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Λίγα λογία για την OECON GROUP

�Ιδρύθηκε το Μάιο του 2003

�Εκπροσωπήσαµε µε επιτυχία πάνω από 500 
επιχειρήσεις σε διάφορα θέµατα

�Έχουµε µ.ο. επιτυχίας στα επιδοτούµενα 
προγράµµατα που φτάνει το 92%

�Στο τελευταίο Πρόγραµµα των Π.Ε.Π., η εταιρεία µας 
είχε επιτυχία 100% εγκρίσεων στις υποβληθείσες 
προτάσεις.
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Ο Στόχος µας

Στόχος µας είναι η παροχή

Συµβουλευτικών Υπηρεσιών
υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες θα αντιµετωπίζουν µε

ιδιαίτερη προσοχή τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε

επιχειρηµατικής κίνησης. Σκοπός µας είναι η κατάστρωση

µίας ∆υναµικής Αναπτυξιακής Πολιτικής για τους

πελάτες µας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν και

να εφαρµόσουν ένα σωστά δοµηµένο πλάνο ανάπτυξης.
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∆ράσεις

• Οικονοµοτεχνικές Μελέτες 
• Επιχειρηµατικές Λύσεις (Management Χρηµατοοικονοµικό,  

Marketing, Ποιότητας Παραγωγής)
• ∆ικτύωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στο Εξωτερικό 
• ∆ικτύωση Αλλοδαπών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
• Λειτουργική Οργάνωση Εταιριών και Επιχειρήσεων
• Στρατηγικές Λύσεις Ανάπτυξης Αγοράς
• Χρηµατοδοτήσεις Επιχειρηµατικών Πλάνων από Εναλλακτικές 

Πηγές

• Μελέτες Προγραµµάτων Κρατικών και Ευρωπαϊκών 
Επιδοτήσεων

• Μελέτες Χρηµατοδοτήσεων και Επιχειρηµατικού ∆ανεισµού
• ∆ιαπραγµατεύσεις Εταιρειών
• Μελέτες Έρευνας Αγοράς- Marketing
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Τα Στελέχη µας

Στη σύνθεση της OECON GROUP συµµετέχουν έµπειροι

εκπρόσωποι του χώρου της Συµβουλευτικής και της

Τραπεζικής. Τα στελέχη µας ασχολούνται ενεργά από το

1993 µε την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε όλους τους

τοµείς ανάπτυξης, όπως και µε την υποστήριξη ∆ηµόσιων

και Ιδιωτικών φορέων. Παράλληλα, δηµιουργούµε επικερδή
και ασφαλή Επιχειρηµατικά Περιβάλλοντα σε Ιδιωτικές

Εταιρίες και Φορείς, ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου.
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Τα προγράµµατα τα οποία υλοποιούµε

• Balkan Women Coalition for Professional Qualification and
Training in the Field of Business and Economic Science”
(B-WCo)

• THUSAURUS “Exchanging of Best Practices promoting
diversification and sustainable development of the tourism
services”

• Traditional Craft Professions and their Adaptation to the
Economy in the Cross-Border Area (CRAFTS)

• “Cloud computing in public administrations”
SmartPA

• Entrepreneurship For Innovative Change
(E4IC)

• EUROMED Invest Academy
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«Balkan Women Coalition for 
Professional Qualification and Training 
in the Field of Business and Economic 

Science»
(B-WCo)

Η κύρια ιδέα του προγράµµατος είναι η δηµιουργία µιας

συµµαχίας µεταξύ οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. από τις χώρες της

Βαλκανικής χερσονήσου - Ελλάδα, Ρουµανία, Βουλγαρία,
Κροατία, Τουρκία, Σερβία, ΠΓ∆Μ και Αλβανία. Αυτή η νέα

Συµµαχία ασχολείται µε την ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων

και ιδεών, µε την ενσωµάτωση των αναγκών της αγοράς

εργασίας µέσα στα πλαίσια της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης και µε την ενίσχυση των δεσµών µεταξύ

εκπαίδευσης και εργασιακής ζωής.
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THUSAURUS “Exchanging of Best 
Practices promoting diversification and 
sustainable development of the tourism 

services” 
Το έργο THUSAURUS "Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προώθησης της διαφοροποίησης και της βιώσιµης

ανάπτυξης των τουριστικών υπηρεσιών» έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης,
Συνεργασίες ∆ράσης GRUNDTVIG Μάθησης.
Ο στόχος του έργου είναι η δηµιουργία τουριστικών εκπαιδευτικά δίκτυα, προκειµένου να προωθηθεί η

ανάπτυξη πρωτοβουλιών από κοινού τουρισµό και µαθήµατα κατάρτισης. Η συνεργασία διαµορφώνεται υπό

την προθυµία για ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των διαφόρων θεσµικών οργανώσεων για την απόκτηση νέων

ιδεών για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της επιχειρηµατικής µάθησης. Οι εκπαιδευόµενοι του έργου θα

αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τις τουριστικές υπηρεσίες, οι καλές πρακτικές που χρησιµοποιούνται σε

κάθε συµµετέχουσα χώρα και οι οποίες είναι οι ευκαιρίες για την επιχειρηµατικότητα και τους τρόπους για να

δηµιουργήσουν επιχειρήσεις στον τοµέα του τουρισµού.; Οι οµάδες-στόχοι του έργου θα περιλαµβάνει

ενήλικες, γυναίκες και οι άνδρες, επιχειρηµατίες, άνεργοι που θα µάθουν µαζί, θα πρέπει να ενσωµατωθούν

στα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων και θα δώσει στη συνέχεια είσοδος στην αειφόρο ανάπτυξη.; Η
εταιρική σχέση θα συµβάλει νέες ιδέες για εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς και οι νέες µέθοδοι και προσεγγίσεις
για ενήλικες µάθησης σε δραστηριότητες επιχειρηµατικότητας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
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Traditional Craft Professions and their 
Adaptation to the Economy in the 

Cross-Border Area (CRAFTS)

Ο γενικός στόχος της πρότασης CRAFT είναι η δηµιουργία και η υποστήριξη των προοπτικών

και των σταθερών διασυνοριακή συνεργασία για την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών

πρακτικών στον τοµέα των βιοτεχνών µεταξύ των συµµετεχόντων οργανισµών και άλλων

ενδιαφερόµενων φορέων (οµάδες-στόχοι). Το έργο θα διευκολύνει τη διασυνοριακή ροή της

γνώσης, επιχειρηµατικές πρακτικές και την εµπειρία στην επιλέξιµη περιοχή. Για αυτό το

κίνητρο, αυτή προβλέπει τη δηµιουργία µιας ευρύτερης κοινωνικο-οικονοµικό και εκπαιδευτικό

εργαλείο για την υποστήριξη τις βουλγάρικες και τουρκικές επιχειρήσεις. Κατά τα τελευταία

χρόνια έχουµε παρατηρήσει πιο αργή πρόοδο και την ανάπτυξη σε βιοτεχνικά επαγγέλµατα.
Κατά συνέπεια, το έργο αναλαµβάνει µια ερευνητική προσέγγιση προς τις παραδοσιακές

τέχνες στην διασυνοριακή περιοχή, που στοχεύουν στη συνολική δυνατά και αδύνατα σηµεία,
ευκαιρίες και απειλές (SWOT) ανάλυση.
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Entrepreneurship For Innovative Change
(E4IC)

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Erasmus Νέοι Επιχειρηµατίες» είναι ένα πρόγραµµα διασυνοριακής

ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηµατίες (ΝΕ) την ευκαιρία να αποκοµίσουν

γνώσεις από έµπειρους επιχειρηµατίες, οι οποίοι διευθύνουν µικρές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή εµπειριών πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της παραµονής κοντά στον

έµπειρο επιχειρηµατία (επιχειρηµατία υποδοχής: ΕΥ), γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηµατία να αποκτήσει

τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης µίας µικρής επιχείρησης.
Ο στόχος της πρότασης είναι να συµβάλει στις προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας

και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις

µε ΒΑΣΙΚΗ οµάδα στόχο οι ΓΥΝΑΙΚΕΣ  επιχειρηµατίες 
Υπηρεσίες 

• Παροχή εξατοµικευµένη υποστήριξη σε ΝΕ για την παροχή κατάρτισης και ανταλλαγής εµπειριών που θα 
βελτιώσουν την ποιότητα των νεοσύστατων επιχειρήσεων 

• Υποστήριξη ΝΕ στην εκκίνηση τους  και βοήθεια να υλοποιήσουν τις επιχειρηµατικές ιδέες τους στην πράξη 
και να συµβάλουν στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας .

• Ενίσχυση των νέων αγορών και τη διεθνοποίηση
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“Cloud computing in public 
administrations” 

SmartPA

Το έργο έχει προγραµµατιστεί µε σκοπό να βελτιώσει και ενδυναµώσει την πραγµατικότητα στην οποία δουλευθούν οι

ευρωπαϊκές δηµόσιες διοικήσεις και δήµους. Η πρόταση ενδυναµώνει οι ανάγκες της δηµόσιας διοίκησης από δια-
λειτουργικότητα, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα και έχει τον κύριο στόχο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πολιτών

της ΕΕ και την ενδυνάµωση των σχέσεων µαζί τους, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες ως πλεονεκτήµατα, και σύµφωνα
µε στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη δηµιουργία έξυπνων πόλεων να ξεκινήσει από την εκπαίδευση, την έρευνα και την

καινοτοµία.
• Με αυτόν τον τρόπο, το έτσι ονοµαζόµενο «cloud computing» είναι ένα ελαστικό περιβάλλον εκτέλεσης εργασιών που

επιτρέπει την πρόσβαση στο δίκτυο, κατόπιν αιτήµατος; ένα κοινό σύνολο ρύθµισης υπολογιστικών πόρων (π.χ. δίκτυα,
servers, συσκευών αποθήκευσης, εφαρµογών και υπηρεσιών) και διαφορετικές µορφές υπηρεσιών που βασίζονται

στην δια-λειτουργικότητα.
Αυτές οι υπηρεσίες µπορούν γρήγορα να παρέχονται, απελευθερώνονται, µε ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης από τον

χρήστη, µε ελάχιστη αλληλεπίδραση από τον προµηθευτή και µε πληρωµή που βασίζεται στη χρήση των υπηρεσιών.
Στην πραγµατικότητα, ο χρήστης µπορεί να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες αυτές επιλέγοντας του παρόχου των

υπηρεσιών που κρίνει κατάλληλο ανάλογα µε τις ανάγκες του, και µπορεί να απαιτήσει τη χρήση των πόρων, µόνο όταν

είναι απαραίτητο και µόνο για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται.
Για αυτό το λόγο, η πρόταση έχει ως κύριο στόχο να µεταφέρει αυτή τη µεγάλη πηγή καινοτοµίας στο δηµόσιο τοµέα

παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί και των τοπικών φορέων λήψης

αποφάσεων, και προκειµένου να καταστήσει δυνατή γνώση και επίγνωση της ευχρηστίας της, ξεκινώντας από την

ανάπτυξη των τεχνικών ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης µέχρι τη συµµόρφωσή τους µε τους νόµους και οικονοµικές

επίπτωση, χάρη της εταιρικής κοινοπραξίας από 10 εταίρους από όλη την Ευρώπη
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EUROMED Invest Academy

Η ∆ιεθνής EUROMED Invest Academy «Νέα δίκτυα καινοτοµίας και ο Ρόλος της BSOs”, διοργανώνεται από το

Επιµελητήριο Ηράκλειου – CEEBA, Αίγυπτο και AFAEMME, Ισπανίας ως µέρος του έργου EUROMED Invest και
στοχεύει στην ανάπτυξη και σύναψη συνεργασιών µεταξύ φορέων και επιχειρήσεων στην Περιοχή της Μεσογείου. Η

ακαδηµία περιλαµβάνει την οργάνωση δυο παράλληλων σεµιναρίων διάρκειας τριών ηµερών και µε στόχο την

παρουσίαση κλασσικών επενδύσεων, ιδιωτικών φορέων στήριξης, νέων καινοτοµικών δικτύων , clusters για την

προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης και νέους τρόπους συνεργασίας. Τα σεµινάρια αυτά οργανώνονται από 12 έως 14
Νοέµβριου στο ξενοδοχείο Porto Palace στην Θεσσαλονίκη.

• Το EUROMED Invest στοχεύει κυρίως σε πέντε βασικούς τοµείς: των γεωργικών ειδών διατροφής, νερού, εναλλακτικών
πηγών ενέργειας, τουρισµού, µεταφορών – logistics και πολιτιστικών & δηµιουργικών βιοµηχανιών.
Το Έργο EUROMED Invest είναι ένα από τα κύρια ευρωπαϊκά προγράµµατα µε στόχο την ανάπτυξη των ιδιωτικών

επενδύσεων και των οικονοµικών σχέσεων στην ευρωµεσογειακή περιοχή. Συντονίζεται από το ANIMA Investment
Network µέσα σε µια κοινοπραξία που αποτελείται από 6 µέλη: Eurochambres (Ένωση Ευρωπαϊκών Επιµελητηρίων

Εµπορίου), ASCAME (Ένωση Μεσογειακών Επιµελητηρίων), BusinessMed (Ένωση Μεσογειακών Συνοµοσπονδιών

Επιχειρήσεων), EMDC (Ευρωµεσογειακό Κέντρο Ανάπτυξης για ΜΜΕ), GACIC (Γερµανικό-Αραβικό Εµπορικό

Επιµελητήριο) και EABC (Euro-Arab Business Council). EUROMED Invest στηρίζεται από ένα δίκτυο από 79
συνδεδεµένες οργανώσεις από 26 χώρες. Επιπλέον, οι διάφοροι διεθνούς κύρους οργανισµοί που συνδέονται µε το

έργο: EUNIC, Anna Lindh Foundation, OCEMO, ΟΟΣΑ, Αγκαντίρ Τεχνική Μονάδα Μεσογειακής Συµφωνίας Ελεύθερων

Συναλλαγών, AIDMO και UNIDO.
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Σας Ευχαριστώ!


