper & McMullen, 1998; Hood & Young, 1993; Brawer, 

1997; Charney & Lidecap, 2000; Thandi & Sharma, 2003). Σχετική συμφωνία με τα 

ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, όσον αφορά την απαραίτητη ενεργό 

συμμετοχή των φορέων της αγοράς στη διαμόρφωση του περιεχομένου των 

μαθημάτων της επιχειρηματικότητας (Miettinen, 2006; Laukannen, 2000; Luthje & 

Franke, 2003), καταγράφτηκε στην παρούσα έρευνα, με το 65,9% των καθηγητών να 

κρίνει επιτακτική την ανάγκη συμμετοχής των φορέων της αγοράς.   

Βέβαια, αρκετά ικανοποιημένοι φαίνεται να είναι οι καθηγητές από την 

υποστήριξη που παρέχουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσον αφορά τη διδασκαλία του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι η γενικότερη ακαδημαϊκή 

υποστήριξη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αποτελεσματικότητας στο πεδίο της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης (Brown, 2000; Bhandari, 2006; Adenipekun, 2004). 

Ακόμη, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν πως τα μαθήματα 

επιχειρηματικότητας λειτουργούν επικουρικά στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

πνεύματος, καθώς, εκτός από τις επίσημες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, η επιχειρηματική 

εκπαίδευση θα πρέπει να υλοποιείται και μέσω συνεδρίων, σεμιναρίων, 

εργαστηριακών προγραμμάτων και άλλων άτυπων ρυθμίσεων (Adenipekun, 2004; 

Uwameiye & Uwameiye, 2006; Miettinen, 2006). 

Διάσταση απόψεων καταγράφηκε στο ζήτημα της υποχρεωτικής ή μη ένταξης 

του μαθήματος της επιχειρηματικότητας στο πρόγραμμα σπουδών, δεδομένου ότι η 

απόφαση αυτή εξαρτάται από τους στόχους του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος, 

έχοντας ωστόσο διαφορετικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές προθέσεις των 

αποφοίτων (Charney & Lidecap, 2000; Maki, 1999; Shane, 2004; Vullanueva et al, 

2005). Παράλληλα, το 87,0% των καθηγητών συμφωνεί πως τα αποτελέσματα της 

παρακολούθησης μαθημάτων επιχειρηματικότητας φαίνονται στο επαγγελματικό 

μέλλον των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη πως έχει αποδειχθεί η ενίσχυση της 

επιχειρηματικής πρόθεσης από τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα (Souitaris et 

al, 2007; Fayolle, 2004). 
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Επιπρόσθετα, στην παρούσα έρευνα καταγράφτηκε πως η πλειοψηφία των 

καθηγητών (88,3%) δεν είναι ικανοποιημένη από το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών 

πριν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε ζητήματα 

επιχειρηματικότητας, αν και το 51,8% απ' αυτούς κρίνει ικανοποιητικό τον αριθμό των 

σπουδαστών που επιλέγουν το αντίστοιχο μάθημα. Προβληματισμός, επίσης, 

καταγράφηκε και στο ζήτημα της ενθάρρυνσης των φοιτητών από το ακαδημαϊκό 

περιβάλλον σχετικά με την επιλογή της επιχειρηματικότητας ως επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. Ακόμη, αποδείχθηκε πως πάνω από το μισό (55,3%) των καθηγητών 

θεωρεί πως το ακαδημαϊκό ίδρυμα στο οποίο εργάζονται επιδιώκει οι καθηγητές να 

έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, 

δεδομένου ότι αυτές αποτελούν σημαντικές μεταβλητές αυτού του τύπου εκπαίδευσης, 

που απαιτεί ενισχυμένη διαδραστική διδασκαλία (Liu & Xia, 2009). Τέλος, σημαντικό 

είναι το εύρημα της συμφωνίας των καθηγητών (75,3%) στο γεγονός ότι η οικονομική 

κρίση αποτελεί παράγοντα επιρροής των αποφάσεων των φοιτητών για την 

παρακολούθηση μαθημάτων επιχειρηματικότητας, εύρημα που συναντάται και στην 

υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία (Parker et al, 2010; Henrekson & Johansson, 2010). 

 

Απόψεις και στάσεις για την επιχειρηματικότητα 

Όσον αφορά τις απόψεις και τις στάσεις των καθηγητών για την 

επιχειρηματικότητα, η παρούσα έρευνα απέδειξε πως οι σημαντικότεροι ανασταλτικοί 

παράγοντες ίδρυσης επιχειρήσεων σήμερα είναι η έντονη γραφειοκρατία, το παρόν 

ασταθές οικονομικό περιβάλλον, η αδυναμία εξασφάλισης κεφαλαίων, οι υψηλοί 

φορολογικοί συντελεστές, ο φόβος της αποτυχίας και η μείωση της αγοραστικής 

δύναμης των καταναλωτών. Άξιο αναφοράς είναι το εύρημα πως οι καθηγητές του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας δε θεωρούν ως σημαντικούς ανασταλτικούς 

παράγοντες την έλλειψη απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους νέους, την 

έλλειψη επιχειρηματικών ιδεών και τις πολλές ώρες εργασίας, αναδεικνύοντας, έτσι, 

το προβληματικό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον ως κύρια τροχοπέδη της 

επιχειρηματικής δράσης στη χώρα, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το 

74,1% απ' αυτούς κρίνει δύσκολη τη δημιουργία και τη λειτουργία μίας επιχείρησης 

στην Ελλάδα.  

Σχετικά με τις υποστηρικτικές για την επιχειρηματικότητα δράσεις που 

αναλαμβάνονται από τα Πανεπιστήμια, καταγράφτηκε πως το 91,7% των καθηγητών 
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θεωρεί τα μαθήματα επιχειρηματικότητας ως το κύριο χρησιμοποιούμενο 

εκπαιδευτικό εργαλείο, ενώ ακολουθούν οι μελέτες περιπτώσεων και τα σεμινάρια 

επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, αποδείχτηκε πως οι καθηγητές της 

επιχειρηματικότητας κρίνουν σχετικά ικανοποιητική τη διοργάνωση διαγωνισμών και 

επιχειρηματικών σχεδίων, επισημαίνοντας, παράλληλα, σε ποσοστό 75,3% πως οι 

συμβουλευτικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων έχουν ενεργό ρόλο στην προώθηση 

της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα και με ευρήματα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 

οι εν λόγω εμπειρικές δράσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα (Gorman et al, 1997; Truell et al, 

1998; Nelson & Byers, 2005; Kuratko, 2003).  

Ωστόσο, σύμφωνα με τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, ελλείψεις 

καταγράφονται στο πεδίο της διοργάνωσης εκδηλώσεων και συναντήσεων των 

φοιτητών με επιχειρηματίες, της υλοποίησης εργαστηρίων επιχειρηματικότητας, της 

διοργάνωσης επισκέψεων σε επιχειρήσεις και θερινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

καθώς και της διενέργειας παιχνιδιών ρόλων και εικονικών επιχειρήσεων. Μάλιστα, το 

43,5% των καθηγητών κρίνει ως μη ικανοποιητικό τον αριθμό ενημερωτικών 

εκδηλώσεων για την επιχειρηματικότητα που πραγματοποιούνται στα Πανεπιστήμια. 

Ας σημειωθεί ότι η ανάπτυξη παράλληλων δράσεων για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, θεωρείται 

κρίσιμης σημασίας, όπως έχει επισημανθεί και από προηγούμενους ερευνητές 

(Solomon et al, 1994; Brawer, 1997; Mitchell & Chesteen, 1995; Gartner & Vesper, 

1994; Stumpf et al, 1991; Kuratko, 2004). Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ως 

σημαντικές συμπληρωματικές δράσεις προτάθηκαν από το δείγμα της έρευνας η 

ίδρυση κέντρων συμβουλευτικής και τμημάτων «mentoring» στα Πανεπιστήμια, η 

διακομματική συνεργασία για τη διενέργεια εκδηλώσεων και η παρουσίαση 

περιπτωσιολογικών μελετών από την ελληνική πραγματικότητα.  

Στο πεδίο των δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, η συντριπτική 

πλειοψηφία των καθηγητών (85,9%) κρίνει ανεπαρκή την εν λόγω συνεργασία, η 

οποία, ωστόσο, έχει αποδειχθεί πως είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής 

δράσης (Etzkwitz & Leyedesdorff, 2000; Neck & Greene, 2011; OECD, 2008c). 

Ανεπαρκείς, εξάλλου, κρίνονται εκ μέρους των καθηγητών και οι μηχανισμοί 

παρακολούθησης και υποστήριξης φοιτητών που ιδρύουν επιχειρήσεις.  
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Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι αυτό της κατάρτισης των καθηγητών σε 

θέματα επιχειρηματικότητας, όπου τα ευρήματα μπορούν να θεωρηθούν θετικά, 

δεδομένου ότι πάνω από το μισό (56,5%) των καθηγητών του δείγματος έχει λάβει 

συγκεκριμένη κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ενώ το 95,3% έχει εργαστεί 

σε ιδιωτική επιχείρηση κατά το παρελθόν. Η ειδική κατάρτιση των καθηγητών, ειδικά 

στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης έχει επισημανθεί ευρέως και από την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Solomon 

et al, 2002; Kuratko & Welsch, 2004; Souitaris et al, 2007). 

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το εύρημα πως οι καθηγητές σε μεγάλο ποσοστό 

(64,7%) θεωρούν πως η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει θετικά το μέλλον της 

επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη πως σε παγκόσμιο επίπεδο 

υπάρχει σαφής ανάγκη για περισσότερο καταρτισμένους αποφοίτους που μπορούν να 

συμβάλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη (Papayannakis et al, 2008, 

European Commission, 2008c). Στο πλαίσιο αυτό, οι καθηγητές που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα ανέφεραν πως η διευκόλυνση της πρόσβασης των σπουδαστών στην 

αγορά εργασίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω διάφορων δράσεων, όπως είναι οι 

μακροπρόθεσμες συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, η πρακτική 

άσκηση, τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και κινητικότητας και, 

γενικότερα, η ανάπτυξη υπεύθυνων πολιτικών. 

 

7.1.3    Ευρήματα συνεντεύξεων 

Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με επτά νέους επιχειρηματίες-

εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων αποδείχθηκε πως οι κυριότεροι φόβοι που 

αποτελούν ταυτόχρονα και εμπόδια για τους νέους σχετικά με την ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δράσης είναι οικονομικής φύσης, σε συνάρτηση με τη γραφειοκρατία, 

την έλλειψη κεφαλαίων, τις στρεβλώσεις της αγοράς και τη γενικότερη έλλειψη 

επιχειρηματικής κουλτούρας. Αν και σαφώς σημειώθηκε πως η ίδρυση μίας 

επιχείρησης σήμερα στην Ελλάδα είναι ευκολότερη, η λειτουργία της σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Επιπλέον, παρόλο που όλοι 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται σήμερα στον 

τριτογενή τομέα, είναι εμφανής μία στροφή του επιχειρηματικού προσανατολισμού 

προς τον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι 

περισσότεροι επιχειρηματίες θεωρούν πως έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις 

για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους από την εργασία τους ως υπαλλήλων, 
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αναδεικνύοντας, έτσι, τη σπουδαιότητα της πρακτικής εργασίας για την ανάληψη 

επιχειρηματικής δράσης. 

Όσον αφορά τις απόψεις των επιχειρηματιών για την εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας πως μόνο δύο από τους επτά ερωτηθέντες είχαν 

λάβει γνώσεις επιχειρηματικότητας, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο 

Πανεπιστήμιο, όλοι οι νέοι επιχειρηματίες σημείωσαν τη θετική τους άποψη σχετικά 

με τις θετικές επιδράσεις αυτού του τύπου εκπαίδευσης στην πιθανότητα 

αυτοαπασχόλησης, αν και διάσταση απόψεων καταγράφηκε σχετικά με το κατάλληλο 

χρονικό πλαίσιο έναρξής της. Επιπλέον, άξια αναφοράς είναι η απόλυτη συμφωνία 

των επιχειρηματιών όσον αφορά την άποψη πως η επιχειρηματική εκπαίδευση θα 

πρέπει να απευθύνεται στους φοιτητές όλων των επιστημονικών πεδίων, καθώς όσον 

αφορά τη συμμετοχή της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και φορέων, 

στη διαμόρφωση του περιεχομένου μαθημάτων επιχειρηματικότητας. Τέλος, μετά την 

εμπειρία ίδρυσης επιχειρήσεων, οι νέοι επιχειρηματίες συμφώνησαν, σε απόλυτο 

βαθμό, με τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, 

επισημαίνοντας την πρακτική της φύση, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης σε εικονικές 

επιχειρήσεις και της εκμάθησης κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων. 

  

7.2       Τελικές διαπιστώσεις 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

αποσκοπεί τόσο στην προετοιμασία των σπουδαστών, ώστε αυτοί να είναι ικανοί να 

αναπτύξουν στο μέλλον κάποιου είδους επιχειρηματική δράση, όσο και στην 

εμφύσηση εκείνων των επιχειρηματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 

ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, έχοντας σαφή κοινωνική χρησιμότητα. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής, τα προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης που 

υλοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 

διαμόρφωση των στάσεων, των απόψεων και των αντιλήψεων των σπουδαστών 

απέναντι στην επιχειρηματικότητα.  

Συγκεκριμένα, μέσω της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατέστη σαφές πως η 

συμμετοχή των σπουδαστών σε εκπαιδευτικές δράσεις επιχειρηματικότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων, των ημερίδων, των διαγωνισμών και των 

σεμιναρίων, ενισχύει την εκτιμώμενη δυνατότητα ανάληψης επιχειρηματικής δράσης, 
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και μάλιστα στο άμεσο μέλλον, περιορίζοντας τους αντιληπτούς κινδύνους του 

επιχειρείν και υποβαθμίζοντας το ρόλο του κινδύνου της αποτυχίας. Παράλληλα, η 

απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων προωθεί την επιχειρηματική 

σκέψη των φοιτητών, καθιστώντας τους περισσότερο πρόθυμους να αναλάβουν 

επιχειρηματικές δράσεις, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες προθέσεις τους.  

Ακόμη, αποδείχθηκε πως η προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας μίας 

επιχείρησης εκ μέρους των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

επιχειρηματικότητας συνδέεται θετικά με την πρόθεση αξιοποίησης των γνώσεων που 

αυτοί αποκτούν μέσω των αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες 

κινητοποιούν κατάλληλα τους σπουδαστές. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη 

χρησιμότητα των ειδικότερων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας 

και, συγκεκριμένα, στα σεμινάρια, τις ημερίδες και τους διαγωνισμούς 

επιχειρηματικής ιδέας, οι οποίοι λειτουργούν ως μεταβλητές επιχειρηματικής 

παρακίνησης.  

Επιπλέον, μπορεί να υποστηριχθεί πως η διερεύνηση των απόψεων και των 

στάσεων των σπουδαστών απέναντι στην επιχειρηματικότητα αποκάλυψε πως αυτοί 

είναι θετικά διακείμενοι προς την έννοια και την πρακτική του επιχειρείν, όπως 

αποδείχτηκε τόσο από τις γενικότερες απόψεις τους για το ρόλο του επιχειρηματία όσο 

και από τις ειδικότερες στάσεις τους απέναντι στα προσωπικά οφέλη που προκύπτουν 

από την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Μάλιστα, αποκαλύφτηκε πως οι φοιτητές 

που έχουν αυξημένη επιχειρηματική πρόθεση θεωρούν ως λιγότερο σημαντικούς 

μερικούς από τους πιο καθιερωμένους ανασταλτικούς παράγοντες της επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης, όπως είναι οι αυξημένες ώρες εργασίας και η ανάληψη 

επιχειρηματικών κινδύνων. Αξιοσημείωτο είναι ακόμη το γεγονός πως τις απόψεις 

αυτές συμμερίζονται, σε μεγάλο βαθμό, και οι καθηγητές που διδάσκουν μαθήματα 

επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θεωρούν πως η επιχειρηματική εκπαίδευση ενισχύει 

την πρόθεση αυτοαπασχόλησης στους φοιτητές, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα 

εφόδια ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματική σκέψη.  

Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής έρευνας, μία σειρά 

επισημάνσεων θα πρέπει να αναφερθούν. Πρώτον, τα ευρήματα ανέδειξαν μία τάση 

λανθάνουσας επιχειρηματικότητας, καθώς ένα μέρος των συμμετεχόντων στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας αντιμετωπίζουν την πιθανότητα 

ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης περισσότερο ως διέξοδο και λιγότερο ως 

ευκαιρία, αναδεικνύοντας τις σαφείς τάσεις ανάπτυξης μίας επιχειρηματικότητας 
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ανάγκης, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο της εξαρτημένης εργασίας, δεδομένων 

των περιορισμένων ευκαιριών απασχόλησης που εντοπίζονται σήμερα. Βέβαια, ένα 

τέτοιο εύρημα ήταν αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον οικονομικό 

περιβάλλον στην Ελλάδα, τη ραγδαία αύξηση των ποσοστών ανεργίας, ειδικότερα στις 

νεαρές ηλικίες, και τα προβληματικά μεγέθη της αγοράς εργασίας και της 

απασχολησιμότητας, γενικότερα.  

Δεύτερον, θα πρέπει να σημειωθεί πως έλλειμμα καταγράφηκε και στο πεδίο 

της ενημέρωσης των φοιτητών όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δράσεις 

επιχειρηματικότητας που πραγματοποιούνται, το οποίο είναι ιδιαίτερης σημασίας για 

τη χάραξη των αντίστοιχων εκπαιδευτικών πολιτικών και το σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εκτός αυτού, αξίζει να σημειωθούν τα αποτελέσματα 

όσον αφορά τις στάσεις των καθηγητών και των φοιτητών απέναντι στον καθορισμό 

του κατάλληλου χρονικού πλαισίου έναρξης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, καθώς 

οι περισσότεροι απ’ αυτούς θεωρούν πως αυτού του τύπου η εκπαίδευση θα πρέπει να 

ξεκινάει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά, σε αντίθεση με τις διεθνείς καλές 

πρακτικές και κατευθύνσεις, οι οποίες καθορίζουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως 

χρονικό σημείο έναρξης. Βέβαια, στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων απόψεων 

πιθανόν να παίζει ρόλο, ως ένα βαθμό, η εννοιολογική παρανόηση της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η οποία πολλές φορές συγχέεται με την απόκτηση 

εξειδικευμένων και πρακτικών γνώσεων επιχειρηματικότητας. 

Τρίτον, θα πρέπει να επισημανθεί πως ανεπάρκειες αναδείχθηκαν και στο πεδίο 

της συνεργασίας των εκπαιδευτικών φορέων και, ειδικότερα, των Πανεπιστημίων με 

τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένης τόσο της χαμηλής σχετικά ικανοποίησης των 

συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας των ιδιωτικών φορέων όσο και 

των απόψεων φοιτητών και καθηγητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και το 

εύρος της εν λόγω συνεργασίας. Μάλιστα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 

έρευνα συμφώνησε στη χρησιμότητα της εμπλοκής επιχειρηματιών σε προγράμματα 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης, συμμετοχή που μέχρι και σήμερα θεωρείται 

ελλειμματική. 

Συμπερασματικά, η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό 

επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο επιδέχεται σημαντικών βελτιώσεων. 

Δεδομένων των ραγδαίων αλλαγών που παρατηρούνται σήμερα στην παγκόσμια 

οικονομία και της διαρκώς μεταβαλλόμενης φύσης της αγοράς εργασίας, η εκπαίδευση 
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και η κατάρτιση των φοιτητών για την κάλυψη παραδοσιακών εργασιακών θέσεων δεν 

αποτελεί πλέον συνθήκη αναγκαία και ικανή για την οικονομική πρόοδο και την 

κοινωνική ευημερία. Θα πρέπει να καταστεί σαφές πως η επιχειρηματική εκπαίδευση 

δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε σπουδαστές οικονομικών και εμπορικών σχολών 

αλλά, αντίθετα, η αποτελεσματική εφαρμογή της μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα 

πλεονεκτημάτων για το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας, που θα αποτελέσει τον 

κινητήριο μοχλό της μελλοντικής ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.  

 

7.3      Προτάσεις για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 

Η προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα αποτελεί καθήκον 

όλων των ομάδων ενδιαφέροντος που εμπλέκονται στις διαδικασίες χάραξης και 

εφαρμογής της αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της παρούσας 

διδακτορικής έρευνας, μπορούν να διατυπωθούν μία σειρά προτάσεων. Έτσι, θα 

αποτολμήσουμε την διατύπωση ορισμένων προτάσεων προς τους φορείς 

εκπαιδευτικής πολιτικής, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και τους 

μελλοντικούς ερευνητές : 

 

Προτάσεις για τους φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής 

- Διαμόρφωση μίας ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών 

φορέων, του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και άλλων 

Υπουργείων (πχ. Υπουργείο Εργασίας), με σκοπό το σχεδιασμό συγκεκριμένης 

πολιτικής για την επιχειρηματική εκπαίδευση.  

- Σχεδιασμός και βελτιώσεις του θεσμικού, κανονιστικού και νομικού πλαισίου για 

την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και τη μετοχική συμμετοχή των 

ερευνητών και των Πανεπιστημίων σε νεοφυείς επιχειρήσεις αξιοποίησης 

επιχειρηματικών ιδεών και προϊόντων της έρευνας στα Πανεπιστήμια, όπως 

προτείνεται και στο ομόφωνο ψήφισμα της 75ης συνόδου των πρυτάνεων και 

προέδρων των ελληνικών Πανεπιστημίων τον Απρίλιο του 2014.  

- Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης για τη συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις και πρακτικές δραστηριότητες 

επιχειρηματικότητας. 

- Διαμόρφωση εγχειριδίου καλών πρακτικών προώθησης της επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης, με σκοπό την παροχή κοινών κατευθύνσεων προς όλες τις βαθμίδες 
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της εκπαίδευσης και στόχο τις εφαρμογές των αντίστοιχων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

- Ανάπτυξη και δοκιμή ενός εθνικού πλαισίου εκπαιδευτικών εργαλείων και δεικτών 

για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας.  

- Προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και κατευθύνσεων σχετικά με την 

επιχειρηματική εκπαίδευση και χρήση όλων των διαθέσιμων σχετικών 

χρηματοδοτικών μέτρων και προγραμμάτων. 

 

Προτάσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

- Σύσταση μίας κοινής στρατηγικής και ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη 

διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ενσωματώνοντας 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στην επιχειρησιακή πρακτική. 

- Σχεδιασμός και εφαρμογή διαπανεπιστημιακών διαγωνισμών επιχειρηματικής 

ιδέας και επιχειρηματικών σχεδίων και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 

φοιτητικών κοινοτήτων διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. 

- Προώθηση των εκπαιδευτικών δράσεων επιχειρηματικότητας σε όλα τα 

επιστημονικά πεδία εκτός των οικονομικών και εμπορικών σχολών, με έμφαση 

στις πολυτεχνικές σχολές. 

- Δημιουργία μίας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους εκπαιδευτικούς, ώστε 

να διευκολύνεται η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, μαθησιακών μεθόδων και 

διδακτικού υλικού στο πεδίο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης.  

- Δημιουργία ενός συστήματος παροχής κινήτρων τόσο για την ενθάρρυνση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων σχετικά με τη στήριξη των 

φοιτητών που έχουν αυξημένες επιχειρηματικές προθέσεις όσο και για την 

αναγνώριση της ακαδημαϊκής αξίας της έρευνας που πραγματοποιείται στο εν 

λόγω πεδίο.  

- Ανάπτυξη σαφών θεσμικών και ακαδημαϊκών ρόλων για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και εξέταση της σύστασης 

περισσότερων πανεπιστημιακών εδρών επιχειρηματικότητας.  

- Αναθεώρηση των ήδη υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων 

επικοινωνίας και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών δράσεων επιχειρηματικότητας 

εντός των Πανεπιστημίων.  
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- Ανάπτυξη κοινών και επιμέρους στρατηγικών για την προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδιωτικού τομέα, μεμονωμένων επιχειρήσεων 

και φορέων τεχνολογίας και καινοτομίας.  

- Αξιολόγηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης και ανάληψη πρωτοβουλιών για 

την παροχή δυνατότητας πρακτικής άσκησης σπουδαστών σε επιχειρήσεις ταχείας 

ανάπτυξης και καινοτομίας. 

 

Προτάσεις για τον ιδιωτικό τομέα 

- Προώθηση της δικτύωσης και της συνεργασίας των επιχειρήσεων με τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσω της διαμόρφωσης ενός κοινού σχεδίου δράσης για 

την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών επιχειρηματικότητας. 

- Σχεδιασμός περισσότερων και πιο ολοκληρωμένων διαγωνισμών επιχειρηματικών 

ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων, μέσω των θεσμοθετημένων επιχειρησιακών 

ενώσεων. 

- Αναγνώριση της αξίας της επιχειρηματικής εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό τομέα, 

μέσω της συμμετοχής μεμονωμένων επιχειρηματιών σε εκπαιδευτικές δράσεις για 

την επιχειρηματικότητα.  

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Δεδομένων των περιορισμών της παρούσας διδακτορικής έρευνας και 

λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να εστιάσει στα 

ακόλουθα πεδία: 

- Στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης, δηλαδή του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών και συμπεριφορικών 

στόχων, όπως αυτοί τίθενται από το εκάστοτε ακαδημαϊκό πλαίσιο. 

- Στην εξέταση της κοινωνικής, επιχειρησιακής και οικονομικής χρησιμότητας της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος, 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των αντίστοιχων 

θεσμικών οργάνων. 

- Στην ανάπτυξη περισσότερο ολοκληρωμένων και πολυεπίπεδων εργαλείων και 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση της εν λόγω 

αποτελεσματικότητας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 
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- Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, με εστίαση 

στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη των επιχειρήσεων, στον αριθμό νεοϊδρυθεισών 

επιχειρήσεων, στην εξέλιξη της αυτοαπασχόλησης και της συνολικής 

απασχολησιμότητας.  

- Στην εκτίμηση όλων των πιθανών θετικών συνεπειών, όπως είναι η αυξημένη 

ενεργοποίηση και παρακίνηση, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη μάθηση και η 

ενδυνάμωση της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου, καθώς και των συνεπειών 

που αφορούν το βαθμό διάδοσης της επιχειρηματικής γνώσης, τη ζήτηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους σπουδαστές, το βαθμό προσβασιμότητας 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το επίπεδο εμφύσησης επιχειρηματικών 

αξιών και νοοτροπίας στους συμμετέχοντες. 

- Στην εξέταση των επιδράσεων της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην πρόθεση και 

στην επιθυμία ανάληψης επιχειρηματικής δράσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

καινοτόμες επιχειρήσεις. 

- Στη διερεύνηση του ιδιαίτερου ρόλου που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά 

την ανάπτυξη και την εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των αποτελεσματικότερων διδακτικών 

πρακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και 

στις βέλτιστες διδακτικές πρακτικές. 

- Στη διερεύνηση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών με στόχο την ανάπτυξη 

της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, την κινητοποίηση των 

εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή των μαθητών/φοιτητών και τη δημιουργία μιας 

κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους εκπαιδευτικούς ώστε να διευκολύνεται 

η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, μαθησιακών μεθόδων και διδακτικού υλικού στο 

πεδίο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης.  

- Στην ερευνητική αναζήτηση της σχέσης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης με την 

περιφερειακή και την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα φαινόμενα της 

οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, καθώς και τις επιπτώσεις της πρόσφατης 

οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 
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Αποτελέσματα αναζήτησης διδακτορικών διατριβών στην αγγλική γλώσσα 

Λέξη κλειδί: «entrepreneurship education» 

α/α Τίτλος Έτος Συγγραφέας Πανεπιστήμιο 

1 
Entrepreneurial intent of final-year commerce students in the rural provinces of 
South Africa 

2013 Malebana, Mmakgabo Justice University of South Africa 

2 
Experience, effectuation, and something good : does the use of effectuation lead to 
positive outcomes? 

2012 Thomas E Nelson University of Louisville 

3 The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention 2012 Michael Lorz Univ. St. Gallen 

4 Evaluating entrepreneurship education 2012 Richard Weber 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 

5 
Students' perceptions of entrepreneurship at a historically black university in central 
Mississippi 

2012 Mercidee Curry Mississippi State University 

6 Essays on entrepreneurship and education 2012 Christopher J Youderian Kansas State University 

7 
The mature learner : understanding entrepreneurial learning processes of university 
students from a social constructivist perspective. 

2012 Sabine Mueller 
Robert Gordon University Great 
Britain 

8 
University entrepreneurship education in Tanzania : teaching context, students' 
profiles, expectations and outcomes 

2012 Ernest Samwel Mwasalwiba Amsterdam 

9 
The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention of 
engineering students 

2011 Lo Choi Tung City University of Hong Kong 

10 
Expanding entrepreneurial strategies to increase revenues: a study of three 
distinctive higher education institutions with practical application at a community 
college 

2011 Casandra Gwen Kakar Arizona State University 

11 
Instructional design of entrepreneurship courses: interview research of Wyoming 
BRAVO! Entrepreneurs 

2011 Belinda J Kolb University of Wyoming 

12 
Bounded Rationality and the Supply Side of Entrepreneurship: Evaluating 
Technology Entrepreneurship Education for Economic Impact 

2011 Elaine C Rideout North Carolina State University 

13 The entrepreneurial mindset of students in Singapore 2009 Jason Heng Aik Wong University of Western Australia 

14 
How and to what extent does entrepreneurship education make students more 
entrepreneurial? a California case of the Technology Management Program 

2009 Hak Wang Tam 
University of California, Santa 
Barbara 
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15 
The contribution of entrepreneurship education for regional development in the Lao 
P.D.R.: course development and its effects 

2009 Phosy Chanhming Waseda University 

16 Scientific knowledge in entrepreneurship education 2009 Thomas Paul Kenworthy University of Calgary 

17 
Student and faculty perceptions of entrepreneurship education in technical college 
programs of study 

2009 Fran Chastain University of Georgia 

18 
Education and work in Scotland : Global knowledge economy, enterprise culture 
and entrepreneurship 

2009 Catherine Fagan University of Glasgow 

19 
Entrepreneurship education for sustainable development: investigating the influence 
of economic, social and environmental factors 

2009 Fernando Lourenço Manchester Metropolitan University 

20 

The effect of entrepreneurship education on self-efficacy and the antecedents of 
entrepreneurial intentions: a quasi-experiment about the effect of an entrepreneurial 
teaching programme at the RSM Erasmus University on self-efficacy and the 
antecedents of entrepreneurial intentions 

2008 E Ottenhoff Rotterdam : Erasmus Universiteit 

21 
Entrepreneurial organizational characteristics in Hawaiian elementary schools: its 
relationship to school characteristics and student achievement 

2008 J Patrick Byrne Duquesne University 

22 Malaspina University College: a case study based on analysing educational variables 2007 Alexander Michael Pevec Nova Southeastern University 

23 
The relationship between ethics and ethnicity: an examination of moral cognizance 
and moral decision-making in a diverse student population 

2006 Evelyn Ducheine Cartright Δεν αναφέρεται  

24 
Entrepreneurship education : bridging the gap between theory and practice through 
the implementation of a practice-oriented approach 

2006 Richard J Goossen Middlesex University 

25 
The Emerging Domains of Entrepreneurship Education: Students, faculty, and the 
Capitalist Academy 

2006 Matthew M Mars 
University of Arizona, Tucson, 
Arizona 

26 Is there a (fe)male approach? Understanding gender differences in entrepreneurship 2005 Ingrid Verheul Erasmus University Rotterdam 

27 
The relationship between strategic management and presidential leadership in 
selected Colorado state-supported and private institutions of higher education 

2005 Linda Reid Nova Southeastern University 

28 
The impact of entrepreneurship education on career intentions and decisions at the 
tertiary educational level in Ireland and Ghana 

2005 Wilberforce A Owusu-Ansah University of Limerick 

29 Identity : Australian universities in crisis 2005 Geoffrey Ian Drummond La Trobe University 

30 
The start up challenge : examining the role of entrepreneurship in the creation of 
new charter schools 

2005 Nicole Elliott Murray UCLA 

31 
A critical analysis of the effect of performance funding and budgeting systems on 
university performance 

2005 Sandra K Woodley Nova Southeastern University 

32 
A study of public post-secondary entrepreneurship education in British Columbia : 
the possibilities and challenges of an integrated approach. 

2004 Kyleen Myrah University of British Columbia 

33 Entrepreneurship education: a new frontier for American community colleges. 2004 Elizabeth Hagan Union Institute & University 
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34 American Indian entrepreneurship: a complex web. 2004 Michele Lynn Lansdowne Union Institute & University 

35 Entrepreneurship : a challenge facing the education system of Trinidad and Tobago 2004 Samuel Lochan 
University of the West Indies, Saint 
Augustine 

36 
A comparative study of the entrepreneurial characteristics and orientation of K-8 
public, charter, and for-profit school 

2003 Robert G Lengh Cardinal Stritch University 

37 
Going beyond the rhetoric : an analysis of enterprise education provision in 
Northern Ireland post-primary schools 

2003 Brian James Cummins University of Ulster 

38 Evaluating the entrepreneurship education initiative : entrepreneurs in action 2003 Terry Lynn Goodin 
George Peabody College for Teachers 
of Vanderbilt University 

39 
High school entrepreneurship education : a comparison of a traditional teacher-led 
learning model with a computer-supported collaborative learning model 

2002 Joan Barber Parris University of Alabama 

40 
A study of views about the inclusion of entrepreneurship education in community 
college programs 

2002 Curtis A James Indiana State University 

41 
The state, the university and the development of enterprise : a case study of the 
entrepreneurship education initiative in six Scottish universities 

2001 Ole Sundnes University of Oxford 

42 
Developing graduate entrepreneurs: an analysis of entrepreneurship education 
programmes in Ireland. 

1999 Patricia Fleming University of Durham 

43 Entrepreneurship education in the Virginia community college system 1999 Richard L Drury George Mason University 

44 
Assessing stakeholders' perspectives on the status and impact of educational 
partnerships in the high school co-op and enterprise education programs in 
Newfoundland and Labrador 

1999 Smita Joshi University of Toronto 

45 
Folk entrepreneurship education : in search of integrality and empowerment ; a 
Norwegian perspective 

1997 Per Ingvar Haukeland University of California, Berkeley, 

46 
Effectiveness of undergraduate entrepreneurship education in the USA: a study of 
satisfaction measures 

1996 William Mabry Mayfield Oklahoma State University 

47 
Entrepreneurship education: beliefs and experiences of North Dakota vocational 
secondary school teachers 

1995 Dianne Potter Wood University of North Dakota 

48 
Graduates perceived effectiveness of an Ohio vocational school entrepreneurship 
education program 

1995 Vicky K Black Ohio State University 

49 
Entrepreneurship education for the multiple cognitive-developmental levels of third 
graders: differential impacts of three experience-based programs 

1994 Sheila Roemer Carlson University of California, Los Angeles 

50 Validation of competencies for entrepreneurship education and training in Jamaica 1990 Thaddeus McEwen 
Southern Illinois University at 
Carbondale 

51 
Vocational educators' perceptions of entrepreneurship education and competencies 
in business management 

1986 Michael N Hill Colorado State University 
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52 
Perceptions of entrepreneurs and secondary vocational educators on selected aspects 
of entrepreneurship and entrepreneurship education 

1985 Nona Rae Denton 
Southern Illinois University at 
Carbondale 

53 
An investigation of the perceptions and expectations of vocational educators, 
facilitators and small business owners regarding entrepreneurship education in 
Jamaica 

1984 Carmen Delores Browne 
University of Illinois at Urbana-
Champaign 

54 
An approach to assessing business continuing education needs of small business 
owner/managers 

1984 Frank Anthony Sotrines Kansas State University 

55 
Nature vs. nurture| Who is interested in entrepreneurship education? A study of 
business and technology undergraduates based on Social Cognitive Career Theory. 

2011 Bernstein, Andrew The George Washington University 

56 
Exploring the Goals, Content, and Methods of Entrepreneurship Professors: A 
Multiple Case Study. 

2011 Albornoz, Carlos A. Florida International University 

57 
The state of entrepreneurship education in Portugal: an empirical study on a nascent 
system in the European Union policy framework. 

2008 Redford, Dana Thacher Instituto Universitário de Lisboa 

58 Development of students’ entrepreneurship education in Lithuania. 2010 Župerka, Aurimas Vytautas Magnus University 

59 
Entrepreneurism from the ground up| Entrepreneurism, innovation, and 
responsiveness in a start-up university. 

2009 Wong, Michael Paul Anthony. University of Southern California 

60 Educational entrepreneurs and the founding of charter schools in New York City. 2012 Sperling, Robyn New York University 

61 
The value of the Integrated Business Core experience| Perceptions of recent 
graduates from Brigham Young University-Idaho. 

2011 Bell, Craig D. The University of Nebraska – Lincoln 

62 
The inspirational leadership of social entrepreneur and philanthropist Malcolm 
Harris. 

2011 Gotchall, Denise A. 
Saybrook Graduate School and 
Research Center 

63 
Elements of Human Effectiveness| Intelligences, Traits, and Abilities that Lead to 
Success and Fulfillment in Life. 

2011 Graham, Jeneen Di Benedetto. University of California, Irvine 

64 
An investigation of undergraduate student self-employment intention and the impact 
of entrepreneurship education and previous entrepreneurial experience. 

2008 McStay, Dell. Bond University 

65 
Promoting Entrepreneurship in a Tribal Context: Evaluation of the First Innovations 
Course Sequence. 

2012 Walters, Fonda. Arizona State University 

66 
The Association of Agricultural Education for Development of Entrepreneurial 
Behavior at the Instituto Federal do Espírito Santo Campus de Alegre. 2010. 

2010 Miguel Angelo Braga Senna. 
Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro 

67 
An Examination of Social Entrepreneurial Competencies in the Roles of Live-In 
Housing Professionals. 

2012 Vela, Alicia Lynn. Arizona State University 

68 
Investigating the impact of an engaged adolescent participation in hip-hop pedagogy| 
An exploration of the educational possibilities of youth culture. 

2011 Anderson, M. Anthony. University of Delaware 

69 
Entrepreneurship and Business Performance Indicators as Determinants of Arizona 
Charter Schools Quality. 

2011 Hristov, Alexander N Arizona State University 
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70 Insights in Entrepreneurship Education. 2011 Kleemann, Michael Jönköping University 

71 

An investigation into the effectivness of graduate entrepreneurship education in the 
UK through the application of soft systems theory 

2010 Lewis, Hilary  University of Bristol  

72 

Developing entrepreneurship education : empirical findings from Malaysian 
polytechnics 

2010 Ismail, Mohd Zahari  University of Hull  

73 Evaluating the impact of entrepreneurship education :an exploratory study 2008 Hannan, Mark Joseph  Queen's University of Belfast 

74 

The relationship between university and industry in the knowledge economy : a case 
study of Thailand's automotive cluster 

2008 Mongkhonvanit, Jomphong  University of Bath 

75 

An investigation on the role of team work to improve current entrepreneurship 
module used in vocational and technical high schools based on a constructivist 
approach within the North Cyprus context 

2012 Sakalli, Beste Middlesex University 

Σημείωση: Επίσης, βρέθηκαν περίπου 25 διατριβές σε άλλες γλώσσες 
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Πίνακας 2   

Αποτελέσματα αναζήτησης διδακτορικών διατριβών στην Ελλάδα 

Λέξεις κλειδιά: «Επιχειρηματικότητα» & «Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα» 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

1 

Η εμπορευματική μεταφορά ως επαγωγικό φαινόμενο της επίδοσης των 
επιχειρήσεων 

2013 Ράμφου Ειρήνη Πανεπιστήμιο Πειραιά 

2 

Innovation management and firms performance: the role of business strategy, 
organizational capabilities and external environment 

2013 Μαμμάσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Πατρών 

3 

Ολοκλήρωση επιχειρηματικών διαδικασιών στον χώρο του διεπιχειρησιακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω αρχιτεκτονικής υπηρεσιών 

2012 Νινιός Γεώργιος  Πανεπιστήμιο Πειραιά 

4 

Επιχειρηματικότητα και στρατηγικές διάρθρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
μεταποίησης γεωργικών - κτηνοτροφικών προϊόντων 

2012 Ζαρίδης Απόστολος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

5 

Επιχειρηματικές στρατηγικές και δράσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

2012 Κίνιας Ιωάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

6 Η δυναμική και οι εκφάνσεις του δικαίου και αλληλέγγυου εμπορίου 2012 Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Πάντειο Πανεπιστήμιο 

7 Επιχειρηματική καινοτομία και ανάπτυξη : η περίπτωση της ελληνικής οικονομίας 2011 Παππά Ευαγγελία Πάντειο Πανεπιστήμιο 

8 
Μελέτη μηχανισμών μεταφοράς και αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας στην 
νανοτεχνολογία από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα 

2009 Χαχαμίδου Μαρία 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

9 
Συμβολή και προοπτικές των Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου (Κ.Υ.Κ.) στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και απασχόλησης στην ελληνική 
οικονομία 

2009 Γερονικολάου Γεώργιος 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

10 

Η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα. 
Προσδιοριστικοί παράγοντες και διαφορές φύλου 

2009 Βασιλειάδης Αναστάσιος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

11 

Η ποντοπόρος εμπορική ναυτιλία των Επτανήσων την εποχή της βρετανικής 
κατοχής και προστασίας και η κεφαλληνιακή υπεροχή (1809/15-1864): στόλος και 
λιμάνια, εμπορεύματα και διαδρομές, ναυτότοποι και ναυτικοί, επιχειρηματικότητα 
και δίκτυα, κοινωνία και πλοιοκτητικές ελίτ 

2009 Καπετανάκης Παναγιώτης Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

12 

Στρατηγικές επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου : η περίπτωση των ηλεκτρονικών 
πωλήσεων σε καταναλωτές 

2008 Μπουχώρης Πέτρος Πανεπιστήμιο Πειραιά 

13 

Οι επιπτώσεις της αχωρικής περιφερειακότητας στην καινοτομία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε μειονεκτικά περιβάλλοντα 

2008 Τσεγενίδη Κυριακή Πανεπιστήμιο Πατρών 

14 

Organizing and benefiting from strategic entrepreneurship: the role of resources, 
capabilities and internal firm conditions 

2008 Κυργίδου Λύδα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

15 Επιχειρηματικότητα σε ορεινές περιοχές της Νότιας Ευρώπης 2007 Σταθοπούλου Σοφία Πανεπιστήμιο Πατρών 
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16 

Πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη: ο ρόλος των πολιτιστικών και τουριστικών 
περιοχών στη σύγχρονη πόλη 

2007 Καραχάλης Νικόλαος - Γεώργιος Πάντειο Πανεπιστήμιο 

17 

Η ευρεσιτεχνία ως προπομπός της επιχειρηματικής καινοτομίας και εφαλτήριο 
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 

2007 Γωνιάδης Ηρακλής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

18 Μεθοδολογία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο δημόσιο τομέα 2007 Ζαμπετάκης Λεωνίδας Πολυτεχνείο Κρήτης 

19 

Ο οίκος των αδερφών Ράλλη, 1814-1961: το αρχέτυπο της επιχειρηματικότητας της 
ελληνικής διασποράς 

2004 Βουρκατιώτη Αικατερίνη Πάντειο Πανεπιστήμιο 

20 

Οι πολλαπλές ταυτότητες και οι αναπαραστάσεις τους σε ένα τουριστικό νησί των 
Κυκλάδων : επιχειρηματικότητα και εντοποιότητα στη Μύκονο. 

2003 Νάζου Δέσποινα Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

21 

Οι επιπτώσεις από την διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων σε μεγάλα αστικά 
κέντρα 

1997 Συναδινός Πέτρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Πίνακας 3  

Αποτελέσματα αναζήτησης άρθρων σε περιοδικά εκπαιδευτικού περιεχομένου 

Λέξεις κλειδιά: «Επιχειρηματικότητα» & «Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα» 

α/α Τίτλος περιοδικού Φορέας έκδοσης Έτη έκδοσης 
Τεύχη 

αναζήτησης 
Άρθρα 

1 Σύγχρονα Θέματα 

Έκδοση 
Επιστημονικού 
Προβληματισμού και 
Παιδείας 

1978-2012 1-115 - 

2 Σύγχρονη Εκπαίδευση 
Επιθεώρηση 
Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων 

1981-2012 
1-171  

(εκτός 14,20) 
- 

3 Παιδαγωγική Επιθεώρηση 
Παιδαγωγική 
Εταιρεία Ελλάδος 

1984-2012 1-54 - 

4 Τα Εκπαιδευτικά 
Εκπαιδευτικός 
Σύνδεσμος 

1985-2007 
1-88 

(εκτός7,8,46,57,58) 
- 

5 Εκπαιδευτική Κοινότητα 

Μη κερδοσκοπικό 
σωματείο 
«Εκπαιδευτική 
Κοινοότητα» 

1989-2011 
1-99  

(εκτός 1,40,72,90) 
- 

6 
Το Βήμα των Κοινωνικών 

Επιστημών 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

1989-2009 1-56 

- Καραγιάννης, Δ. Α. (2005). Άμεσες και έμμεσες επιδράσεις οικονομικής 
πολιτικής στην επιχειρηματικότητα, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 
Τόμος ΙΑ΄, τ.43, σελ.87, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
- Καραγιάννης, Δ. Α. (2007). Ένα γυροσκόπιο ερευνών για την 
επιχειρηματικότητα, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΓ΄, τ.49, 
σελ.63, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

7 Μακεδνόν 
Παιδαγωγική Σχολή 
Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας 

1995-2006 1-15 - 

8 Μέντορας 
Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

1999-2011 1-13 
- Πετράκης, Π. - Μπουρλετίδης, Κ. (2005). Η διδακτική της 
επιχειρηματικότητας, Μέντορας, τ.3, σελ.113, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

9 Θέματα Παιδείας 
Όμιλος 
Εκπαιδευτικού 
προβληματισμού 

2000-2006 
1-26 

(εκτός 1,5,23,24) 

- Ηρακλέους, Γ. (2002). Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα: ανάγνωση 
πρώτη, Θέματα Παιδείας, τ.9, σελ.45, Όμιλος Εκπαιδευτικού 
Προβληματισμού  



 

 

397  

10 
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων 
Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

2000-2010 3-16 - 

11 Επιστήμες της Αγωγής 
Π.Τ.Δ.Ε. 
Πανεπιστημίου 
Κρήτης 

2001-2012 
Εκδίδονται 3 ή 

4τεύχη/έτος 
(εκτός τ.2 /2004) 

- 

12 
Επιστημονικό Βήμα του 

Δασκάλου 
Διδασκαλική 
Ομοσπονδία Ελλάδος 

2003-2012 1-17 (εκτός 1) - 

13 
Συγκριτική και Διεθνής 

Εκπαιδευτική Επιθεώρηση 
Πατάκη 2003-2012 1-19 (εκτός 10) - 

14 Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Επιστημονική Ένωση 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 

2004-2013 1-28 - 
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Πίνακας 4  

Αποτελέσματα αναζήτησης άρθρων σε περιοδικά οικονομικού περιεχομένου 

Λέξεις κλειδιά: «Επιχειρηματικότητα» & «Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα» 

α/α Τίτλος περιοδικού 
Φορέας έκδοσης 

(Γλώσσα έκδοσης) 

Έτη 

έκδοσης 

Τεύχη 

αναζήτησης 
Άρθρα 

1 Σπουδαί  
Πανεπιστήμιο 
Πειραιά-(Ελληνικά) 

1951-2009 

Εκδίδονται 4 
τεύχη/έτος- 
Διαδικτυακή 
αναζήτηση 

- Ίκκος, Ά.(2006). Διαφάνεια, επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα, 
Σπουδαί, 56(2), σσ.157-162 
- Οικονόμου, Κ. (2006). Βάσεις δεδομένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την 
έρευνα σχετικά με την επιχειρηματικότητα : προβλήματα και προοπτικές, 
Σπουδαί, 56 (4), σσ.38-57  
- Κανελλόπουλος, Χ. & Μακρυνικόλα, Αικ. (1987). Επιχειρηματικότητα 
Αμερικανών: χαρακτηριστικά-  κίνητρα - συμπεριφορά και αξίες, Σπουδαί, 37 
(4), σσ. 582-602 
- Δρακοπούλου, Σ., Κομσέλης, Α. & Χασσίδ, Ι. (2009). The comperative 
perceived desirability and feasibility of enterpreneurship within Greek schools, 
Σπουδαί, 59 (1-2), σσ. 38-56  
- Παλάσκας, Θ. & Τσάμπρα, Μ. (2007). Η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα 
στην οικονομία της γνώσης: προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομικότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Σπουδαί, 54 (1), σσ. 59-76 
- Καραγιάννη, Στ. (2001). Η "νέα βιομηχανική στρατηγική": η περίπτωση του 
κλάδου ένδυσης, Σπουδαί, 51 (1-2), σσ. 65-96 

2 
European Research Studies 

Journal 

International Strategic 
Management 
Association- 
(Αγγλικά) 

1998-2012 1-15 

- Smith, P. C., Vozikis, S. G. and Merikas, A. (2001).  Privatization, 
Management Education and Entrepreneurship: The Sine Qua Non Conditions 
for Economic Development in Eastern Europe, European Research Studies 

Journal, Vol.4, No.1-2 
- Nina-Pazarzi, E. &. Giannacourou, M. (2005).  Female Employment and 
Entrepreneurship: Career Choice Trends in Greece, European Research Studies 

Journal, Vol.8, No.3-4 
- Pediaditakis, M. &  Thomaidi, K. (2006). Globalization and International 
Entrepreneurship, European Research Studies Journal,Vol.9, No.1-2  
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ανάπτυξης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και 
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ΑΕΙ: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Παπαδόπουλος, Δ. 2003 
Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκη-Το Πανεπιστήμιο 
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Ελληνικά συνέδρια 

64 
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χωρίς δημοσίευση σε 
πρακτικά 



 

 

406  

65 Νεανική Επιχειρηματικότητα και Α.Ε.Ι. Παπαδόπουλος, Δ. 1999 
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Επιχειρήσεις 

Ελληνικά συνέδρια -
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Καλανταρίδης, Χ -
Simmons, C 

1996 
Journal of Rural Studies. 1996, τόμ. 12, τεύχ. 2, 
σελ. 169-185 

Άρθρα σε διεθνή 
περιοδικά 

72 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες Καραγιάννης, Αν. 1996 
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Αλέξανδρο 
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Στρατηγικές Διεθνούς Επιχειρηματικότητας και 
Περιφερειακή Συνεργασία στη Μέση Ανατολή : 
Πρακτικά από το 24ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΙΒΑ 

Πρακτικά συνεδρίων 
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1 
Γυναικεία επιχειρηματικότητα : προσέγγιση της ελληνικής 
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3 
Επιχειρηματικότητα σε κρίση : οι παθογένειες της ελληνικής επιχείρησης 
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καινοτομία 

Φώτης Χ. Κίτσιος, 
Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης 

2008 Αθήνα : Κλειδάριθμος Βιβλίο 

38 Διοίκηση επιχειρήσεων επιχειρηματικότητα για μηχανικούς 
John V. Chelson, Andrew C. 
Payne, Lawrence R. P. Reavill 

2008 Αθήνα : Ελλην Βιβλίο 

39 
Επιχειρηματικότητα : σχεδιασμός και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην 
κοινωνία της πληροφορίας : θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις 

Λαμπρόπουλος, Παναγιώτης 2008 Αθήνα : Προπομπός Βιβλίο 

40 
Επιχειρηματικότητα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα : (η περίπτωση 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 

Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ. 2008 
Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Βιβλίο 
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41 Επιχειρηματικότητα  Πετράκης, Παναγιώτης 2008 Αθήνα : Π.Ε.Πετράκης Βιβλίο 

42 Μετανάστες στην Ελλάδα : Αμοιβές, Εμβάσματα, Επιχειρηματικότητα Λιανός, Θεόδωρος Π. 2008 
Αθήνα : Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής 
(ΙΜΕΠΟ) 

Βιβλίο 

43 Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία  Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 2008 Αθήνα : ΕΕΤ Βιβλίο 

44 Σε αναζήτηση ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης 
επιμέλεια: Γιαννίτσης, Τάσος 
- Ίδρυμα Μεσογειακών 
Μελετών 

2008 Αθήνα : Παπαζήση Βιβλίο 

45 Η επιχειρηματικότητα στην αρχαία ελληνική οικονομία 

 Καραγιάννης , Αναστάσιος 
Δ., Μπαλόγλου , Χρήστος Π. - 
Ακαδημία Αθηνών - Γραφείο 
Οικονομικών Μελετών 

2008 Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών  Βιβλίο 

46 Μικρά μυστικά επιχειρηματικής σοφίας Αγγελάκης, Άκης. 2008 Αθήνα : Πύρινος Κόσμος Βιβλίο 

47 Πληροφοριακά συστήματα : θεωρία και εφαρμογές Παπαθανασίου, Ελεύθεριος Α. 2008 Αθήνα : Γκιούρδας  Βιβλίο 

48 Ο επιχειρηματίας του ενός λεπτού  Blanchard, Kenneth H. 2008 Κλειδάριθμος Βιβλίο 

49 
Πάθος επιμονή και διορατικότητα : εννέα παράθυρα ευκαιρίας-εννέα 
επιχειρηματικές ιστορίες  

Σκάγιαννης Παντολέων Δ.  2008 

Βόλος: Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Θεσσαλίας  

Βιβλίο 

50 

COM(2008) 708 Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα χρηματοδοτικά μέσα του πολυετούς 
προγράμματος για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα και 
ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις( ΜΜΕ) (2001-2006). Τελι 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

2008 
Λουξεμβούργο : Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

51 
Μικρές, καθαρές και ανταγωνιστικές : πρόγραμμα υποβοήθησης 
περιβαλλοντικής επιμόρφωσης για ΜΜΕ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ECAP: 
Πρόγραμμα υποβοήθησης 
περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης για τα ΜΜΕ. 

2008 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

52 

Διαστάσεις της επιχειρηματικότητας : συλλογή επιστημονικών κειμένων  
[Η παρούσα έκδοση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος 
"Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων Καινοτόμων Εφαρμογών και 
Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών", που υλοποιήθηκε στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο, για την περίοδο 28/09/2005-30/09/2008.] 

επιμέλεια:Τσάμης , 
Αναστάσιος Δ. 

2008 
Αθήνα : ΕΛΚΕ Παντείου 
Πανεπιστημίου 

επιμέλειες 
κειμένων 

53 Επιχειρηματικότητα, καινοτομία & business clusters Πιπερόπουλος, Π .Γ. 2008 Αθήνα: Αθ. Σ ταμούλης. Βιβλίο 
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54 Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship and small firms) 

David Deakins & Mark 
Freel (Πετρίδου, Ευγενία, 
Ρούσσος, Νίκος, Σπανός, 
Λουκάς) 

2007 Αθήνα : Κριτική Βιβλίο 

55 Επιχειρηματικότητα, καινοτομία & business clusters Πιπερόπουλος, Πάνος Γ. 2007 
Θεσσαλονίκη : 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Βιβλίο 

56 
Επιχειρηματικότητα. Βασικές γνώσεις στην επιχειρηματικότητα, στις 
εργασιακές σχέσεις, στην υγιεινή-ασφάλεια στο χώρο εργασίας & 
προστασία περιβάλλοντος 

Καριώτης,Μέντης,Σταυρόπου
λος,Ανδρεάδης 

2007 Αθήνα: Έλλην Βιβλίο 

57 
Εγχειρίδιο επιχειρηματικής γεωργίας : πώς να γίνετε επιχειρηματίας 
αγρότης και πώς να μετατρέψετε την αγροτική σας εκμετάλλευση σε 
αγροτική επιχείρηση  

Προβατάς, Δημήτρης. 2007 Αθήνα : Αθ. Σταμούλης Βιβλίο 

58 Οικονομική της ανάπτυξης Αλεξανδρίδης, Μιχαήλ Α. 2007 Αθήνα : Σύγχρονη εκδοτική Βιβλίο 

59 
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006-2007- 
Έκθεση ΙΟΒΕ 

Ιωαννίδης, Σταύρος - 
ΙΟΒΕ,GEM 

2007 
Αθήνα : Ίδρυμα 
Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών 

Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 

60 
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2006-2007-  
Έκθεση ΙΟΒΕ 

Σταύρος Ιωαννίδης, Άγγελος 
Τσακανίκας - IOBE, GEM 

2007 
Αθήνα : Ίδρυμα 
Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών 

Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 

61 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και 
επιχειρηματικότητα:2007-2013:επισκόπηση από τη σκοπιά της ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας - Έκθεση ΙΟΒΕ 

Ιωαννίδης, Σταύρος  2007 
Αθήνα : Ίδρυμα 
Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών 

Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 

62 

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο: : θέση - 
πολιτικές – προοπτικές 
[Η έκθεση αυτή είναι προϊόν του ερευνητικού προγράμματος 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – ΦΥΛΟ] 

επιστημονική υπεύθυνη: Όλγα 
Ιακωβίδου - ΑΠΘ, Γεωπονική 
Σχολή 

2007 Θεσσαλονίκη : [χ.ο.] 
Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 

63 

 Διερεύνηση τοπικών ευκαιριών & εμποδίων επιχειρηματικότητας των 
γυναικών στο Νομό Έβρου 
[Η παρούσα μελέτη ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του έργου 
"Επιχειρηματικότητα στη Μεθόριο", της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal, 
υπό το συντονισμό της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 
Έβρου.] 

σύνταξη, επιμέλεια ύλης Κ.Ν. 
Ζαφείρης, Κ. Σιμιτοπούλου-
Κοτζαμάνη  

2007 

Αλεξανδρούπολη : 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Εργαστήριο 
Ανθρωπολογίας  

Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 
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64 
Προαξιολόγηση επιχειρηματικής δραστηριότητας & ίδρυση νέας 
επιχείρησης : βιβλιάριο επιχειρηματικότητας, οδηγός ίδρυσης νέας 
επιχείρησης, οδηγός προ-αξιολόγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή -
Κοινοτική Πρωτοβουλία 
EQUAL. Δίκτυο Δομών 
Ενθάρρυνσης 
Επιχειρηματικότητας Νέων 
Αγροτών και Αγροτισσών και 
Νέων/Νεανίδων της 
Υπαίθρου-Αγρογένεσις., 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
Γένεσις., ΠΑΣΕΓΕΣ 

2006 Αθήνα : ΠΑΣΕΓΕΣ Βιβλίο 

65 
Δρόμοι εξέλιξης στο "επιχειρείν" : προβληματισμοί καινοτομίας, αλλαγής, 
επιχειρηματικότητας, μετασχηματισμών   

Σαλαβού, Ελένη Ε. 2006 Αθήνα : Καστανιώτης Βιβλίο 

66 
Made in China : τι μπορούν να διδαχτούν οι μάνατζερ του Δυτικού 
Κόσμου από κάποιους εξαιρετικά επιτυχημένους Κινέζους πρωτοπόρους 
επιχειρηματίες   

Sull, Donald N., Wang, Yong. 2006 Αθήνα : Κέρκυρα Βιβλίο 

67 
Δημιουργήστε επιχειρηματίες : πώς να γίνετε πλούσιοι κάνοντας τους 
άλλους πλούσιους 

Μουρδουκούτας, Πάνος 2006 Αθήνα : Κλειδάριθμος Βιβλίο 

68 Οικονομικός & επιχειρηματικός οδηγός ΑΩ  
Ελληνική εταιρία στατιστικών 
και οικονομικών 
πληροφοριών  

2006 
Αθήνα : Ελληνική εταιρία 
στατιστικών και 
οικονομικών πληροφοριών 

Βιβλίο 

69 Ελληνικός οικονομικός οδηγός 2006    - 2006 Αθήνα : ICAP Βιβλίο 

70 
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2005-2006 – 
Έκθεση ΙΟΒΕ 

Σταύρος Ιωαννίδης, Άγγελος 
Τσακανίκας - IOBE, GEM 

2006 
Αθήνα : Ίδρυμα 
Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών 

Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 

71 
Πρόταση σύστασης Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας, 
Καινοτομίας&Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΝ.Ε.Κ.Π.Α) 

Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής 
Ελλάδος 

2006 
Πάτρα : Ερευνητικό Κέντρο 
Δυτικής Ελλάδος 
(Ε.ΚΕ.Δ.Ε) 

Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 

72 

Επιχειρηματικότητα και τεχνολογία : κλειδί για την ανταγωνιστικότητα  
[Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (3ο: 10 
Μαϊου, 2006: Αθήνα), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας] 

 - 2006 Αθήνα : ΟΠΑ 
επιμέλειες 
πρακτικών-
συνεδρίων 

73 
Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου : επιχειρηματικότητα, 
ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη 
[Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 23-25 Σεπτεμβρίου 2004] 

επιμέλεια: Βαγής Σαμαθρακής 
... [κ.ά.] - Εταιρία 
οικονομολόγων 
Θεσσαλονίκης 

2006 
Θεσσαλονίκη : Τμήμα 
Εκδόσεων Α.Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης 

επιμέλειες 
πρακτικών-
συνεδρίων 
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74 
Ευρωπαϊκός χάρτης για τις μικρές επιχειρήσεις : επιλογή ορθών πρακτικών 
2006 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

75 e-Επιχειρηματικότητα : από την ιδέα στην υλοποίηση 
Μάρκελλος, Κωνσταντίνος-
Μαρκέλλου, Πηνελόπη-
Ρήγκου, Μαρία 

2005 
Αθήνα : Ελληνικά 
Γράμματα 

Βιβλίο 

76 
Απλά μαθήματα οικονομίας  
[Η έννοια της επιχειρηματικότητας στα περιεχόμενα] 

Λιανός, Θεόδωρος Π. 2005 Αθήνα : Παπαζήσης Βιβλίο 

77 Επιχειρηματικότητα γυναικών : όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης 

επιμέλεια, Μ. Στρατηγάκη- 
Ανθοπούλου Θ.[κ.ά.].- Κέντρο 
Κοινωνικής Μορφολογίας και 
Κοινωνικής Πολιτικής - 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 

2005 Αθήνα : Gutenberg Βιβλίο 

78 Ναυτιλιακή θεωρία & επιχειρηματικότητα στην εποχή της ποιότητας 
Κορρές, Άλκης -Θανόπουλος, 
Γιάννης Ν. 

2005 Αθήνα : Interbooks Βιβλίο 

79 Η πρόκληση του επιχειρείν : εμπειρία από την πράξη Βουδούρη, Ειρήνη. 2005 Αθήνα : Ι. Σιδέρης Βιβλίο 

80 
Το Επιχειρηματικό πνεύμα στις διαφημίσεις και τη λογοτεχνία της 
Θεσσαλονίκης (1900-1940) 

Αναστασιάδης, Γ.- 
Πολιτιστική Εταιρεία 
Επιχειρηματιών Βορείου 
Ελλάδος 

2005 
Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική 
Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος  

Βιβλίο 

81 Διοικητική επιστήμη στην πράξη : εφαρμογές στη σύγχρονη επιχείρηση Γρηγόρης Πραστάκος 2005 Αθήνα : Σταμούλης Βιβλίο 

82 
Ολοκληρωμένο μάνατζμεντ : βασικές αρχές για σύγχρονες οικονομικές 
μονάδες 

Κέφης , Βασίλης Ν.  2005 Αθήνα : Κριτική Βιβλίο 

83 
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2004-2005 –  
Έκθεση ΙΟΒΕ 

Σ. Ιωαννίδης, Τ. Πολίτης, Α. 
Τσακανίκας - IOBE, GEM 

2005 Αθήνα : ΙΟΒΕ 
Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 

84 
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εφαρμογή του ευρωπαϊκου χάρτη 
για τις μικρές επιχειρήσεις : ανακοίνωση της επιτροπής στο συμβούλιο και 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο COM(2005) 30 τελικό 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2005 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

85 Επιχειρηματικότητα : θεσμοί και πολιτικές  
Πάνος Μουρδουκούτας, 
Στράτος Παπαδημητρίου, 
Αντώνης Ιωαννίδης 

2004 Αθήνα : Κλειδάριθμος Βιβλίο 

86 
Επιχειρηματικότητα.-Επιχειρηματικότητα & διοίκηση μικρών 
επιχειρήσεων-Entrepreneurship and small business management 

Earl C. Meyer, Kathleen R. 
Allen 

2004 Αθήνα : Έλλην Βιβλίο 

87 
Η επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο : η περίπτωση της 
Ελλάδας  

επιμέλεια: Λόης 
Λαμπριανίδης 

2004 Αθήνα : Παρατηρητής Βιβλίο 
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88 Η Επιχειρηματικότητα στην περίοδο 1900-1940  
επιμέλεια: Ευροσύνη Ρούμπα 
και Ευάγγελος Χεκίμογλου 

2004 
Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική 
Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος 

Βιβλίο 

89 Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη  
επιμέλεια: Πολυξένη Αδάμ 
Βελένη κ.α. 

2004 
Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική 
Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος 

Βιβλίο 

90 Η Οθωμανική περίοδος 
Χεκίμογλου , Ευάγγελος Α., 
Παπαστάθης , Χαράλαμπος Κ. 

2004 
Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική 
Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος 

Βιβλίο 

91 Από τους προϊστορικούς μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους  
Αδάμ-Βελένη , Πολυξένη, 
Μαρκή , Ευτέρπη 

2004 
Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική 
Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος 

Βιβλίο 

92 Λεξικό επιχειρηματιών της Μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης . Τόμος Δ' Χεκίμογλου , Ευάγγελος Α. 2004 
Θεσσαλονίκη : Πολιτιστική 
Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος  

Βιβλίο 

93 
Πέρα από το γερασμένο καπιταλισμό : για έναν 21ο αιώνα που δεν θα 
είναι αμερικανικός  

Amin , Samir  2004 Αθήνα : Λιβάνη Βιβλίο 

94 
Κινητό και ασύρματο επιχειρείν : τεχνολογίες, επιχειρηματικά θέματα, 
καινοτόμες εφαρμογές στην Ελλάδα 

Γιαγλής, Γεώργιος Μ. 2004 Αθήνα : Ι. Σιδέρης Βιβλίο 

95 Οι 100 σπουδαιότερες επιχειρηματικές ιδέες όλων των εποχών Langdon, Ken. 2004 Αθήνα : Μ. Γκιούρδας Βιβλίο 

96 
Εγχειρίδιο ευρωπαίου επιχειρηματία : το απαραίτητο τεχνικό βοήθημα για 
τον επιχειρηματία 

επιμέλεια Γιώργος 
Μαρκατάτος, Έλενα Μαϊδου 

2004 
Αθήνα :Ελληνικά Γράμματα 
; Elyros 

Βιβλίο 

97 Οι πηγές των επιδοτήσεων Χαριτάκης, Μιχαήλ 2004 Πολυεκδοτική Βιβλίο 

98 Στρατηγικό ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 
Γεώργιος Ι. Σιώμκος, Ιωάννης 
Σ. Τσιάμης 

2004 Αθήνα : Σταμούλη Βιβλίο 

99 Εγχειρίδιο Ευρωπαίου Επιχειρηματία 
Γεώργιος Μαρκάτος, Έλενα 
Μαΐδου 

2004  [χ.ο.] Βιβλίο 

100 Διοίκηση και διαχείριση των έργων Πολύζος Σεραφείμ  2004 Αθήνα : Κριτική Βιβλίο 

101 
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα : Παγκόσμιο Παρατηρητήριο 
Επιχειρηματικότητας 2003 = Global Entrepreneurship Monitor 2003 - 
Έκθεση ΙΟΒΕ 

Ιωαννίδης, Σταύρος - 
ΙΟΒΕ,GEM 

2004 
Αθήνα : Ίδρυμα 
Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών 

Βιβλίο-έκθεση 
(πρόταση) 
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102 
Συνεταιριστική ιδέα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Ε. Ε. : 
πρακτικά επιστημονικής ημερίδας 
[Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2003]  

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος - Ινστιτούτο 
Συνεταιριστικών Ερευνών και 
Μελετών 

2004 Αθήνα : Αθ. Σταμούλης 
επιμέλειες 
πρακτικών-
συνεδρίων 

103 
Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα : συλλογή περιπτώσεων ορθής πρακτικής 
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική 
Διεύθυνση Επιχειρήσεων 

2004 
Λουξεμβούργο : Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

έκθεση - Ε.Ε 

104 

COM(2004)070 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή ικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Πρόγραμμα δράσης : η 
ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηματικότητα 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

2004 
Λουξεμβούργο : Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

έκθεση - Ε.Ε 

105 
Βοηθώντας στη δημιουργία μιας επιχειρηματικής κουλτούρας : οδηγός 
ορθών πρακτικών για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και 
των επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2004 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

106 
Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα : συλλογή περιπτώσεων ορθής πρακτικής 
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2004 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

107 
Βοηθώντας στη δημιουργία μιας επιχειρηματικής κουλτούρας : οδηγός 
ορθών πρακτικών γαι την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και 
των επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2004 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

108 
Επιχειρηματικότητα και καινοτομίες : το management της επιχειρηματικής 
καινοτομίας  

Γεωργαντά, Ζωή. 2003 Θεσσαλονίκη : Ανικούλα Βιβλίο 

109 Οι δρόμοι της αειφορίας : περιβάλλον, εργασία, επιχειρηματικότητα 

επιμέλεια: Ηλίας 
Ευθυμιόπουλος, Μιχάλης 
Μοδινός - Διεπιστημονικό 
Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών 
Ερευνών (ΔΙΠΕ) 

2003 

Αθήνα : Ελληνικά 
Γράμματα : Διεπιστημονικό 
Ινστιτούτο 
Περιβαλλοντικών Ερευνών 

Βιβλίο 

110 
Περιβάλλον και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα : εκπαίδευση - 
κατάρτιση - επιμόρφωση 

Χρηστάκης, Μιχάλης 2003 Αθήνα : Προπομπός Βιβλίο 

111 Πράσινο επιχειρείν 
Ζήσης, Ιωάννης - Πανελλήνιο 
Δίκτυο Οικολογικών 
Οργανώσεων 

2003 
Αθήνα : Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων 

Βιβλίο 

112 Stories of business success : ιστορίες επιτυχίας Ελλήνων επιχειρηματιών  Βαλογιάννη, Κατερίνα. 2003 
Αθήνα : National 
Communication 

Βιβλίο 
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113 
Οικογενειακή στρατηγική και εμπορικός ανταγωνισμός : ο οίκος Γερούση 
τον 19ο αιώνα  

Χατζηϊωάννου , Μαρία-
Χριστίνα  

2003 

Αθήνα :Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης  

Βιβλίο 

114 
Το ιδανικό επιχειρηματικό σχέδιο : ο σύντομος δρόμος του έξυπνου 
επιχειρηματικού σχεδιασμού για στελέχη και επιχειρηματίες 

Richard Stutely 2003 
Αθήνα: Παπασωτηρίου, 
Prentice Hall  

Βιβλίο 

115 Ευρωμεσογειακές οικονομικές σχέσεις Ευάγγελος Χρ. Αραμπατζής  2003 Αθήνα : Κριτική Βιβλίο 

116 

2 Forum για την επιχειρηματικότητα : Πρακτικά : Η επιχερηματικότητα 
πυλώνας των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας : πρώτες εκτιμήσεις και αποτελέσματα από την 
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" 
[Αθήνα, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2003, Ξενοδοχείο Divani Caravel] 

Υπ. Ανάπτυξης. Ειδική 
Γραμματεία για την 
ανταγωνιστικότηταΚΠΣ 2000-
2006 

2003 Υπουργείο Ανάπτυξης 
επιμέλειες 
πρακτικών-
συνεδρίων 

117 

Η διοικητική μεταρρύθμιση ως μοχλός ανάπτυξης της ιδιωτικής 
επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο : ημερίδα στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
"Money show", 4 Νοεμβρίου 2001 / επιστημονική υπεύθυνη Ευρυδίκη 
Μπέσιλα-Βήκα  

επιμέλεια:  Μπέσιλα-Βήκα , 
Ευρυδίκη  

2003 
Αθήνα : Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις Παντείου 
Πανεπιστημίου 

επιμέλειες 
πρακτικών-
συνεδρίων 

118 
Επιχειρηματικότητα & μικρομεσαίες επιχειρήσεις : συμπεράσματα - 
προτάσεις ημερίδας  

ΣΕΒ, Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Ολλανδίας; Εθνική Τράπεζα 

2003 Αθήνα: [χ.ο.] 
επιμέλειες 
πρακτικών-
συνεδρίων 

119 
Ebusiness forum : Δ κύκλος εργασιών, Ομάδα Εργασίας ΟΕ Δ5 : Ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα και ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη 

επιμέλεια: Αγγελίδης Π. - 
Ψυχογιός Δ. 

2003 Αθήνα : ΕΔΕΤ 
επιμέλειες 
πρακτικών-
συνεδρίων 

120 Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2003 
Λουξεμβούργο : Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

έκθεση - Ε.Ε 

121 
COM(2003)27 Πράσινη βίβλος για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη : 
υποβληθέν από την Επιτροπή 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2003 
Λουξεμβούργο : Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

έκθεση - Ε.Ε 

122 
CdR(2003)082 Γνωμοδότηση για την πράσινη βίβλο για την 
"Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη" και την ανακοίνωση της Επιτροπής 
για τη "Βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων" 

Επιτροπή των Περιφερειών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

2003 
Λουξεμβούργο : Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

έκθεση - Ε.Ε 

123 
Γλωσσάριο των όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης : συμπράξεις και έλεγχος συγκεντρώσεων 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2003 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

124 
ΜΜΕ στο επίκεντρο : κύρια αποτελέσματα από το παρατηρητήριο του 
2002 για τις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2003 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 
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125 Πώς να γίνεις επιχειρηματίας  Phillipson, Ian 2002 Αθήνα : Έλλην Βιβλίο 

126 Η επιχειρηματική Ιδέα και η εφαρμογή της Πετράκης, Παναγιώτης Ε 2002 [χ.ο.] Βιβλίο 

127 Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη 
Καραγιάννης, Αν., Κορρές, Γ., 
Ζαρίφης, Αν. 

2002 
Οργανισμός Εκδόσεως 
Διδακτικών Βιβλίων 

Βιβλίο 

128 
Ο νέος ηγέτης : η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διοίκηση 
οργανισμών 

Daniel Goleman, Richard 
Bouatzis, Annie McKee. 

2002 
Αθήνα : Ελληνικά 
Γράμματα 

Βιβλίο 

129 Λογιστική κόστους 
Κοντάκος, Α.  Μαργαρώνης, 
Κ. Ζαρίφης, Α.  

2002 Αθήνα : Έλλην Βιβλίο 

130 
Οδηγός στρατηγικής στη δικτυακή οικονομία : η επιχειρησιακή 
στρατηγική στην οικονομία των πληροφοριών 

Κάρλ Σαπίρο, Χάλ Βαριάν  2002 Αθήνα : Καστανιώτη Βιβλίο 

131 

Η οικονομία & εγώ : επιχειρηματικότητα νέων 
[Υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα 
νέων", το οποίο υλοποιούν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο ΣΕΒ, σε 
αριθμό σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης] 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  2002 
Αθήνα : Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

Υποστηρικτικό 
υλικό  

132 

Η οικονομία & εγώ : επιχειρηματικότητα νέων : οδηγός για συμβούλους 
και καθηγητές 
[Υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα 
νέων", το οποίο υλοποιούν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο ΣΕΒ, σε 
αριθμό σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης] 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  2002 
Αθήνα : Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

Υποστηρικτικό 
υλικό  

133 

Η επιχείρηση σε δράση : επιχειρηματικότητα νέων 
[Υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα 
νέων", το οποίο υλοποιούν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο ΣΕΒ, σε 
αριθμό σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης] 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  2002 
Αθήνα : Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

Υποστηρικτικό 
υλικό  

134 

Η επιχείρηση σε δράση : επιχειρηματικότητα νέων : οδηγός για 
συμβούλους και καθηγητές 
[Υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα 
νέων", το οποίο υλοποιούν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο ΣΕΒ, σε 
αριθμό σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης] 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  2002 
Αθήνα : Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

Υποστηρικτικό 
υλικό  

135 

Παγκόσμια αγορά : επιχειρηματικότητα νέων 
[Υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα 
νέων", το οποίο υλοποιούν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο ΣΕΒ, σε 
αριθμό σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης] 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  2002 
Αθήνα : Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

Υποστηρικτικό 
υλικό  
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136 

Παγκόσμια αγορά : επιχειρηματικότητα νέων : οδηγός για συμβούλους και 
καθηγητές 
[Υποστηρικτικό υλικό για το πιλοτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα 
νέων", το οποίο υλοποιούν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ο ΣΕΒ, σε 
αριθμό σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης] 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  2002 
Αθήνα : Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

Υποστηρικτικό 
υλικό  

137 Επιχείρηση και επιχειρηματικότητα  Σταύρος Ιωαννίδης 2001 Αθήνα : Παπαζήσης Βιβλίο 

138 Η επιχειρηματικότητα στη νέα οικονομία Μουρδουκούτας, Πάνος 2001 Αθήνα : Ι. Σιδέρης Βιβλίο 

139 Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 2001-2006  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών 

2001 Αθήνα: ΕΚΚΕ Βιβλίο 

140 
Το επιχειρηματικό σχέδιο : πρακτικός οδηγός για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Θεόδωρος Δ. Κόκκορης  2001 
Αθήνα : Κόκκορης 
Θεόδωρος  

Βιβλίο 

141 
Εκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την προώθηση 
του επιχειρηματικού πνεύματος και της ανταγωνιστικότητας 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

142 

Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών : 
η οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής Ευρώπης : οι δραστηριότητες της 
Ένωσης υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : CO 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001 

Λουξεμβούργο :Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

έκθεση - Ε.Ε 

143 
Στοιχεία οικονομικών για μηχανικούς : σημειώσεις παραδόσεως στα 
μαθήματα Οικονομική των επιχειρήσεων και Ανάλυση αξιολόγηση 
επενδύσεων  

Παπαδόπουλος, Άγις Μ. 2001 Θεσσαλονίκη : χ.ό 
Υποστηρικτικό 
υλικό  

144 Αξιολόγηση επενδύσεων και ανάλυση κινδύνου  Λάος, Νικόλαος Κ. 2000 Αθήνα :Δίαυλος  Βιβλίο 

145 Επιχειρηματικότητα και οικονομία : μελέτες  Καραγιάννης, Αναστάσιος Δ. 1999 Αθήνα : Interbooks Βιβλίο 

146 
Η επιχειρηματικότητα στην ελληνική οικονομία : οικονομική και 
κοινωνική προσέγγιση  

Ιωσσήφ Χασσίδ, Αναστάσιος 
Δ. Καραγιάννης 

1999 Αθήνα : Interbooks Βιβλίο 

147 Κοινωνιολογία της υπανάπτυξης Φίλιας , Βασίλης Ι. 1999 Αθήνα : Σύγχρονη εποχή Βιβλίο 

148 
Να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη : έκθεση 
Benchmarking 1999  

Union of Industrial and 
Employers' Confederations of 
Europe -Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών 

1999 Βρυξέλλες: UNICE έκθεση - Ε.Ε 

149 Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη Πετράκης, Παναγιώτης 1996 Αθήνα : Παπαζήσης Βιβλίο 

150 
Θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων  
[Η έννοια της επιχειρηματικότητας στα περιεχόμενα] 

Τσακλάγκανος, Άγγελος Α. 1995 
Θεσσαλονίκη : Αφοί 
Κυριακίδη 

Βιβλίο 
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151 Σύγχρονες θεωρίες για την φύση της επιχείρησης : ανάλυση και κριτική  Ιωαννίδης , Σταύρος 1995 Αθήνα : Παπαζήσης Βιβλίο 

152 Οι βάσεις της επιχειρηματικής επιτυχίας  Καραγιάννης, Αν. 1994 Αθήνα : Interbooks Βιβλίο 

153 
Ανταγωνισμός, αγορά και δημοκρατία : μια κριτική της νεοαυστριακής 
οικονομικής θεωρίας 

Ιωαννίδης , Σταύρος 1993 
Αθήνα : Ιδρύμα Σάκη 
Καράγιωργα 

Βιβλίο 

154 

 Προβληματικές επιχειρήσεις : κράτος και κοινωνικά συμφέροντα τη 
δεκαετία του ' 80  

Σακελλαρόπουλος , Θόδωρος 1992 Αθήνα : Κριτική Βιβλίο 

155 

 Οι ελληνικές επιχειρήσεις στη δίνη της ΕΟΚ : ένας πρακτικός οδηγός για 
το σύγχρονο Έλληνα επιχειρηματία 

Τσίρος , Κώστας 1992 Αθήνα : Νέα Σύνορα Βιβλίο 

156 Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα 
Κανελλόπουλος, Χαράλαμπος 
Κ. 

1987 Αθήνα : [χ.ε.] Βιβλίο 

157 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα : θεωρία και εφαρμογές Drucker, Peter Ferdinand 1985 Θεσσαλονίκη : ΑΣΕ Βιβλίο 

158 
Ο δημόσιος τομέας στην Ελληνική οικονομία : πρόσφατες τάσεις και 
οικονομικές επιπτώσεις 

Προβόπουλος , Γεώργιος 
ΙΟΒΕ 

1985 
Αθήνα : Ινστιτούτο 
Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών  

Βιβλίο 

159 Οικονομική ανάπτυξις και ιδιωτική επιχείρησις : μία πρότασις Ζολώτας, Ξενοφών Ε. 1962 
Αθήναι : Τράπεζα της 
Ελλάδος 

Βιβλίο 

160 Ένας παγκόσμιος μάνατζερ : διαδρομές αυτογνωσίας Θανόπουλος, Γιάννης Ν - Interbooks Βιβλίο 

161 
"Ησίοδος", εκπαίδευση αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα οικονομίας 

ομάδα εκπόνησης 
εκπαιδευτικού υλικού Κ. 
Αποστολόπουλος..[κ.ά.] – 
ΥΠΕΠΘ, ΓΓΕΕ, ΙΔΕΕ 

- 
Αθήνα :Ινστιτούτο 
Διαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων  

Βιβλίο 

162 Οδηγός Επιχειρηματικότητας ΑΠΘ- Γραφείο Διασύνδεσης - Θεσσαλονίκη : ΑΠΘ Βιβλίο 

163 Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Κυριαζόπουλος-Βρυζίδης - Αθήνα: χ.ο. Βιβλίο 

164 
Το μανιφέστο της παγκόσμιας οικονομικής ηθικής:συνέπειες και 
προκλήσεις για την παγκόσμια επιχειρηματικότητα 

Kung, Hans -  χ.ο. Βιβλίο 
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Πίνακας 7 

  Αποτελέσματα αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (http://repository.edulll.gr) 
Λέξη κλειδί: «Επιχειρηματικότητα» 

α/α ΤΙΤΛΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (όπου αναφέρεται) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 

Τεχνοοικονομική (SWOT) Ανάλυση για την Πράξη «Αναβάθμιση 
και Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας 
για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας» - Ηλιάκης Στ. 

Ινστιτούτο Νεολαίας 2011 Μελέτη 

2 

Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Εξωστρέφεια της 
ελληνικής οικονομίας - Χλέτσος Μιχάλης 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

2010 
Εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας: 
"Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα "*  

3 Εισαγωγικές έννοιες επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2010 
Εκπαιδευτικό υλικό του 2ου Μαθήματος της 
ενότητας Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων*  

4 

Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο - 
Παπαθανασίου Ελευθέριος 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2010 Κείμενο (Εκπαιδευτικό υλικό) 

5 

Το οικονομικό περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης - 
Μυλωνίδης Νικόλαος 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2010 Κείμενο (Εκπαιδευτικό υλικό) 

6 Επιχειρείν: Ο οδηγός του επιχειρηματία 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

2009 Κείμενο (Εκπαιδευτικό υλικό) 

7 

Εγχειρίδιο επιχειρηματικότητας για υποψήφιους και νέους 
επιχειρηματίες 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

2008 Κείμενο (Εγχειρίδιο) 

8 

Μελέτη σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας μέσω της προώθησης της επιχειρηματικότητας  - Ομάδα 
ερευνητών και συνεργατών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(Σκάγιαννης Π. κ.α.) 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  2008 Μελέτη 

9 

Ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Αναλύσεις, Παρατηρήσεις 
και Συμπεράσματα Αξιολογήσεων των Κ.Π. 3.1.2,Β, 2.4.2.Β, 
3.1.2.Δ) 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 2008 Μελέτη 

10 

Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από τις δομές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 2008 Μελέτη 
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11 

Ενθάρρυνση επιχειρηματικής ενέργειας, καινοτομιών εφαρμογών 
και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 

2008 Μελέτη 

12 

Οργάνωση ετήσιου πανελλήνιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη 
καινοτόμων και πρωτοπόρων επιχειρηματικών σχεδίων 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 

 

2008 Μελέτη 

13 Στοιχεία επιχειρηματικότητας ΙΙ - Μυλωνίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2007 
Εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας: 
"Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικά 
Σχέδια"*  

14 

Ανίχνευση της ιδέας της επιχειρηματικότητας στην ιστορία της 
παιδαγωγικής - Βαϊνά Μαρία 

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 

2007 Κείμενο (Εκπαιδευτικό υλικό) 

15 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Επιχειρήσεις – Γκαγκάτσιος Ι.  
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) 

2007 
Το εκπαιδευτικό υλικό εκδόθηκε στη σειρά 
«οικονομία-επιχειρήσεις». 
Κείμενο (Βιβλίο, Εκπαιδευτικό υλικό) 

16 

Μέτρηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση 
συστήματος δεικτών και προτάσεις ένταξής τους στο Εθνικό 
Σύστημα Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ). Τελική 
έκθεση προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης - Ερευνητική Ομάδα ΙΟΒΕ 

Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 
 

2004 
Υλικό για τη διδασκαλία της ενότητας: 
"Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικά 
Σχέδια"*  

17 Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2004 
Εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας: 
"Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικά 
Σχέδια"*  

18 

Οργανωσιακή κουλτούρα, υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού και 
επιχειρηματικότητα - Γεωργαντά Ζωή 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

2003 
Σημειώσεις διάλεξης που πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια του μαθήματος «Στοιχεία 
Επιχειρηματικότητας Ι»*  

* Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, με τίτλο «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»  
Πηγή: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1020
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Παράρτημα ΙΙ: Η επιχειρηματική εκπαίδευση στα σχολεία της Ευρώπης 

 

Πίνακας 8 

Εθνικές / περιφερειακές στρατηγικές και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα στη γενική εκπαίδευση, 2011/12 
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Παράρτημα ΙΙΙ: Πίνακες στοιχείων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και ΕΣΠΑ 

 

Πίνακας 9 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ 

 
Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Ε.Π. 'Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση' 
Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση' 
Ε.Π. 'Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη' 
Ε.Π. 'Σιδηρόδρομοι - Αερολιμένες - Αστικές Συγκοινωνίες' 
Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα' 
Ε.Π.'Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου' 
Ε.Π. 'Αλιεία' 
Ε.Π. 'Περιβάλλον' 
Ε.Π. 'Πολιτισμός' 
Ε.Π. 'Υγεία - Πρόνοια' 
Ε.Π. 'Κοινωνία της Πληροφορίας' 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 
ΠΕΠ Ηπείρου  
ΠΕΠ Θεσσαλίας 
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων  
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας  
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
ΠΕΠ Αττικής  
ΠΕΠ Πελοποννήσου  
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου  
ΠΕΠ Κρήτης 

Πηγή: www.kps.gr  

 

Πίνακας 10 

Χρηματοδοτικός πίνακας συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων στην 

Ελλάδα (1986-2006), σύμφωνα με τις αρχικές εγκριτικές αποφάσεις 

 

 

Μ.Ο.Π.* 

(1986-1989) 

σε χιλ ECU** 

σε τιμές 1986 

Α’ Κ.Π.Σ.  

(1989-1993) 

σε χιλ ECU** 

σε τιμές 1989 

Β’ Κ.Π.Σ.  

(1994-1999) 

σε χιλ ECU** 

σε τιμές 1994 

Γ’ Κ.Π.Σ.  

(2000-2006) 

σε χιλ ευρώ 

σε τιμές 2000 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
2.101.933 14.342.054 29.721.300 44.363.540 

Εθνική Δημόσια 

Συμμετοχή 
695.740 5.802.196 7.069.900 11.126.075 

Κοινοτική 

Συμμετοχή 
2.576.000 7.193.241 13.980.000 22.707.000 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 
210.193 1.346.617 8.671.400 10.730.465 

* Τα ΜΟΠ μετά το 1989 ενσωματώθηκαν στο Α’ ΚΠΣ 

** 1 ECU = 1 Eυρώ (ισοτιμία της 1/1/1999) 

Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών / Ανακτήθηκε 04/10/2010 από www.kps.gr 
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Πίνακας 11 

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

 
Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη  
Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας  
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα  
Ψηφιακή Σύγκλιση  
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
Διοικητική Μεταρρύθμιση 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Μακεδονίας - Θράκης 
Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 
Αττικής 
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία»  
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία»  
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος»  
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» 
Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»  
Πρόγραμμα «Ελλάδα-Τουρκία» 
Πρόγραμμα Αδριατικής 
Πρόγραμμα Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου 
Μαύρη Θάλασσα 
Μεσογειακός Χώρος 
Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
INTERREG IV C 
INTERACT 
ESPON 
URBACT 

 

Πηγή: www.espa.gr  
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Πίνακας 12 

Δομή Ε.Π. Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) 
 

 

 

 

 

 

 

Α2: Προώθηση & 

Βελτίωση της 

εκπαίδευσης και της 

αρχικής 

επαγγελματικής 

κατάρτισης, στo 

πλαίσιo της δια βίου 

μάθησης 

2.1: Αναβάθμιση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης 

2.2: Αναμόρφωση προγραμμάτων 

σπουδών – διεύρυνση τριτοβάθμιας 

 

2.4: Επαγγελματικός 

προσανατολισμός & σύνδεση με 

αγορά εργασίας 

2.3: Αρχική επαγγελματική 

κατάρτιση 

2.6: Προγράμματα προστασίας 

περιβάλλοντος & περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

2.5: Δια βίου εκπαίδευση 

Α1: Προώθηση της 

ισότητας ευκαιριών 

πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας για 

όλους, και ιδιαίτερα 

για όσους απειλούνται 

με κοινωνικό 

αποκλεισμό 

1.1:Βελτίωση των συνθηκών  

ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα 

ατόμων ειδικών κατηγοριών  

1.2: Καταπολέμηση της σχολικής 

αποτυχίας και διαρροής με 

εναλλακτικές μορφές μάθησης 

1.1.1: Προγράμματα ένταξης των παιδιών με πολιτισμικές 

και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα 

1.1.2: Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας – εκπαίδευση ενηλίκων 

1.1.3: Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση των μαθητών 

με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου και 

ομιλίας 

1.1.4: Βελτίωση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες 

1.2.1: Αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας προς πιο 

εξατομικευμένες - συμμετοχικές μεθόδους 

1.2.3: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ολοήμερα Σχολεία 

1.2.2: Προγράμματα Πρόσθετης διδακτική στήριξη 

2.1.1: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

2.1.2: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των 
εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών καθώς και 

των μαθητών 

2.1.3: Ενίσχυση και εμπλουτισμός Βιβλιοθηκών 

2.2.1: Αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

εκπαιδευτικού υλικού 
2.2.2: Ολοκλήρωση της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας  και 

αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών 

2.2.3: Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών – έρευνα - 

υποτροφίες 

2.3.1: Προγράμματα αναβάθμισης  σπουδών ΙΕΚ 

2.3.3: Αναβάθμιση σπουδών σχολών Λοιπών Φορέων 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 

2.3.2: Ανάπτυξη – αναβάθμιση των ΤΕΕ και ΣΕΚ 

2.4.3: Προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης 

της εκπαίδευσης  με την αγορά εργασίας  

2.4.2: Πρακτική άσκηση & γραφεία διασύνδεσης 

2.4.1: Συμβουλευτική & επαγγελματικός  προσανατολισμός 

μαθητών  

2.5.1: Προγράμματα Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

2.5.2: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης 

2.6.1: Προγράμματα Προστασίας περιβάλλοντος & 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
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 Πηγή: www.kps.gr  

Α3: Ανάπτυξη & 

προώθηση της 

επιχειρηματικότητας 

και προσαρμοστικό-

τητας των νέων. 

 

Α4: Βελτίωση της 

πρόσβασης των 

γυναικών στην αγορά 

εργασίας. 

Α5: Δημιουργία & 

Ενίσχυση Υποδομών 

για την Υλοποίηση 

των Μέτρων  ΕΚΤ 

(ΕΤΠΑ) 

Α6: Τεχνική βοήθεια 

3.1: Ενθάρρυνση επιχειρηματικής 

δράσης & καινοτομικών 

εφαρμογών  

4.1: Προγράμματα υποστήριξης 

αρχικής επαγγελματικής 

κατάρτισης & εκπαίδευσης των 

γυναικών 

4.2: Προγράμματα υποστήριξης 

γυναικών στις προπτυχιακές &, 

μεταπτυχιακές σπουδές. 

Προγράμματα σπουδών και 

ερευνητικά προγράμματα για τις 

γυναίκες 

5.1: Αναβάθμιση υποδομών & 

εξοπλισμών για την προώθηση 

ισότητας ευκαιριών πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας 

5.2: Αναβάθμιση υποδομών & 

εξοπλισμών για τη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης 

6.1: Τεχνική βοήθεια 

3.1.1: Ενθάρρυνση επιχειρηματικής  δράσης και 

καινοτομικών εφαρμογών σπουδαστών ΙΕΚ & 

σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 

4.1.1: Προγράμματα υποστήριξης αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης & εκπαίδευσης 

γυναικών 

4.2.1: Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά & ερευνητικά 

προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες. 

Υποστήριξη ερευνητικής δράσης γυναικών. 

5.1.1: Υποδομές γι α άτομα με ειδικές ανάγκες 

5.1.2: Υποδομές – εξοπλισμοί ολοήμερου σχολείου 

5.1.3: Υποδομές – εξοπλισμοί σχολείων β’ ευκαιρίας 

5.2.1: Διεύρυνση συστήματος βιβλιοθηκών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα 

5.2.2: Βιβλιοθήκες Τριτοβάθμιας 

5.2.3: Ανάπτυξη εργαστηρίων τεχνολογίας και 

φυσικών επιστημών – εποπτικά μέσα 

5.2.4: Σχολεία Αθμιας & Βθμιας 

5.2.5: Αναβάθμιση των υποδομών ΙΕΚ & σχολών 

λοιπών φορέων 

5.2.6: Ανάπτυξη των ΤΕΕ και ΣΕΚ 

5.2.7: Κτίρια Γθμιας 

5.2.9: Δράσεις του ΕΚΤ που χρειάζονται πόρους 

ΕΤΠΑ 

5.2.8: Εξοπλισμός Γθμιας 

6.1.1: Τεχνική βοήθεια Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ 

3.1.2:  Προγράμματα επιχειρηματικότητας στην 

τριτοβάθμια 

3.1.3: Ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων-

υπηρεσιών από φοιτητές & αποφοίτους τριτοβάθμιας 

 

ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
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Πίνακας 13 

Ταυτότητα Μέτρου 3.1 «Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης & καινοτόμων 

εφαρμογών» του ΕΠΕΑΕΚ 

 
Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση 
3

ος 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

της προσαρμοστικότητας των νέων 
ΜΕΤΡΟ 3.1 Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης & καινοτομικών 

εφαρμογών 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλη η χώρα 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Μαθητές δευτεροβάθμιας και  τεχνικής  εκπαίδευσης, 

καταρτιζόμενοι δημοσίων ΙΕΚ   και λοιπών σχολών 

αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  

φοιτητές / σπουδαστές  ανώτατης εκπαίδευσης, 

εκπαιδευτικοί 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000-2006 
ΠΕΔΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2    Ανθρώπινοι Πόροι 

24  Ελαστικότητα εργατικού δυναμικού, 

επιχειρηματική δραστηριότητα, καινοτομία, 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (άτομα, 

εταιρείες) 
 
Πηγή:  Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του 3

ου

 Άξονα Προτεραιότητας 

Τεχνικό Δελτίο Τύπου Μέτρου 3.1, (2002) 

 

 
 
 
 
 

Πίνακας 14 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του 3
ου

 άξονα προτεραιότητας του ΕΠΕΑΕΚ 

 

                                                                                                                  Σε χιλ. 

ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΗ Δ.Δ. 

ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟΥ %Σ.Κ. %Δ.Δ. %Σ.Κ. %Δ.Δ 

Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 19.848,4  100  0,8  

Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 19.848,4  100 100 0,8 0,8 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΚΤ) 14.886,3 75%     

Εθνική Δημόσια Δαπάνη 4.962,1 25%     

Ιδιωτική Συμμετοχή       

Δανεισμός       

Πηγή: Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του 3
ου

 Άξονα Προτεραιότητας 

           Τεχνικό Δελτίο Τύπου Μέτρου 3.1, (2002) 
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Πίνακας 15 

Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα του  

Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ ΚΠΣ 
 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ 

Άξονας προτεραιότητας 1:  
Ανάπτυξη & Προώθηση Ενεργών 

Πολιτικών για την καταπολέμηση 

και την πρόληψη της ανεργίας, για 

την αποφυγή της μακροχρόνιας 

ανεργίας και τη διευκόλυνση της 

επανένταξης των μακροχρόνια 

ανέργων 

Μέτρο 1.1: Ενίσχυση των υποδομών των υπηρεσιών απασχόλησης, 

παρακολούθησης και υποστήριξης των παρεμβάσεων στην αγορά 

εργασίας.  

Μέτρο 1.2: Ενίσχυση της λειτουργίας ή / και δράσεων των υπηρεσιών 

απασχόλησης, παρακολούθησης και υποστήριξης των παρεμβάσεων στην 

αγορά εργασίας 

Μέτρο 1.3 : Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών 

υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας 

Μέτρο 1.4 : Ενίσχυση και αναβάθμιση των προγραμμάτων προώθησης της 

απασχόλησης ανέργων 

Μέτρο 1.5: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων & προώθηση της απασχόλησης 

ανέργων στους τομείς του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
Άξονας προτεραιότητας 2:  
Προώθηση της ισότητας των 

ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για 

εκείνους που απειλούνται με 

Κοινωνικό Αποκλεισμό 

Μέτρο 2.1: Υποστηρικτικές και προπαρασκευαστικές (προκατάρτιση), 

καθώς και συνοδευτικές ενέργειες προώθησης της ισότητας των ευκαιριών  

Μέτρο 2.2 : Προώθηση στην Απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων  

Μέτρο 2.3: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών 

ομάδων και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας 
Άξονας προτεραιότητας 3 : 
Προώθηση και Βελτίωση της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της 

παροχής συμβουλών 

Μέτρο 3.1: Ενίσχυση δράσεων πιστοποίησης (μονάδων, φορέων, 

προγραμμάτων και εκπαιδευτών κατάρτισης), καθώς και υπηρεσιών 

δημιουργίας και τυποποίησης προγραμμάτων κατάρτισης 

Άξονας προτεραιότητας 4: 
Ανάπτυξη και προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και 

προσαρμοστικότητας του εργατικού 

δυναμικού 

Μέτρο 4.1: Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και σύσταση νέων 

επιχειρήσεων  

Μέτρο 4.2: Ενίσχυση και υποστήριξη της συμμετοχής των 

αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους 

Μέτρο 4.3: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

Μέτρο 4.4: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στο Δημόσιο 

Τομέα 

Άξονας προτεραιότητας 5: 
Βελτίωση της πρόσβασης και της 

συμμετοχής των γυναικών στην 

αγορά εργασίας 

Μέτρο 5.1: Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις 

Μέτρο 5.2: Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθμισης των  

μονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων και λοιπών 

πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας 

Μέτρο 5.3: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών 

(εξειδικευμένη κατάρτιση, συμβουλευτική, απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας, επιχειρηματικότητα, δίκτυα, ευαισθητοποίηση / πληροφόρηση 

φορέων και δομών) 
Άξονας προτεραιότητας 6: 
Τεχνική Βοήθεια / Υποστήριξη της 

εφαρμογής του Ε.Π. 

Μέτρο 6.1: Υποστήριξη της εφαρμογής του Ε.Π. 

Πηγή: www.kps.gr  
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Πίνακας  16  

Άξονες Προτεραιότητας & Μέτρα του  

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠΑΝ Ι) 
 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ 

Άξονας προτεραιότητας 1: 
Βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος 

 

Μέτρο 1.1: Τεχνολογικές υποδομές βελτίωσης του εργασιακού 

περιβάλλοντος, τεχνολογικές και επιχειρηματικές υποδομές 

Μέτρο 1.2: Εθνικό σύστημα ποιότητας 

Μέτρο 1.3: Απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Μέτρο 1.4: Δομές υποστήριξης επιχειρήσεων 

Άξονας προτεραιότητας 2: 
Στήριξη και ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας 

 

Μέτρο 2.1: Ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα συμπαραγωγής, 

ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενεργείας 

Μέτρο 2.2: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό τομέα 

Μέτρο 2.3: Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων Ν.2601/98 και Ν. 

3299/04 τομέα μεταποίησης 

Μέτρο 2.4: Συνεχιζόμενες επενδύσεις αναπτυξιακού νομού 2601/98 

Μέτρο 2.5: Τεχνολογικός & οργανωτικός εκσυγχρονισμός 

επιχειρήσεων 

Μέτρο 2.6: Ενίσχυση φορέων παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων 

σε ΜΜΕ & ΠΜΕ 

Μέτρο 2.7: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ & ΠΜΕ 

Μέτρο 2.9: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του 

περιβάλλοντος 

Μέτρο 2.10: Ίδρυση και λειτουργία του ταμείου εγγυοδοσίας ΜΜΕ & 

ΠΜΕ (ΤΕΜΠΜΕ) 

Μέτρο 2.11: Ενίσχυση ΜΜΕ του τριτογενούς τομέα 

Μέτρο 2.12:  Βιομηχανικές και επιχειρηματικές υποδομές 

Άξονας προτεραιότητας 3: 
Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας 

 

Μέτρο 3.1: Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στον τομέα 

ενεργείας 
Μέτρο 3.2: Προώθηση επιχειρηματικής αριστείας στις μεταποιητικές 

& τουριστικές επιχειρήσεις 
Μέτρο 3.3: Προώθηση της αριστείας στην τεχνολογική ανάπτυξη & 

ερευνά 

Άξονας προτεραιότητας 4: 
Τεχνολογική καινοτομία και έρευνα 

 

Μέτρο 4.1: Υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την 

προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. Εντοπισμός & αξιοποίηση ερευνητικών 

αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spin off) 
Μέτρο 4.2: Θερμοκοιτίδες, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα 

νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Δημόσιοι ερευνητικοί φορείς με 

τη συμμετοχή επιχειρήσεων 
Μέτρο 4.3: Ενθάρρυνση της ερευνάς, της μεταφοράς και της 

διάδοσης τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη δραστηριοτήτων 

διεθνούς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και της 

μεταφοράς τεχνολογίας 
Μέτρο 4.4: Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες τεχνολογίες. 

Υποστήριξη και διαμόρφωση Ε&Τ πολιτικής. Διαχείριση Ε&Τ 

πληροφοριών 
Μέτρο 4.5: Κοινοπραξίες ερευνάς και τεχνολογικής ανάπτυξης σε 

τομείς εθνικής προτεραιότητας 
Μέτρο 4.6: Δημιουργία περιφερειακών πόλων καινοτομίας - ζώνη 

καινοτομίας ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Άξονας προτεραιότητας 5: 
Διαφοροποίηση του τουριστικού 

προϊόντος – προβολή της Ελλάδας ως 

τουριστικού προορισμού 

Μέτρο 5.1: Ενίσχυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής 
Μέτρο 5.2: Ολοκληρωμένες δράσεις εναλλακτικού τουρισμού – 

τουριστική προβολή 
Μέτρο 5.3: Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις αξιοποίησης 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
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Άξονας προτεραιότητας 6: 
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

και προώθηση της απελευθέρωσης της 

αγοράς ενέργειας 

 

Μέτρο 6.1: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσιας φυσικού 

αερίου 
Μέτρο 6.2: Ενίσχυση της ευελιξίας, ευστάθειας και αξιοπιστίας του 

συστήματος φυσικού αεριού 
Μέτρο 6.3: Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά και για την 

προώθηση των ΑΠΕ 
Μέτρο 6.4: Λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενεργείας 
Μέτρο 6.5: Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, συμπαραγωγής στο 

ενεργειακό σύστημα της χωράς - εξοικονόμηση ενεργείας 

Άξονας προτεραιότητας 7: 
Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 

Μέτρο 7.1: Διείσδυση φυσικού αεριού στον οικιακό και τριτογενή 

τομές, σε βιομηχανικούς καταναλωτές και στον τομές των μεταφορών 
Μέτρο 7.2: Υποδομές ασφαλείας της διακίνησης πετρελαιοειδών 
Μέτρο 7.3: Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης 

περιβαλλοντικών δεσμεύσεων 

Άξονας προτεραιότητας 8: 
Ανθρώπινοι πόροι 

 

Μέτρο 8.1: Εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομές του τουρισμού 
Μέτρο 8.2: Ανθρώπινοι πόροι στη μεταποίηση, το εμπόριο και τις 

υπηρεσίες 
Μέτρο 8.3: Ανθρώπινο ερευνητικό και τεχνολογικό δυναμικό 

Άξονας προτεραιότητας 9: 
Τεχνική βοήθεια - προετοιμασία νέας 

προγραμματικής περιόδου 

Μέτρο 9.1: Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ 

Μέτρο 9.2: Τεχνική βοήθεια ΕΚ 
Μέτρο 9.3: Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας - ΕΤΠΑ 

Πηγή: www.3kps.antagonistikotita.gr  

 

 

 

 

Πίνακας 17 

Άξονες Προτεραιότητας και Στόχοι του 

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΑΝ. ΙΙ) 

 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Άξονας προτεραιότητας 1: 

Προώθηση της καινοτομίας, 

υποστηριζόμενης από έρευνα και 

τεχνολογική ανάπτυξη 

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλους 

τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ως βασικού παράγοντα 

για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση 

στην οικονομία της γνώσης 

 

Άξονας προτεραιότητας 2: 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

της εξωστρέφειας 

 

Επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής 

διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και 

υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική 

ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, συμβάλλοντας με 

αυτό τον τρόπο στην έξοδο της χώρας από τις συνθήκες οικονομικής 

ύφεσης 

 

Άξονας προτεραιότητας 3: 

Βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος 

Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των βασικών 

υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων που 

είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την 

ενδυνάμωση του ανταγωνισμού, την μείωση του επιχειρηματικού 

κινδύνου και την προστασία του καταναλωτή 
 

Άξονας προτεραιότητας 4: 

Ολοκλήρωση του ενεργειακού 

συστήματος της χώρας και ενίσχυση 

της αειφορίας 

Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο 

της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, υποστήριξη της 

απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και ένταξη της χώρας στα 

μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  
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Πίνακας  18 

Άξονες προτεραιότητας και ειδικοί στόχοι του  

Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (ΕΠΕΔΒΜ) 
 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Άξονας προτεραιότητας 1:  
Αναβάθμιση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και προώθηση της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης 

1.1. Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος-ενίσχυση της κινητικότητας του 

μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού 

1.2. Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση µέσω της εφαρμογής 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας-αξιολόγησης των 

συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος 

1.3. Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

1.4. Ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής όλων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, 

µε έμφαση στα άτομα µε αναπηρία (ΑµεΑ) και τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) 

1.5. Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης µε έμφαση στην καινοτομία και στην 

χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Άξονας προτεραιότητας 2:   
Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης  και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά 

εργασίας 

2.1. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αρχικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυση του περιεχομένου της 

2.2. Αναβάθμιση της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης µε στόχο 

τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της 

2.3. Αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος 

µε την αγορά εργασίας 

Άξονας προτεραιότητας 3:   
Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

3.1. Ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου 

εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή - αύξηση της 

συµµετοχής µέσω παροχής ειδικών κινήτρων 

3.2. Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Άξονας προτεραιότητας 4:  
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για 

την προαγωγή της έρευνας και της 

καινοτομίας 

4.1. Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας µέσω 

προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και της 

προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό 

4.2. Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών ώστε να 

συμβάλλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέα γνώσης µε έμφαση 

στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ. 
Άξονας προτεραιότητας 5:  
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

5.1. Η ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης. 

5.2. ∆ηµοσιότητα και πληροφόρηση. 
 

Πηγή: www.espa.gr  
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Παράρτημα ΙV: Ερωτηματολόγια έρευνας 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Φοιτητών) 
 

Για τη διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 

 
Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυμο και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με αντικείμενο την καταγραφή απόψεων για την 

επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις με προσοχή, ειλικρίνεια και ακρίβεια σημειώνοντας Χ σε αυτό που ταιριάζει στην άποψη σας 

(παρακαλούμε σημειώστε Χ σε μια απάντηση) 

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας. 

                   Νοέμβριος 2012 

                    Γιώργος Παπαγιάννης                            Αθηνά  Σιπητάνου 

              

                    Υποψήφιος Διδάκτωρ                             Επικ. Καθηγήτρια 

 

1.  Δημογραφικά Στοιχεία 

 

 

1.1 Φύλο:    Άνδρας        Γυναίκα  

 

 

1.2 Ηλικία :   18-20            21-23            24-26            άνω των 26    

 

 
1.3 Εξάμηνο σπουδών:   ……………………… 

 

 
1.4 Πανεπιστήμιο:      ..….……………………………………………………. 

 

 

1.5 Αντικείμενο σπουδών:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 

 

Πολυτεχνείο  

Πληροφορική  

Οικονομία-Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Ανθρωπιστικές Επιστήμες   

Θετικές επιστήμες  

Νομική  

Ιατρική  

Τέχνη-Πολιτισμός-ΜΜΕ  

Άλλο……………………….........................  
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1.6     Τόπος διαμονής γονέων: 

 

Αγροτική περιοχή (< 2.000 κατοίκους)      

Ημιαστική           (2.000–10.000 κατοίκους)    

Αστική περιοχή  (> 10.000 κατοίκους)  

 

1.7     Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.8    Κατάσταση απασχόλησης γονέων: 

Κατάσταση απασχόλησης Πατέρα Μητέρας 

Δημόσιος Υπάλληλος    

Ιδιωτικός Υπάλληλος   

Επιχειρηματίας   

Ελεύθερος επαγγελματίας   

Αγρότης   

Άνεργος   

Οικιακά   

Άλλο………………………...   

 

2.  Απόψεις για την επιχειρηματικότητα 

 

2.1  Για ποιο λόγο θα αποφασίζατε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά; 

 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

2.1.1  Η επιχείρηση θα μου   

        προσφέρει υψηλό εισόδημα 

     

2.1.2  Θέλω να δουλεύω για τον  

        εαυτό μου, να μην έχω εργοδότη 

     

2.1.3  Θέλω να έχω την ευκαιρία να  

        εφαρμόσω νέες καινοτομίες 

     

2.1.4  Η επιχείρηση θα μου προσφέρει   

        κοινωνική καταξίωση 

     

2.1.5  Με την επιχείρηση θα αποδείξω  

        την αξία μου 

     

2.1.6  Είναι σημαντικό να έχω τον  

        έλεγχο της δουλειάς μου 

     

2.1.7  Με την επιχείρηση θα    

        κάνω αυτό που απολαμβάνω 

     

2.1.8  Με την επιχείρηση θα εφαρμόσω  

        τις ιδέες μου 

     

2.1.9  Με την επιχείρηση θα  

          αξιοποιήσω τα προσόντα μου 

     

2.1.10 Δεν υπάρχουν ευκαιρίες  

          απασχόλησης στο Δημόσιο  

     

2.1.11 Η οικονομική κρίση δε βοηθά  

          να εργαστώ ως υπάλληλος σε  

          μια εταιρεία 

     

2.1.12 Με την επιχείρηση θα είμαι πιο   

          ευέλικτος/η και ανεξάρτητος- θα  

          ρυθμίζω τις ώρες και τις   

          συνθήκες εργασίας 

     

Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                         

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ  

Απόφοιτος Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι  

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  

Άλλο……………………………………….  



 435 

 

 

 

2.2.   Για ποιο λόγο θα διστάζατε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά; Τι φοβάστε πιο  πολύ; 

 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

2.2.1  Δεν επιθυμώ την ανάληψη ρίσκου      

2.2.2  Θα πρέπει να δουλεύω πολύ      

2.2.3  Θα χρειαστώ μεγάλα κεφάλαια      

2.2.4  Φοβάμαι την αποτυχία και δεν  

        επιθυμώ να χάσω χρήματα 

     

2.2.5  Δεν έχω τις απαιτούμενες  

        γνώσεις και ικανότητες  

     

2.2.6  Θα πρέπει να αντιμετωπίσω τους  

        ανταγωνιστές 

     

2.2.7  Θα πρέπει να αντιμετωπίσω τη  

        γραφειοκρατία 

     

2.2.8 Το οικονομικό περιβάλλον   

         σήμερα είναι ασταθές και υπάρχει   

         περιορισμένη κατανάλωση 

     

2.2.9  Δεν έχω το απαιτούμενο δίκτυο  

         επαφών 

     

2.2.10 Φοβάμαι τον κοινωνικό  

         στιγματισμό σε περίπτωση  

         αποτυχίας 

      

2.2.11 Υπάρχει περισσότερη εργασιακή  

         ανασφάλεια συγκριτικά με την     

         εργασία ως μισθωτού σε μια     

         επιχείρηση 

     

 

2.3  Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

2.3.1  Διακρίνω επιχειρηματικές   

         ευκαιρίες ή ιδέες με δυνητική   

         εμπορική αξία. 

     

2.3.2  Μου αρέσει η ανάπτυξη,    

         η δημιουργία επιχειρήσεων 
     

2.3.3  Είμαι δημιουργικός και τακτικά   

        έχω ιδέες για το πώς να γίνουν τα   

        πράγματα πιο αποτελεσματικά 

     

2.3.4  Είμαι καινοτόμος και σε θέση να  

         βρω λύσεις σε προβλήματα 
     

2.3.5  Είμαι σε θέση να διαχειριστώ με   

         επιτυχία τον κίνδυνο δημιουργίας  

        μιας επιχείρησης 

     

2.3.6  Πιστεύω στη συνεργασία με   

         άλλους που μπορεί να βοηθήσει  

         να πραγματοποιηθεί το όνειρό μου 

     

2.3.7  Παρακινούμαι από την επιτυχία   

         και την επίτευξη των στόχων μου 
     

2.3.8  Γνωρίζω πώς να αναπτύσσω  

         ένα επιχειρηματικό σχέδιο 
     

2.3.9  Διαθέτω ικανότητες αξιοποίησης   

         των νέων τεχνολογιών κοινωνικής  

         δικτύωσης μέσω Η/Υ 

     

2.3.10 Είμαι ικανός, σε ικανοποιητικό   

         βαθμό, στη διαπραγμάτευση και   

         στη διαχείριση συγκρούσεων 

     

2.3.11 Δε θα πρέπει κανείς να ξεκινά  

         μια επιχείρηση εάν υπάρχει  

         κίνδυνος αποτυχίας 
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 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

2.3.12 Είναι εύκολο να δημιουργηθεί  

         και να λειτουργήσει μια   

         επιχείρηση στη χώρα μου             

     

 

2.4  Εάν ποτέ ξεκινούσες μια επιχείρηση…. 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

2.4.1 Πόσο δύσκολο νομίζεις ότι θα ήταν για σένα;      

2.4.2 Πόσο σίγουρος είσαι για την επιτυχία της;      

2.4.3 Πόσο «εργασιομανής» θα μπορούσες να γίνεις;       

2.4.4 Γνωρίζεις αρκετά για να ιδρύσεις μια επιχείρηση;       

2.4.5 Πόσο εμπιστοσύνη θα είχες στον εαυτό σου;      

2.4.6 Θα ήθελα πολύ να ξεκινήσω μια επιχείρηση      

2.4.7 Πόσο αγχωμένος θα ήσουν;      

2.4.8 Πόσο ενθουσιώδης θα ήσουν;       

 

2.5  Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ιδρύσω επιχείρηση μέσα στα επόμενα 3 χρόνια 

               Ναι                 Όχι                     Δεν ξέρω  

2.6  Είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορούσα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση  
               Ναι                 Όχι                     Δεν ξέρω  

2.7  Έχω τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να δημιουργήσω την επιχείρησή μου 

               Ναι                 Όχι                     Δεν ξέρω  

2.8 Εάν αποφάσιζα να δραστηριοποιηθώ επιχειρηματικά θα προτιμούσα να το κάνω: 

Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κ.τ.λ)  

Στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, βιοτεχνία κ.τλ.)  

Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες)  

Σε οποιοδήποτε τομέα  

 

2.9  Τι είναι, κατά την άποψή σας, αυτό που χαρακτηρίζει έναν επιχειρηματία; 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.10  Διατυπώστε με λίγα λόγια τον ορισμό που θα δίνατε στην έννοια καινοτομία και τους   

         τομείς που αυτή μπορεί να έχει εφαρμογή: 

 

Καινοτομία είναι………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Εφαρμογή σε τομείς:…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιχειρηματικότητα  

 

3.1   Κατά τη διάρκεια του Γυμνασίου / Λυκείου απέκτησα αρκετές γνώσεις σε θέματα   

         επιχειρηματικότητας 
                  Ναι                 Όχι  

Αν ναι, σας παρακαλώ αναφέρετε πότε (Γυμνάσιο/Λύκειο) και σε ποιο πλαίσιο: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.2    Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο έλαβα γνώσεις σε θέματα 

         επιχειρηματικότητας 

                  Ναι                 Όχι  

Αν ναι, σας παρακαλώ αναφέρετε πότε και σε ποιο πλαίσιο: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3  Η καλύτερη στιγμή για την ενημέρωση και εκπαίδευση   

      σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι…. 

Η ενημέρωση  

να ξεκινήσει... 

Η εκπαίδευση 

να γίνει… 

Στο Δημοτικό (Α/θμια Εκπαίδευση)   

Στο Γυμνάσιο/Λύκειο (Β/θμια Εκπαίδευση)   

Στο Πανεπιστήμιο (Γ/θμια εκπαίδευση)     

Μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΟΑΕΔ  κ.α)   

Όταν οι εργαζόμενοι εισέρχονται στην εργασία τους   

Δεν ξέρω   

Δεν μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος,  

πρέπει να έχει γεννηθεί με την ικανότητα αυτή                    

 

3.4 Γνωρίζω την ύπαρξη δράσεων του Πανεπιστημίου μου σε σχέση με την ενίσχυση της   

       επιχειρηματικότητας 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους αλλά δε γνωρίζω τι κάνουν  

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και παρακολουθώ οτιδήποτε σχετικό  

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους  

 

3.5  Γνωρίζω την ύπαρξη άλλων φορέων, εκτός Πανεπιστημίου ή/και δράσεων που   

       ενισχύουν την επιχειρηματικότητα 

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους αλλά δε γνωρίζω τι κάνουν  

Ναι, γνωρίζω την ύπαρξή τους και παρακολουθώ οτιδήποτε σχετικό  

Όχι, δε γνωρίζω την ύπαρξή τους  

 

3.6  Σημειώστε την άποψή σας στις παρακάτω προτάσεις: Ναι Όχι Δεν ξέρω 

Στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στο σχολείο 

(Β/θμια) πρέπει να συμμετέχουν και επιχειρηματίες 
   

Στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στο πανεπιστήμιο 

πρέπει να συμμετέχουν και επιχειρηματίες 
   

Οι σπουδές μου στο πανεπιστήμιο μου παρέχουν αρκετά εφόδια για 

τη δημιουργία επιχείρησης 
   

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αυξάνει την πιθανότητα για 

αυτοαπασχόληση 
   

 

3.7 Ποιος/τι από τα παρακάτω σας επηρέασε, άμεσα ή έμμεσα, στην επιλογή σας να παρακολουθήσετε το 

μάθημα αυτό;  (Δώστε έως 3 απαντήσεις) 

   1. Ο πατέρας μου (είναι επιχειρηματίας)    6. Συγγενείς (επιχειρηματίες)  

   2. Η μητέρα μου (είναι επιχειρηματίας)    7. Καθηγητές στο Λύκειο  

   3. Ο αδελφός/η μου (είναι επιχειρηματίας)    8. Καθηγητές στο Πανεπιστήμιο  

   4. Οι γονείς μου (δεν είναι επιχειρηματίες)    9. Πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών  

   5. Φίλοι  (επιχειρηματίες)    10. Η εργασία μου σε μια επιχείρηση  
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3.8 Παρακολουθήσατε ποτέ άλλο μάθημα (π.χ υποχρεωτικό) ή εργαστήριο σχετικό με την 

επιχειρηματικότητα; 

Παρακολουθώ αυτό το εξάμηνο               Σε προηγούμενο εξάμηνο                    Όχι  

 

 

3.9 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στο μάθημα που 

παρακολουθείτε; 

 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Το μάθημα είναι χρήσιμο για τις σπουδές 

μου 

     

Για την παρακολούθηση του μαθήματος 

απαιτείται γνωστικό υπόβαθρο 

(οικονομικών και άλλων εννοιών) 

     

Το μάθημα ικανοποιεί απολύτως τις 

προσδοκίες μου 

     

Η συμμετοχή μου και το ενδιαφέρον μου 

στα μαθήματα είναι / ήταν υψηλά 

(παρουσίες, εργασία) 

     

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις 

 

     

Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια 

 

     

Έχω μάθει και καταλάβει το αντικείμενο 

του μαθήματος 

     

 

 

3.10  Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την απόφασή μου να επιλέξω το μάθημα της   

         επιχειρηματικότητας 
               Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω       

 

3.11  Έχω παρακολουθήσει εκδήλωση / ημερίδα σχετικά με την επιχειρηματικότητα; 

   Μία φορά            Περισσότερες φορές             Δεν παρακολούθησα ποτέ  

Αναφέρετε τι σας ώθησε να την παρακολουθήσετε:………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….  

 

3.12  Έχω συμμετάσχει σε διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας 

                 Ναι                     Όχι  

 

3.13   Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει θετικά τη στάση μου στο ενδεχόμενο ίδρυσης μιας   

         επιχείρησης στο μέλλον 
               Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω   

     

3.14  Η οικονομική κρίση, κατά την άποψή μου, επηρεάζει και θα επηρεάσει το  

         μέλλον της επιχειρηματικότητας…. 
            Θετικά           Αρνητικά                Δεν ξέρω  

 

 
 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη έρευνα 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Καθηγητών) 

Για τη διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 

 
Αξιότιμε κύριε / κυρία 

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι αυστηρώς προσωπικό και ανώνυμο και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με αντικείμενο την καταγραφή απόψεων για την 

επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα. Έτσι, σας καλούμε να συμπληρώσετε το 

ερωτηματολόγιο συμβάλλοντας με τις απαντήσεις  και τις απόψεις σας στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο.  

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας. 

                   Οκτώβριος 2012 

                    Γιώργος Παπαγιάννης                            Αθηνά  Σιπητάνου 

                    Υποψήφιος Διδάκτωρ                             Επικ. Καθηγήτρια 

 

 

1.  Δημογραφικά Στοιχεία 
 

 
1.1 Φύλο:    Άνδρας        Γυναίκα  

 

 

1.2 Αντικείμενο σπουδών:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3 Πανεπιστήμιο:  ……………………………………………………………………… 

 
 

1.4 Θέση στο Πανεπιστήμιο: 

Μέλος ΔΕΠ  

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό Ν. 407/ 80     

ΕΕΔΙΠ  

ΕΤΕΠ  

Εξωτερικός συνεργάτης  

Πολυτεχνείο  

Πληροφορική  

Οικονομία-Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Ανθρωπιστικές Επιστήμες   

Θετικές επιστήμες  

Νομική  

Ιατρική  

Τέχνη-Πολιτισμός-ΜΜΕ  

Άλλο……………………….........................  
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1.5 Αν είστε μέλος ΔΕΠ ποιο το γνωστικό αντικείμενο της θέσης σας; 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

 

 

2. Απόψεις για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα     

 
2.1  Η καλύτερη στιγμή για την ενημέρωση και την εκπαίδευση   

      σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι…. 

Η ενημέρωση  

να ξεκινήσει... 

Η εκπαίδευση 

να γίνει… 

Στο Δημοτικό (Α/θμια Εκπαίδευση)   

Στο Γυμνάσιο/Λύκειο (Β/θμια Εκπαίδευση)   

Στο Πανεπιστήμιο (Γ/θμια εκπαίδευση)     

Μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΟΑΕΔ  κ.α)   

Όταν οι εργαζόμενοι εισέρχονται στην εργασία τους   

Δεν ξέρω   

Δεν μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος,  

πρέπει να έχει γεννηθεί με την ικανότητα αυτή                    

 
2.2  Στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στο σχολείο (Β/θμια) πρέπει να συμμετέχουν και   

       επιχειρηματίες 

               Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω  

2.3  Στην εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο πρέπει να συμμετέχουν και   

       επιχειρηματίες 
               Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω  

2.4  Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αυξάνει την πιθανότητα για αυτοαπασχόληση 

               Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω  

 

2.5  Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

απευθύνεται προς το παρόν κυρίως στους 

φοιτητές των οικονομικών τμημάτων  

     

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

πρέπει να απευθύνεται κυρίως στους 

φοιτητές των οικονομικών τμημάτων 

     

Ο στόχος της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο είναι  

η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την 

ίδρυση επιχείρησης 

     

Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στα 

ΑΕΙ πρέπει να εστιάζει περισσότερο στην 

αλλαγή των προσωπικών χαρακτηριστικών, 

συμπεριφορών και νοοτροπίας για το θέμα 

αυτό και λιγότερο στην παροχή 

εξειδικευμένων γνώσεων 

     

Χρειάζεται βελτίωση και σταδιακά εδραίωση 

της διδασκαλίας του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης 

     

Η δημιουργία έδρας για την 

επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι απαραίτητη 

     

Η ειδική κατάρτιση που παρέχεται σήμερα 

στους καθηγητές σε θέματα 

επιχειρηματικότητας είναι ανεπαρκής 
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 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η κρατική χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων επιχειρηματικότητας είναι 

ικανοποιητική 

     

Η ιδιωτική χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων επιχειρηματικότητας είναι 

ικανοποιητική 

     

 

 

2.6  Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις; 

 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας είναι 

βασισμένα στη θεωρία και λιγότερο στην 

πράξη 

     

Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) έχουν ρόλο 

στη διαμόρφωση του περιεχομένου του 

μαθήματος της επιχειρηματικότητας 

     

Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) πρέπει να 

έχουν λόγο στη διαμόρφωση του 

περιεχομένου του μαθήματος 

     

Τα μαθήματα για την επιχειρηματικότητα 

αποτελούν αναγκαία αλλά όχι ικανή 

συνθήκη για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικού πνεύματος 

     

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας 

ενδιαφέρει τους φοιτητές και τα 

αποτελέσματά του θα φανούν στο μέλλον  

     

Προϋπόθεση για την επιτυχή 

παρακολούθηση του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας είναι η κατοχή από 

τους φοιτητές βασικών οικονομικών 

εννοιών  

     

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας 

αναπτύσσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες 

των φοιτητών   

     

Το μάθημα της επιχειρηματικότητας θα 

πρέπει να διδάσκεται κυρίως από 

επιχειρηματίες 

     

Το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών σε 

θέματα επιχειρηματικότητας πριν από την 

εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι ικανοποιητικό 

     

Ο αριθμός των σπουδαστών που επιλέγουν 

το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι 

ικανοποιητικός  

     

Το ακαδημαϊκό περιβάλλον (καθηγητές 

κ.α) ενθαρρύνει τους φοιτητές στην 

επιλογή της επιχειρηματικότητας ως 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας 

     

Η υποστήριξη του ιδρύματος, όσον αφορά 

τη διδασκαλία του μαθήματος της 

επιχειρηματικότητας, είναι ικανοποιητική 

     

Οι μέθοδοι διδασκαλίας της 

επιχειρηματικότητας που γνωρίζω είναι 

αρκετές για την αποτελεσματική 

διδασκαλία του μαθήματος 
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2.7  Το μάθημα της επιχειρηματικότητας είναι προτιμότερο:  

Να ενταχθεί ως υποχρεωτικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών όλων των τμημάτων  

Να αποτελεί πρόσθετη, προαιρετική δραστηριότητα   

Να είναι μάθημα επιλογής όλων των τμημάτων  

Να διδάσκεται μόνο σε τμήματα ορισμένων σχολών  

Άλλο…………………………………………………………………………  

 
2.8   Οι σπουδές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια παρέχουν αρκετά εφόδια για τη δημιουργία   

        επιχείρησης 
               Ναι                     Όχι           Δεν ξέρω  

2.9 Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο που διδάσκετε παρέχουν αρκετά εφόδια για τη δημιουργία     

        επιχείρησης 
               Ναι                     Όχι           Δεν ξέρω  

2.10 Ζητά το πανεπιστήμιό σας να έχουν οι καθηγητές που θα διδάξουν το μάθημα της   

        επιχειρηματικότητας εμπειρία ή κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα; 
               Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω  

2.11 Έχει επηρεάσει, κατά την άποψή σας, η οικονομική κρίση την απόφαση των φοιτητών   

        σας να επιλέξουν το μάθημα της επιχειρηματικότητας; 
              Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω       

 

3. Απόψεις για την επιχειρηματικότητα 

 

3.1  Ποιοι, κατά την άποψή σας, από τους παρακάτω λόγους αποτελούν ανασταλτικούς   

       παράγοντες για την ίδρυση επιχείρησης από τους νέους;  

 Διαφωνώ Διαφωνώ 

Λίγο 

Ούτε συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ 

αρκετά 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

Αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης      
Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές      
Γραφειοκρατία      
Παραεμπόριο       
Υψηλό κόστος λειτουργίας (ενοίκιο κ.α.)      
Υψηλό μισθολογικό κόστος      
Υψηλές ασφαλιστικές εισφορές      
Οικονομική κρίση-ασταθές οικ. περιβάλλον       
Μείωση αγοραστικής δύναμης       
Έλλειψη νέων επιχειρηματικών ιδεών      
Έλλειψη απαιτούμενων γνώσεων/ικανοτήτων      
Φόβος αποτυχίας      
Ανταγωνισμός      
Πολλές ώρες εργασίας      
Πρόσβαση σε κεφάλαια/τραπεζικό τομέα      
Ανάληψη ρίσκου      
Άλλο………………………………………..      

 

3.2 Είναι εύκολο να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα 

 

 1 2 3 4 5  

Διαφωνώ       Συμφωνώ απόλυτα
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3.3  Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιό σας οι παρακάτω δράσεις για την   

       προώθηση της επιχειρηματικότητας; 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 
Μαθήματα επιχειρηματικότητας      
Μελέτες περιπτώσεων      
Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και αλλού       
Σεμινάρια επιχειρηματικότητας      
Υπηρεσίες συμβουλευτικής      
Εργαστήρια επιχειρηματικότητας      
Διαγωνισμοί επιχειρηματικών ιδεών      
Διαγωνισμοί επιχειρηματικών σχεδίων      
Παιχνίδια ρόλων      
Εικονικές επιχειρήσεις      
Θερινά σχολεία επιχειρηματικότητας      
Εκδηλώσεις/Συναντήσεις επιχειρηματιών με 

σπουδαστές 
     

 

3.4 Ο αριθμός των ενημερωτικών εκδηλώσεων για την επιχειρηματικότητα που πραγματοποιούνται  

     από το πανεπιστήμιο είναι ικανοποιητικός 

               Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω  

Τι άλλο προτείνετε αναφορικά με τις ενημερωτικές εκδηλώσεις για την επιχειρηματικότητα;……… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
3.5  Οι δεσμοί μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της   
       επιχειρηματικότητας είναι ανεπτυγμένοι σε ικανοποιητικό βαθμό 
              Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω       

Τι άλλο προτείνετε αναφορικά με την ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων-επιχειρήσεων; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3.6 Υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης και υποστήριξης των σπουδαστών του   

      πανεπιστημίου που ιδρύουν μια επιχείρηση; 
               Ναι                     Όχι            Δεν ξέρω  

3.7  Έχετε καταρτισθεί σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; 
               Ναι                     Όχι               

3.8  Έχετε καταρτισθεί σε θέματα επιχειρηματικότητας με σκοπό τη διδασκαλία του   

        μαθήματος επιχειρηματικότητας που διδάσκετε; 
               Ναι                     Όχι               

3.9  Έχετε εργαστεί σε κάποια επιχείρηση κατά το παρελθόν; 
               Ναι                     Όχι               

3.10 Με ποιο τρόπο, κατά την άποψή σας, επηρεάζει και θα επηρεάσει η οικονομική κρίση το  

        μέλλον της επιχειρηματικότητας; 
          Θετικά           Αρνητικά          Δεν ξέρω  

 

3.11 Γράψτε τις προτάσεις σας για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η εκπαίδευση να 

στηρίξει την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την επιχειρηματικότητα και των 

δεξιοτήτων της;  
……....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

3.12 Με ποιους τρόπους, κατά την άποψή σας, θα διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση και 

πρόσβαση των σπουδαστών σας στην αγορά εργασίας (ως εργαζόμενοι ή/και επιχειρηματίες); 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη έρευνα 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

(επιχειρηματιών-εκπροσώπων νέων επιχειρηματιών)   
Για την επιχειρηματικότητα και τη διερεύνηση του ρόλου της εκπαίδευσης στην ενίσχυσή της 

 

Οι απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διεξαγωγή 

επιστημονικής έρευνας με αντικείμενο την καταγραφή απόψεων για την επιχειρηματικότητα και την 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Οι ερωτήσεις αυτές είναι μέρος της συνέντευξης με 

εκπρόσωπους φορέων για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.   

Η συνεργασία σας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της έρευνας και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα αντανακλούν την πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να απαντήσετε 

στις ερωτήσεις με προσοχή και ειλικρίνεια. 

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας. 

                  Δεκέμβριος 2012 

                    Γιώργος Παπαγιάννης                            Αθηνά  Σιπητάνου 

              

                    Υποψήφιος Διδάκτωρ                             Επικ. Καθηγήτρια 

 

1.  Δημογραφικά Στοιχεία 
1. Φύλο:    Άνδρας        Γυναίκα  

 

2. Ηλικία :   18-24         25-30            30-35           35-45          άνω των 45  

 

3. Πανεπιστήμιο αποφοίτησης:……………………………………………………….................... 

 

4. Αντικείμενο σπουδών:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 
 

5.   Κατάσταση απασχόλησης γονέων: 

Κατάσταση απασχόλησης Πατέρα Μητέρας 

Δημόσιος Υπάλληλος    

Ιδιωτικός Υπάλληλος   

Επιχειρηματίας   

Ελεύθερος επαγγελματίας   

Αγρότης   

Άνεργος   

Οικιακά   

Άλλο………………………...   

Πολυτεχνείο  

Πληροφορική  

Οικονομία-Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Ανθρωπιστικές Επιστήμες   

Θετικές επιστήμες  

Νομική  

Ιατρική  

Τέχνη-Πολιτισμός-ΜΜΕ  

Άλλο……………………….........................  
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6. Είστε εκλεγμένος πρόεδρος του συνδέσμου/ομοσπονδίας;………………………. 

 

7. Πόσα μέλη αριθμεί ο σύλλογός σας; ………………… 

 

8. Σε ποιόν τομέα παραγωγής ανήκει η επιχείρησή σας;  ………………….  

 

9. Σε ποιόν τομέα παραγωγής ανήκουν οι περισσότερες επιχειρήσεις του 

συνδέσμου/ομοσπονδίας;…………………… 

2.  Απόψεις για την επιχειρηματικότητα 
 

1. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά; 

 

2. Τι φοβηθήκατε περισσότερο όταν αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά; 

 

3. Τι είναι, κατά την άποψή σας, αυτό που χαρακτηρίζει έναν επιχειρηματία; 

 

4. Ποιον ορισμό θα δίνατε στην έννοια «καινοτομία» και σε ποιους τομείς, κατά την άποψή σας,    

    μπορεί να έχει εφαρμογή; 

 

5. Είναι εύκολο να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μια επιχείρηση στη χώρα μας σήμερα; 

 

6. Σε σχέση με το παρελθόν είναι περισσότερο εύκολη ή δύσκολη η δημιουργία και λειτουργία μιας  

    επιχείρησης; 

 

7. Υπάρχει κάτι το οποίο φοβάστε περισσότερο αναφορικά με το μέλλον της επιχείρησής σας; 

 

8. Όταν λάβατε την απόφαση να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά είχατε τις απαραίτητες γνώσεις    

    ώστε να το κάνετε;  

Αν ναι από που λάβατε αυτές τις γνώσεις; 

 

9. Απευθυνθήκατε κάπου/σε κάποιον για τη δημιουργία της επιχείρησής σας. Λάβατε βοήθεια ή   

    υποστήριξη; 

 

10. Εάν αποφασίζατε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά σήμερα σε ποιόν τομέα θα   

      προτιμούσατε να το κάνετε; 

Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία κ.τ.λ)  

Στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση, βιοτεχνία κ.τλ.)  

Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες)  

Σε οποιοδήποτε τομέα  

 

11. Ποιοι, κατά την άποψή σας, από τους παρακάτω λόγους αποτελούν ανασταλτικούς  

      παράγοντες για την ίδρυση επιχείρησης από τους νέους; 

 

12. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα των νέων επιχειρηματιών (των μελών σας); 

 

3.  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιχειρηματικότητα  

 

1. Κατά τη διάρκεια του Γυμνασίου / Λυκείου αποκτήσατε αρκετές γνώσεις σε θέματα   

    Επιχειρηματικότητας; 

Ναι      Όχι  

Αν ναι, σας παρακαλώ αναφέρετε πότε (Γυμνάσιο/Λύκειο) και σε ποιο πλαίσιο: 

2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο λάβατε γνώσεις σε θέματα 

    Επιχειρηματικότητας;        

Ναι      Όχι  

Αν ναι, σας παρακαλώ αναφέρετε πότε και σε ποιο πλαίσιο: 
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3. Κατά την άποψή σας, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αυξάνει την πιθανότητα για   

    αυτοαπασχόληση; 
 

4.  Η καλύτερη στιγμή για την ενημέρωση και εκπαίδευση   

      σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι…. 

Η ενημέρωση  

να ξεκινήσει... 

Η εκπαίδευση 

να γίνει… 

Στο Δημοτικό (Α/θμια Εκπαίδευση)   

Στο Γυμνάσιο/Λύκειο (Β/θμια Εκπαίδευση)   

Στο Πανεπιστήμιο (Γ/θμια εκπαίδευση)     

Μεταλυκειακή εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΟΑΕΔ  κ.α)   

Όταν οι εργαζόμενοι εισέρχονται στην εργασία τους   

Δεν ξέρω   

Δεν μπορεί να εκπαιδευτεί κάποιος,  

πρέπει να έχει γεννηθεί με την ικανότητα αυτή                    

 

5. Ποιος/τι από τα παρακάτω σας επηρέασε, άμεσα ή έμμεσα, στην επιλογή σας να   

    δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά;  

   1. Ο πατέρας μου (είναι επιχειρηματίας)    6. Συγγενείς (επιχειρηματίες)  

   2. Η μητέρα μου (είναι επιχειρηματίας)    7. Καθηγητές στο Λύκειο  

   3. Ο αδελφός/η μου (είναι επιχειρηματίας)    8. Καθηγητές στο Πανεπιστήμιο  

   4. Οι γονείς μου (δεν είναι επιχειρηματίες)    9. Πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών  

   5. Φίλοι  (επιχειρηματίες)    10. Η εργασία μου σε μια επιχείρηση  

 

6. Παρακολουθήσατε ποτέ μάθημα ή εργαστήριο σχετικό με την επιχειρηματικότητα κατά τη   

    διάρκεια των σπουδών σας;  

    Αν ναι σε ποιο πλαίσιο; 

 

7. Είχατε παρακολουθήσει εκδήλωση / ημερίδα σχετικά με την επιχειρηματικότητα την περίοδο πριν  

    της ίδρυσης της επιχείρησής σας; 

  Μια φορά            Περισσότερες φορές             Δεν παρακολούθησα ποτέ  

  Τι σας ώθησε να την παρακολουθήσετε: 

 

8. Είχατε συμμετάσχει σε διαγωνισμό επιχειρηματικής ιδέας την περίοδο πριν της ίδρυσης της   

    επιχείρησής σας; 

                 Ναι                     Όχι  

9. Σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την επιχείρησή σας; 

      

10. Με ποιόν τρόπο, κατά την άποψή σας, επηρεάζει και θα επηρεάσει το μέλλον της  

      επιχειρηματικότητας η οικονομική κρίση; 

            Θετικά           Αρνητικά                Δεν ξέρω  

 

11. Η αγορά (επιχειρήσεις-φορείς) πρέπει να έχουν λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου ενός   

      μαθήματος για την επιχειρηματικότητα; 

                 Ναι                     Όχι  

 

12. Ποια η άποψή σας στην άποψη ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα πρέπει να απευθύνεται   

      κυρίως στους φοιτητές των οικονομικών τμημάτων; 

 

13. Ποιος θα θέλατε να είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας   

      έπειτα από την εμπειρία σας στην ίδρυση επιχείρησης αλλά και της εμπειρίας σας από τις  

      σπουδές σας;     

 

Σας ευχαριστούμε πολύ  
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