
Οι εταίροι έχουν δημιουργήσει την τελική έκδοση του πακέτου του έργου, 
το οποίο εστιάζει στο θέμα της καινοτομίας και βρίσκεται ήδη σε φάση 
δοκιμών και προώθησης σε όλες τις χώρες-εταίρους.
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Εκπαιδευτικό πακέτο για την 
αύξηση της παραγωγικότητας και 

της καινοτομίας μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 

Νέα   
Σεπτέμβριος 2022

Το έργο EPIC (ν. 2020-1-HU01-KA202-078669) εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και 
στην εκπαίδευση των εργοδοτών και των υπαλλήλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 
θέμα της διαχείρισης της καινοτομίας.
Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 7 εταίρους διαφορετικών Ευρωπαϊκών 
χωρών, όπως η Ουγγαρία (TREBAG – συντονιστής), Ελλάδα (IDEC), Σλοβακία (SPK), 
Κύπρος (DEKAPLUS), Ρουμανία (ENERGOM SRL), Πορτογαλία (WEOPLE) και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (ETA).

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το περιεχόμενο αποτυπώνει αποκλειστικά τις απόψεις 

του συγγραφέα. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο έργο.
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Συνέδρια – Εκδηλώσεις 
οργανώθηκαν σε όλες τις χώρες-εταίρους , προκειμένου να μοιραστούν τα 
αποτελέσματα του έργου.

Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2022
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Σλοβακία – Slovak Plastic Cluster (SPK) 16 Ιουνίου 2022
Για το έργο EPIC παρουσιάστηκε σε ένα σύνολο 36 εκπροσώπων και καλεσμένων της 
εταιρείας, οι κύριοι στόχοι, τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν. 
Αυτό οδήγησε σε μια παραγωγική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και προξένησε 
το ενδιαφέρον κι άλλων εταιρειών γι’ αυτό το εκπαιδευτικό πακέτο.

Ρουμανία - Energom SRL 15 Ιουνίου 2022
Καταφέραμε να προσκαλέσουμε άτομα από τους τομείς της Πληροφορικής, 
Εκπαίδευσης, Διαχείρισης, της Τέχνης και άλλων. Οι εξωτερικοί ομιλητές εκτιμήθηκαν 
ιδιαίτερα από το κοινό, προβάλλοντας την αξία και καλή πρακτική της εκδήλωσης. 
Όλοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τις δυνατότητες των καινοτόμων τεχνικών 
και εργαλείων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του πακέτου EPIC και πως αυτά 
μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση των οργανώσεων.

Πορτογαλία – WEOPLE 28 Ιουνίου 2022
Ένα πανέμορφο ξενοδοχείο με θέα την θάλασσα επιλέχθηκε ως τόπος συνάντησης. 
Η έναρξη έγινε αργά το απόγευμα με μια διαδραστική έκθεση και ένα χώρο για 
σχεδιαστική σκέψη, σχετικά με τις εικονογραφήσεις του επιτραπέζιου παιχνιδιού ‘In-
novation Wizard’ και ολοκληρώθηκε με ποτό και μια εκδήλωση δικτύωσης δίπλα στην 
θάλασσα. Κάναμε την παρουσίαση του έργου και του εκπαιδευτικού υλικού του EPIC, 
την οποία ακολούθησαν ομιλίες σχετικά με τη σχεδιαστική σκέψη, την επίδραση των 



Research Summary Report September 2022 

NEWSLETTER 4

παιχνιδιών και το μέλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κύπρος – DEKAPLUS 28 Ιουνίου 2022
Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενθάρρυνση της μακροχρόνιας υλοποίησης και 
βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, Επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως επίσης και Διαχείρισης καινοτομίας 
και Ανάπτυξη ικανοτήτων. Ολοκληρώθηκε 
με μια παρουσίαση για το έργο EPIC, μια 
συζήτηση πάνω στο θέμα της Διαχείρισης της 
Καινοτομίας και μια λεπτομερή παρουσίαση 
για τα αποτελέσματα του έργου.

Ελλάδα - IDEC SA  21 Σεπτεμβρίου 2022
Η IDEC ΑΕ με την υποστήριξη του 
Συνδέσμου Ανώνυμων Εταιρειών και 
Επιχειρηματικότητας οργάνωσε την εκδήλωση 
του έργου EPIC, η οποία πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά. Το σεμινάριο ήταν επιτυχές 
και συμμετείχαν αρκετοί διακεκριμένοι 
ομιλητές. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γενικός 
Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας 
του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Οι ομιλητές προέρχονταν 
σχεδόν απ’ όλα τα πεδία που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς τη θεματική του έργου EPIC και των εργαλείων 
που παρέχονται στις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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Ουγγαρία – TREBAG 7 Σεπτεμβρίου 2022
«Προκλήσεις της καινοτομίας και πιθανές λύσεις» 

Η εκδήλωση οργανώθηκε για τους επιχειρηματίες του γεωργικού τομέα στην περιοχή 
του Kecskemét, με παρουσία 38 συμμετεχόντων. Οι ομιλητές πληροφόρησαν τους 
συμμετέχοντες για το έργο EPIC καθώς επίσης και τα 
αποτελέσματα μαζί με τις προσεγγίσεις σχετικά με την 
καινοτομία, χρησιμοποιώντας σύγχρονες ψηφιακές 
τεχνολογίες (πχ. Drones) στον τομέα της Γεωργίας, την 
καινούργια γενιά εργαζόμενων και προκλήσεις – όπως 
για παράδειγμα την φετινή ξηρασία. Οι συμμετέχοντες 
έλαβαν μέρος σε 
κάποιες από τις ομαδικές 
δραστηριότητες. Τέλος, 
υπήρξε ενδιαφέρον για 
τα αποτελέσματα του 
έργου καθώς επίσης 
και για τις ομαδικές 
δραστηριότητες.

Ηνωμένο Βασίλειο - Exponential Training & Assessment 
(ETA) 22 Ιουλίου 2022
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, 36 
εκπρόσωποι πληροφορήθηκαν για το 
έργο EPIC και το παιχνίδι ‘Innovation 
Wizzard’. Η εκδήλωση οργανώθηκε με 
σκοπό την πληροφόρηση, προκειμένου 
να αναδείξει και να εξηγήσει αυτά που 
αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του 
έργου του προγράμματος Erasmus. Το 
σχέδιο της εκδήλωσης είχε ανεπίσημο 
χαρακτήρα με επεξηγήσεις και διαλόγους. 
Οι εκπρόσωποι αποτελούνταν από διευθυντές, καθηγητές και εκπαιδευτές του τομέα 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και επιχειρηματίες που στοχεύουν  στην προσωπική 
και επαγγελματική ανάπτυξη.
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Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και νέα για το έργο EPIC στην 
επίσημη ιστοσελίδα

 www: https://epic-project.net/en/home

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 facebook: https://www.facebook.com/EPIC-Project-100314881958527

Εκπαιδευτικό πακέτο – τι προσφέρει δωρεάν το EPIC:

1. Διαδικτυακά εργαλεία αυτοαξιολόγησης: ένα σύνθετο διαδικτυακό 
ερωτηματολόγιο, ειδικό για μεμονωμένα άτομα ή/για   ομάδα ή τμήμα.

2. Πρακτικές ομαδικές ασκήσεις – (19 πρακτικές ασκήσεις και παιχνίδια που 
εστιάζουν στην καινοτομία)

3. Ένα παιχνίδι καρτών ‘Innovation Wizard’ 

4. Έναν οδηγό, ο οποίος αποτελείται από 6 εκπαιδευτικές ενότητες (200+ 
σελίδων) και παραδείγματα καλών πρακτικών (14 παραδείγματα από τους 
εταίρους του έργου, συμπεριλαμβάνοντας τις δικές τους εμπειρίες)

Ενότητες:

1. Εισαγωγή και βασικά στοιχεία καινοτομίας και διαχείρισης καινοτομίας
2. Διαχείριση
3. Δημιουργικότητα και Διαχείριση Ιδεών
4. Καινοτομία και Ιδέες
5. Καινοτομία και Επικοινωνία
6. Ψηφιοποίηση


