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Αναπτυξιακή Σύµπραξη “ΠΛΩ-ηγός” 

 
 

Τίτλος Έργου:   
 

«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

 
    
ΕΙ∆ΟΣ Α.Σ. : Τοµεακή  - Ναυπηγικός Κλάδος 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εθνική εµβέλεια 

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Σ.: 

 

♦ Εργατοτεχνικό δυναµικό µε υψηλό κίνδυνο να πληγεί από 
αλλαγές: εργαζόµενοι υψηλού ηλικιακού µέσου όρου, µε 
χαµηλά προσόντα ή µε σοβαρές δυσκολίες προσαρµογής στις 
νέες απαιτήσεις και εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης. 

♦ Στελέχη των επιχειρήσεων όλων των βαθµίδων: υπεργοδηγοί, 
εργοδηγοί, προϊστάµενοι, τµηµατάρχες, υποδ/ντές και δ/ντές 
τµηµάτων των ναυπηγείων, όπως και τα µέλη των διοικήσεων 
(top management) των ναυπηγείων. 

♦ Εκπρόσωποι εργαζοµένων 

♦ ∆υναµικό υπεργολαβικών και προµηθευτικών επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται δορυφορικά των ναυπηγείων. 

♦ Πλοιοκτήτες – πελάτες των ναυπηγείων 

♦ Λοιποί εµπλεκόµενοι του κλάδου: µελετητικά και σχεδιαστικά 
γραφεία, ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, νηογνώµονες, 
ασφαλιστικοί οίκοι, κλπ, όπως και φορείς λήψης αποφάσεων 
σε επίπεδο δηµόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ΧΩΡΕΣ ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ: 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: € 1.275.202,50 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ, ∆ιαχειρίστρια Α.Σ. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

FAX: 

E-MAIL: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

NEΩΡΙΟΥ 1, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ – ΣΥΡΟΣ 

22810-82555, -88842 

22810-80939 

neorkek@otenet.gr  

www.ploigos-equal.net   

www.equal-lighthouse.net  
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∆ΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 

H A.Σ. αποτελείται από 11 εταίρους, εµπλεκόµενους µε διάφορους τρόπους στα προβλήµατα και τις 
δραστηριότητες του ναυπηγικού κλάδου, ως εξής: 

1. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. (Συντονιστής εταίρος) 
2. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.  
3. ΝΕΩΡΙΟΝ Κ.Ε.Κ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ 
5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Σ.Ε.Ν.Ε.  
6. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
7. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.  
9. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ – 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
10. ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε.  
11. ΚΕΚ - ΙΝ.Ε./ Γ.Σ.Ε.Ε.  

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Ο ναυπηγικός κλάδος στην Ελλάδα διέρχεται στο σύνολό του εδώ και χρόνια σοβαρή δοµική κρίση, ως 
αποτέλεσµα αφενός των πιέσεων του εξωτερικού του περιβάλλοντος (παγκοσµιοποιηµένος 
ανταγωνισµός, κυρίως από τις χώρες της Ανατολής) και αφετέρου της δυσκολίας προσαρµογής του 
εσωτερικού του περιβάλλοντος στις µεταβαλλόµενες και αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς. Η 
ανταγωνιστική ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και η αναβάθµιση των προσφερόµενων 
υπηρεσιών και προϊόντων, προϋποθέτουν την Αλλαγή µιας σειράς κρίσιµων παραµέτρων στη 
λειτουργία µιας ναυπηγικής επιχείρησης, οι περισσότερες από τις οποίες σχετίζονται µε το ανθρώπινο 
δυναµικό, που αποτελεί και τη βασική οµάδα-στόχο του έργου.  
Κεντρικός σκοπός του έργου είναι η ∆ιαχείριση της Αλλαγής µέσα από τη µάθηση εργαζοµένων και 
επιχειρήσεων, δηλαδή η εισαγωγή νέων συνεργατικών στάσεων και αντιλήψεων για τις απαιτήσεις της 
εργασίας και την ανάπτυξη του κλάδου, καθιστώντας το ανθρώπινο δυναµικό ικανό να προσαρµόζεται 
στις επιβαλλόµενες ή αναµενόµενες αλλαγές, να βελτιώνει συνεχώς τις ικανότητες του και να 
συµµετέχει δηµιουργικά στην παραγωγική διαδικασία και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Οι 
κύριοι στόχοι του έργου περιλαµβάνουν:  
•  Βελτιώσεις στην κουλτούρα των επιχειρήσεων και των εργασιακών συµπεριφορών των 

εργαζοµένων, µέσω της αναζήτησης του αποτελεσµατικότερου τρόπου και µέσων µεταβολής των 
ανασχετικών παραµέτρων. 

•  Αναβάθµιση των γνωστικών αντιλήψεων, των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων, για τη 
βελτίωση της δυνατότητας προσαρµογής τους στις µεταβαλλόµενες εργασιακές απαιτήσεις. 

•  Βελτίωση των µηχανισµών επικοινωνίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. 
•  Αποτελεσµατική διαχείριση της τυπικής οργανωσιακής γνώσης και καταγραφή και µετατροπή της 

εµπειρικής γνώσης σε µορφή που να µπορεί να διαχειριστεί και να µεταδοθεί εύκολα. Μέσω της 
διαδικασίας αυτής, επιδιώκεται παράλληλα η αξιοποίηση του γηράσκοντος δυναµικού σε νέους 
εργασιακούς ρόλους. 

•  Βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των παραγωγικών διαδικασιών, της οργάνωσης και του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

•  Υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που προβλέπεται να δεχθεί κατά µείζονα λόγο τον 
αντίκτυπο από τις αλλαγές, µε προώθηση της εργασιακής κινητικότητας και ενεργό συµµετοχή και 
παρέµβαση των εµπλεκόµενων κοινωνικών συνοµιλητών.  

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 
Η διακρατική συνεργασία EQUAL LIGHTHOUSE µε την Ιρλανδική Α.Σ. EQUAL IRELAND LIFE LONG 
LEARNING δεν περιορίζεται στην απλή ανταλλαγή εµπειριών και πρακτικών, αλλά προσεγγίζεται ως 
εργαλείο παραγωγής καινοτοµίας και προστιθέµενης αξίας σε µια σειρά θεµατικών πεδίων, µέσω της 
ανταλλαγής καινοτόµου τεχνογνωσίας (Μεταφορά καλής πρακτικής στη διαχείριση της οργανωσιακής 
κουλτούρας και Ανταλλαγή επιµορφωτών για την υποστήριξη του απειλούµενου ανθρώπινου 
δυναµικού), της ανάπτυξης κοινών εργαλείων και µεθοδολογιών µάθησης (Κοινή ανάπτυξη ενοτήτων 
σπονδυλωτής εκπαίδευσης), καθώς και της ανάδειξης και προώθησης των καλών πρακτικών των 
διακρατικών εταίρων (Ενέργειες ∆ιάδοσης και ενσωµάτωσης αποτελεσµάτων της ∆.Σ.).    
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ  
 

♦ ∆ΡΑΣΗ 1: ∆ιαχείριση - Συντονισµός - Παρακολούθηση Έργου. Η ∆ράση αφορά στη διοικητική, 
οργανωτική, χρηµατοοικονοµική και τεχνική διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του έργου, 
εργασίες οι οποίες θα υποστηρίζονται σε συνεχή βάση από το σύστηµα διαχείρισης του έργου που 
αναπτύσσεται στο Υποέργο Ι (Ενέργεια Ι), στο γενικό συντονισµό των εργασιών του, στην 
υποστήριξη των εταίρων της ΑΣ, στην οργάνωση των ∆.Σ. και των Επιστηµονικών Επιτροπών, στην 
ενηµέρωση όλων των εταίρων για τα έγγραφα, τις απαιτούµενες διαδικασίες και τις σχετικές 
οδηγίες της ΕΥ∆ του Προγράµµατος της ΚΠ EQUAL και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ.  

♦ ∆ΡΑΣΗ 2: Εσωτερική Αξιολόγηση Έργου. Η ∆ράση αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του 
συστήµατος και των διαδικασιών συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης του έργου και των 
αποτελεσµάτων του.  

♦ ∆ΡΑΣΗ 3: Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου. Η ∆ράση αφορά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της 
εξωτερικής αξιολόγησης του έργου, η οποία θα γίνει από εξωτερικό ανάδοχο, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις και προδιαγραφές της ΕΥ∆, µε ευθύνη του εταίρου Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.  

♦ ∆ΡΑΣΗ 4: ∆ιάγνωση Παραµέτρων Αλλαγής. Η ∆ράση αποτελεί το πρώτο στάδιο της 
ολοκληρωµένης παρέµβασης του έργου για τη βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας του 
ναυπηγικού κλάδου, σε συνδυασµό µε τις ∆ράσεις 5 και 6 που έπονται. Η συγκεκριµένη ∆ράση 
αναµένεται να παράσχει το διαγνωστικό-υποκινητικό υπόβαθρο για τις παρεµβάσεις που θα 
ακολουθήσουν (στάδιο «Αποπαγιοποίησης» ή «Αποδέσµευσης», µε όρους οργανωσιακής 
ψυχολογίας), στοχεύοντας στην ανίχνευση και καταγραφή των προβληµάτων, των αναγκών και 
των προσδοκιών του εργαζόµενου της ναυπηγικής βιοµηχανίας σε επίπεδο µονάδας και από την 
άλλη πλευρά στον ακριβή και συστηµατικό προσδιορισµό των µορφών και των συνιστωσών που 
συνιστούν την Αλλαγή, σε καθεµία από τις υπό µελέτη επιχειρήσεις (ναυπηγεία Νεωρίου και 
Ελευσίνας).  

♦ ∆ΡΑΣΗ 5: Σχεδιασµός & Υλοποίησης Επικοινωνίας – Ευαισθητοποίησης Εργαζοµένων 
Ναυπηγικής. Σε συνέχεια των αποτελεσµάτων της ∆ράσης 4, η υλοποίηση της ∆ράσης στοχεύει  
στην ανάπτυξη και εδραίωση ενός µόνιµου αµφίδροµου µηχανισµού επικοινωνίας, συµµετοχής, 
ενδυνάµωσης, µεταφοράς γνώσης και αναβάθµισης δεξιοτήτων (Σχέδιο επικοινωνίας), παρέχοντας 
το µεθοδολογικό πλαίσιο εργασίας και τα συνοδευτικά εργαλεία εφαρµογής για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων από πλευράς επικοινωνίας και προσέγγισης των οµάδων – 
στόχου. 

♦ ∆ΡΑΣΗ 6: ∆οµή Επικοινωνίας µε Εργαζόµενους Ναυπηγικής. Η ∆ράση αφορά στην ανάπτυξη, 
στελέχωση και πιλοτική λειτουργία ενδοεπιχειρησιακής δοµής επικοινωνίας στο ναυπηγείο 
Νεωρίου, η οποία θα υποστηρίζει σε συνεχή βάση την επικοινωνία µε τους εργαζόµενους, θα 
παρακολουθεί την πορεία της και θα ανατροφοδοτεί, ευθυγραµµίζει και βελτιώνει το σχέδιο 
επικοινωνίας και τις ενέργειες επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Με δεδοµένο ότι η 
ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία στα ναυπηγεία παρουσιάζει προβλήµατα, στόχος είναι η πιλοτική 
δοµή επικοινωνίας που θα αναπτυχθεί, να ενσωµατωθεί οργανικά σε µόνιµη βάση στην 
επιχειρησιακή λειτουργία των ναυπηγείων. 

♦ ∆ΡΑΣΗ 7: ∆ιάγνωση Εργασιακών – Εκπαιδευτικών Αναγκών για Αλλαγή.  Η ∆ράση αφορά στην 
υλοποίηση δύο µελετών ανάλυσης των εργασιακών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών αναγκών που 
προκύπτουν από τις αλλαγές, σε καθένα από τα δύο ναυπηγεία (µελέτες περίπτωσης). Τα 
αποτελέσµατα των αναλύσεων αυτών θα διαµορφώσουν τα κριτήρια προσδιορισµού του τελικού 
θεµατικού περιεχοµένου των επιµορφωτικών ενεργειών που θα ακολουθήσουν και θα υποδείξουν 
τις προτεραιότητες από πλευράς ωφελουµένων στους οποίους αυτές θα πρέπει να απευθυνθούν.  

♦ ∆ΡΑΣΗ 8: Επικοινωνία Αναγκών Αλλαγής στα Ναυπηγεία. Η ∆ράση αφορά σε ενέργειες 
επικοινωνίας, ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάµωσης των εργαζοµένων σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα της διερεύνησης των εργασιακών και εκπαιδευτικών αναγκών (αποτελέσµατα 
∆ράσης 7) και τις δράσεις επιµόρφωσης που θα αναπτυχθούν για την υποστήριξη της Αλλαγής 
(∆ράση 9). Οι ενέργειες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική υλοποίηση των 
επιµορφωτικών παρεµβάσεων και την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων σε αυτές.  

♦ ∆ΡΑΣΗ 9: Ενέργειες Ενηµέρωσης – Επιµόρφωσης Εργαζοµένων για την Υποστήριξη της 
Αλλαγής. Με γνώµονα τα αποτελέσµατα της διερεύνησης των εργασιακών και εκπαιδευτικών 
αναγκών (∆ράση 7), καθώς και τα αποτελέσµατα των εργαστηρίων ενηµέρωσης / 
ευαισθητοποίησης (∆ράση 8), θα διαµορφωθεί η τελική µορφή των συνοδευτικών/υποστηρικτικών 
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ενεργειών επικοινωνίας µε τους ωφελούµενους. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη περιεχοµένου και 
εργαλείων επιµόρφωσης σε οριζόντιες θεµατικές ενότητες, µε βάση την προηγούµενη ανάλυση των 
εκπαιδευτικών αναγκών και, στη συνέχεια, η υλοποίηση των ενεργειών ενηµέρωσης/επιµόρφωσης 
στις επιλεγµένες θεµατικές ενότητες. ∆ράση ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση των ενεργειών 
εκπαίδευσης/ ενδυνάµωσης, σε σχέση µε τους στόχους σχεδιασµού τους και τους στόχους του 
έργου για τη διαχείριση της Αλλαγής. 

♦ ∆ΡΑΣΗ 10: ∆ιερεύνηση Υφιστάµενης Κατάστασης Επιχειρησιακής Επίδοσης. Το περιεχόµενο της 
συγκεκριµένης ∆ράσης αφορά στη χαρτογράφηση των κρίσιµων διεργασιών και παραµέτρων του 
υφιστάµενου επιχειρησιακού συστήµατος («σάρωση συστήµατος») και, στη συνέχεια, στην 
ανάπτυξη και ανάλυση εναλλακτικών µοντέλων οργάνωσης, εργασίας, κλπ και αναγνώρισης των 
«κυρίαρχων» και των «εξαρτηµένων» µοντέλων (δηµιουργική Φάση). Η ανάγκη ανάπτυξης 
εναλλακτικών τέτοιων µοντέλων προκύπτει από το γεγονός ότι το κάθε µοντέλο εστιάζει την 
προσοχή του σε διαφορετικές όψεις της λειτουργίας ενός συστήµατος, ανάλογα µε το πού στοχεύει 
κάθε φορά και λαµβάνει υπόψη του µερικές µόνο από τις παραµέτρους που συνθέτουν το σύστηµα. 
Ειδικά στην περίπτωση της ναυπηγικής βιοµηχανίας, όπου το περιβάλλον είναι κατ’ εξοχήν 
δυναµικό και µεταβαλλόµενο, οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες, συχνά ασαφείς και 
διαφοροποιούµενες σχεδόν ανά περίπτωση, η στήριξη σε ένα µόνο µοντέλο είναι σίγουρο ότι θα 
οδηγούσε σε αποσπασµατική και άρα ανεπαρκή αποτύπωση και λανθασµένες ερµηνείες των 
προβληµατικών καταστάσεων. 

♦ ∆ΡΑΣΗ 11: Ενέργειες ενηµέρωσης για την επιχειρησιακή επίδοση. Στη βάση των αποτελεσµάτων 
της χαρτογράφησης του υφιστάµενου επιχειρησιακού συστήµατος και της ανάπτυξης εναλλακτικών 
µοντέλων οργάνωσης/εργασίας στη ναυπηγική βιοµηχανία (∆ράση 10), αναπτύσσεται η 
συγκεκριµένη ∆ράση, η οποία αφορά στην επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού της ναυπηγικής στα παραπάνω αποτελέσµατα, καθώς και στη διαµόρφωση του 
κατάλληλου κοινωνικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό των ναυπηγικών επιχειρήσεων για την 
υποδοχή και την αποτελεσµατική εφαρµογή των επακόλουθων παρεµβάσεων διαχείρισης της 
επιχειρησιακής επίδοσης 

♦ ∆ΡΑΣΗ 12: Σχεδιασµός & Υλοποίηση ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακής Επίδοσης. Η ∆ράση αφορά στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση σε πιλοτική κλίµακα του συστήµατος διαχείρισης της επιχειρησιακής 
επίδοσης για τη ναυπηγική βιοµηχανία. πόβαθρο για την υλοποίηση της ∆ράσης αποτελούν τα 
αποτελέσµατα της ∆ράσης 10, όπως και οι διεργασίες επικοινωνίας και ενδυνάµωσης που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ∆ράσης 11. Σε τεχνικό επίπεδο, στόχος της ∆ράσης είναι η µέγιστη 
δυνατή τυποποίηση και έλεγχος των εργασιακών ενεργειών και διεργασιών, µέσω µετρήσιµων 
δεδοµένων, ως αποτρεπτικού παράγοντα για τη δηµιουργία ανισοτήτων και συγκρούσεων. 
Επιπλέον, στόχος είναι και η υποστήριξη και αναβάθµιση των συστηµάτων διαχείρισης της 
ποιότητας στις επιχειρήσεις του κλάδου, µε αποφυγή όµως της αίσθησης της γραφειοκρατίας που 
χαρακτηρίζει συνήθως την εφαρµογή των συστηµάτων ποιότητας και εδραίωση διαδικασιών αυτο-
αξιολόγησης των λειτουργιών, των εργασιών και των ίδιων των εργαζόµενων. Το φυσικό 
αντικείµενο της ∆ράσης περιλαµβάνει την ανάπτυξη γενικού µεθοδολογικού µοντέλου διαχείρισης 
της επιχειρησιακής επίδοσης στη ναυπηγική βιοµηχανία, την κατάρτιση ενός σχεδίου εφαρµογής 
του µοντέλου αυτού στις συγκεκριµένες ναυπηγικές επιχειρήσεις (µελέτες περίπτωσης) και, εν 
συνεχεία, την πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση του συστήµατος σε πραγµατικές συνθήκες των 
επιχειρήσεων. 

♦ ∆ΡΑΣΗ 13: ∆ιερεύνηση Αναγκών Γνώσης στα Ναυπηγεία Η ∆ράση αποτελεί το υπόβαθρο της 
παρέµβασης του έργου σχετικά µε τη ∆ιαχείριση της Οργανωσιακής Γνώσης στην ελληνική 
ναυπηγική βιοµηχανία. Πιο συγκεκριµένα, αφορά σε διαγνωστική µελέτη των αναγκών των δύο 
ναυπηγείων και του κλάδου συνολικά σε γνώση (π.χ. διασκορπισµένοι «πόροι γνώσης» σε διάφορα 
σηµεία ή διευθύνσεις των ναυπηγείων, των Πανεπιστηµίων ή των ΤΕΙ, δυσχέρειες πρόσβασης στην 
υφιστάµενη γνώση, κλπ), η οποία θα διαγνώσει τις κρίσιµες ανάγκες γνώσης, συναρτήσει των 
σηµερινών και των επερχόµενων απαιτήσεων της αγοράς και τον προσανατολισµό των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων (επισκευές, νέες κατασκευές, κ.λ.π).  

♦ ∆ΡΑΣΗ 14: ∆ιαχείριση Οργανωσιακής Γνώσης στα Ναυπηγεία. Σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα 
της ∆ράσης 13, η ∆ράση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης της 
τυπικής και – κυρίως – της άτυπης ή εµπειρικής οργανωσιακής γνώσης των ναυπηγείων, η οποία 
αποτελεί και τον κύριο όγκο της υφιστάµενης γνώσης. Σήµερα το κύριο µέρος της προστιθέµενης 
αξίας ενός ναυπηγείου και των εργαζόµενων του βασίζεται στην εµπειρική γνώση.  
Ο στόχος της ∆ράσης είναι διττός:  
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•  Αφενός στοχεύει στη συστηµατική, κωδικοποιηµένη καταγραφή και διαχείριση της τυπικής 
γνώσης (π.χ. αρχεία εργασιών, τεχνικές προδιαγραφές, εγχειρίδια, οδηγοί, κλπ) και αφετέρου  
•  Στοχεύει στην κωδικοποίηση και  µετατροπή της εµπειρικής γνώσης σε τυπική («τυποποίηση – 
δηµιουργία πακέτων γνώσης»), σε µορφή που να µπορεί να διαχειριστεί και να µεταδοθεί εύκολα, 
ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση, η ενίσχυση και η εσωτερική διάχυση της γνώσης. Χωρίς την 
ύπαρξη κάποιου συστηµατικού µηχανισµού καταγραφής και κωδικοποίησης, η γνώση αυτή χάνεται 
µαζί µε την αποχώρηση του εργαζόµενου που την κατέχει.  
Η προσέγγιση που επιλέγεται για την επίτευξη των παραπάνω βασίζεται στην αξιοποίηση του 
γηράσκοντος δυναµικού, το οποίο κατέχει κατά τεκµήριο το µεγαλύτερο µέρος αυτής της γνώσης, 
σε νέους εργασιακούς ρόλους, όπως αυτός του «εργάτη γνώσης» (Knowledge Worker) ή του 
εµψυχωτή-µεσολαβητή (Facilitator). 
Πρέπει επίσης να υπογραµµισθεί ότι σοβαρή συµβολή στην υλοποίηση της ∆ράσης έχουν οι 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ).  Όµως, η λειτουργία τους είναι υποστηρικτική 
και η συµβολή του ανθρώπινου παράγοντα είναι αυτή µε την κρισιµότερη σηµασία 

 
♦ ∆ΡΑΣΗ 15: Εκδηλώσεις Ενηµέρωσης και ∆ιάχυσης Αποτελεσµάτων. Η ∆ράση περιλαµβάνει 

δραστηριότητες ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας των αποτελεσµάτων του έργου. 
Το πρώτο σκέλος της δράσης επικεντρώνεται στη διάχυση των αποτελεσµάτων σχετικά µε τη 
διαχείριση γνώσης των ∆ράσεων 13 και 14 και απευθύνεται στο εσωτερικό περιβάλλον των 
ναυπηγικών επιχειρήσεων. Άξονες υλοποίησης του θα αποτελέσουν το Σχέδιο Επικοινωνίας µε την 
οµάδα στόχο και η ∆οµή συνεχούς υποστήριξης της Επικοινωνίας, που αποτελούν προϊόντα των 
∆ράσεων 5 και 6 αντίστοιχα. Το δεύτερο σκέλος της ∆ράσης αφορά σε ηµερίδες δηµοσιότητας των 
αποτελεσµάτων του έργου συνολικά και απευθύνεται κυρίως στο «εξωτερικό περιβάλλον» (γενικό 
κοινό). Βασικό άξονα υλοποίησης των ηµερίδων αυτών θα αποτελέσει το γενικό πλάνο 
δηµοσιότητας του έργου. 

 
♦ ∆ΡΑΣΗ 16: Σχεδιασµός Κέντρου Υποστήριξης & Προσαρµογής Ανθρώπινου ∆υναµικού της 

Ναυπηγικής. Η ∆ράση αφορά στο πρώτο στάδιο της συνεργατικής δηµιουργίας και πιλοτικής 
λειτουργίας ενός πρότυπου Κέντρου Υποστήριξης του ανθρώπινου δυναµικού της ναυπηγικής στη 
Σύρο, µέσω της παροχής υπηρεσιών και της υλοποίησης στοχευµένων ενεργειών συµβουλευτικής, 
επαγγελµατικού προσανατολισµού και προώθησης στην απασχόληση ή/και στην 
επιχειρηµατικότητα. Οµάδες-στόχο του Κέντρου αποτελούν το γηράσκον αλλά µη ανενεργό 
παραγωγικό δυναµικό των ναυπηγείων, οι εργαζόµενοι µε υψηλό βαθµό επισφάλειας στην 
απασχόληση λόγω δυσκολίας προσαρµογής στις επερχόµενες αλλαγές, καθώς και εργαζόµενοι 
µερικής απασχόλησης σε ειδικότητες της ναυπηγικής. Ως έδρα του Κέντρου επιλέγεται η Σύρος 
λόγω της υψηλής έντασης του προβλήµατος απασχόλησης στην περιοχή και σταθµίζοντας το 
γεγονός ότι λόγω της γεωγραφικής αποµόνωσης και του µικρού µεγέθους της τοπικής αγοράς 
εργασίας, η δυνατότητα εύρεσης εναλλακτικών πηγών απασχόλησης είναι περιορισµένη. Ωστόσο, 
το Κέντρο προβλέπεται να είναι σε θέση να υποστηρίξει και εργαζόµενους µε αντίστοιχα 
προβλήµατα από άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως θα φανεί στα ακόλουθα. Από πλευράς 
µεθοδολογίας, στόχος είναι η επίτευξη συµµετοχικής αντιµετώπισης της υποστήριξης του παραπάνω 
δυναµικού, µε συνεισφορά από την πλευρά των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών εκπροσώπων 
των εργαζοµένων, αναπτυξιακών φορέων, των υπηρεσιών απασχόλησης (π.χ. ΚΠΑ-ΟΑΕ∆), κλπ, 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ως του µείζονος εκπροσώπου της κρατικής διοίκησης 
στην περιοχή. Με βάση την προσέγγιση αυτή, το Κέντρο αντιπροσωπεύει µια καινοτόµα 
εξειδικευµένη συµφωνία των κοινωνικών εταίρων σε κοινωνικό επίπεδο, για την αντιµετώπιση του 
συγκεκριµένου προβλήµατος και την προώθηση της εργασιακής κινητικότητας. Η ανάπτυξη και 
πιλοτική λειτουργία του Κέντρου θα σχεδιασθεί και υποστηριχθεί στο οργανωτικό επίπεδο από την 
ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ, φορέα µε πολύχρονη γνώση των προβληµάτων του κλάδου. Η ∆ράση θέτει τα θεµέλια 
της δηµιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης & Προσαρµογής του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, καθώς διαµορφώνει τη γενική στρατηγική, τον χαρακτήρα, τους ειδικούς 
στόχους και το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας του Κέντρου. Επίσης, στο αντικείµενο της 
∆ράσης περιλαµβάνεται ο συνεχής συντονισµός και η υποστήριξη σε διοικητική τεχνογνωσία του 
Κέντρου, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του. 

 

♦ ∆ΡΑΣΗ 17: Ανάπτυξη Μεθοδολογικών Εργαλείων Κέντρου Υποστήριξης . Με βάση το σχεδιασµό 
του Κέντρου υποστήριξης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 16, η ∆ράση αφορά στην 
ανάπτυξη επιστηµονικής µεθοδολογίας και εργαλείων των στοχευµένων ενεργειών του Κέντρου, 
από το Νεώριον ΚΕΚ. Το περιεχόµενο των στοχευµένων ενεργειών θα αφορά σε ενέργειες 
συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού, όπως και σε ενέργειες προώθησης στην 
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κατάρτιση, στην απασχόληση ή/και στη δηµιουργία µικρών υπεργολαβικών επιχειρήσεων 
(υποστήριξη επιχειρηµατικότητας) σε αντικείµενα του κλάδου 

♦ ∆ΡΑΣΗ 18: Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης . Στη βάση του σχεδιασµού και των µεθοδολογιών 
των ∆ράσεων 16 και 17, η ∆ράση περιλαµβάνει τη Φάση Λειτουργίας και Παροχή των Υπηρεσιών σε 
Εξυπηρετούµενους όπου όλα τα εργαλεία των προηγούµενων δύο ∆ράσεων µπαίνουν σε πλήρη 
εφαρµογή. Το Κέντρο πέρα από τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες κατά την φάση αυτή συντονίζει 
τις πιλοτικές, στοχευµένες ενέργειες υποστήριξης απασχόλησης, καταγράφει πληροφορίες – 
εµπειρίες και συνεργάζεται στενά µε όλους τους εταίρους των συναφών ∆ράσεων (∆ράσεις 16, 17, 
19 και 20).  

♦ ∆ΡΑΣΗ 19: ∆ηµοσιότητα – ∆ικτύωση Κέντρου Υποστήριξης. Η ∆ράση περιλαµβάνει τη φάση 
συνεργασίας – δικτύωσης του Κέντρου υποστήριξης όπου ο υπεύθυνος εταίρος (Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Ν. Κυκλάδων) φροντίζει να κάνει γνωστή τη λειτουργία του Κέντρου σε άλλους οργανισµούς 
στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπώντας στη δηµιουργία µίας κοινότητας 
οργανισµών που υποστηρίζουν την προσαρµογή. Η ισχυρή δικτύωση του Κέντρου και η υποστήριξη 
της λειτουργίας του από τα ναυπηγεία αποτελεί κρίσιµο σηµείο στην αποτελεσµατικότητα της 
λειτουργίας του, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διασύνδεσή του µε την ενδοεπιχειρησιακή δοµή 
επικοινωνίας που θα αναπτυχθεί στο ναυπηγείο του Νεωρίου (∆ράση 6), καθώς και µε τις 
συµπληρωµατικές υφιστάµενες δοµές συµβουλευτικής και στήριξης της απασχόλησης στις περιοχές 
ενδιαφέροντος (Σύρος και ∆υτ. Αττική).  

 
♦ ∆ΡΑΣΗ 20: Αξιολόγηση Λειτουργίας & ∆ιερεύνηση ∆ηµοσιότητας Κέντρου Υποστήριξης. 

Η ∆ράση αφορά στη συνεχή διαδικασία καταγραφής και αποτίµησης της λειτουργίας του Κέντρου 
και των αποτελεσµάτων της. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν συµπεράσµατα τα οποία τα 
στελέχη του Κέντρου ενσωµατώνουν στο Σχέδιο Λειτουργίας του, µε σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία 
του και την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και τα βασικά δεδοµένα 
για το σχεδιασµό της ευρύτερης εφαρµογής και µόνιµης λειτουργίας του, πέραν του πλαισίου της 
ΚΠ EQUAL (Μελέτη Βιωσιµότητας). Στόχος είναι ο κύκλος ζωής του Κέντρου να επεκταθεί πέραν του 
χρόνου υλοποίησης του έργου ή/και πέραν του πεδίου των εργαζοµένων της ναυπηγικής, µέσω της 
ενσωµάτωσής του σε υφιστάµενες δοµές/υπηρεσίες στήριξης της απασχόλησης ή της αυτόνοµης 
λειτουργίας του ως παροχέας σχετικών υπηρεσιών.    
   
 

♦ ∆ΡΑΣΗ 21: ∆ιακρατική Συνεργασία EQUAL LIGHTHOUSE. Με τον τίτλο “EQUAL LIGHTHOUSE” η 
διακρατική εταιρική σχέση µε την Ιρλανδική Α.Σ. “EQUAL IRELAND Life-Long Learning 
[Community & Workplace] Project” δραστηριοποιείται στα ακόλουθα θεµατικά αντικείµενα, 
εισφέροντας σηµαντική προστιθέµενη αξία στις αντίστοιχες δράσεις του εθνικού σκέλους: 

 Συντονισµός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ∆.Σ. 
 Μεταφορά καλής πρακτικής στη διαχείριση της οργανωσιακής κουλτούρας  
 Κοινή ανάπτυξη ενοτήτων σπονδυλωτής εκπαίδευσης  
 Ανταλλαγή επιµορφωτών για την υποστήριξη του απειλούµενου ανθρώπινου δυναµικού  
 Ενέργειες ∆ιάδοσης και ενσωµάτωσης αποτελεσµάτων της ∆.Σ.    

 
♦ ∆ΡΑΣΗ 22: Ιστοσελίδα Έργου. Η ∆ράση αφορά στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την ενηµέρωση και 

την υποστήριξη της ιστοσελίδας της ΑΣ και του εθνικού έργου της στο διαδίκτυο. Θεωρείται 
δεδοµένο πλέον ότι η ιστοσελίδα ενός έργου όπως το υπό υλοποίηση, αποτελεί µείζον εργαλείο 
δικτύωσης, προβολής και προώθησης. Η ποιοτική διαφοροποίηση µεταξύ των χιλιάδων τέτοιων 
ιστοσελίδων που υπάρχουν σήµερα, εντοπίζεται αφενός στο εύρος και στην εγκυρότητα του 
ουσιαστικού περιεχοµένου που παρουσιάζουν και αφετέρου, στο δυναµικό ή στατικό χαρακτήρα 
τους, δηλαδή στο κατά πόσο µία ιστοσελίδα ενηµερώνεται και επικαιροποιείται σε σχέση µε την 
εξέλιξη του έργου το οποίο προβάλλει. 

 
♦ ∆ΡΑΣΗ 23: Εκπόνηση & Προώθηση Υλικού ∆ηµοσιότητας Έργου. Η ∆ράση αυτή, σε συνδυασµό µε 

τις συναφείς δράσεις 15 και 22, αφορά στην υλοποίηση των ενεργειών διάδοσης και δηµοσιότητας 
του έργου της Α.Σ. Βάση της υλοποίησης των ενεργειών αυτών αποτελεί το ολοκληρωµένο Σχέδιο 
∆ηµοσιότητας, το οποίο αποτυπώνει τη φιλοσοφία, τη στρατηγική, τους στόχους και τη 
µεθοδολογία υλοποίησης που περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα. Στόχος της ∆ράσης είναι η 
µέγιστη αξιοποίηση του προϋπολογισµού δηµοσιότητας των εταίρων, για την επίτευξη βέλτιστης 
αποτελεσµατικότητας και αντίκτυπου από την προβολή του έργου, µε τήρηση ενιαίων ποιοτικών 
προδιαγραφών και χωρίς επικαλύψεις µεταξύ των διαφόρων ενεργειών δηµοσιότητας από τους 
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εταίρους της ΑΣ.  Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι αν και το Σχέδιο αποτυπώνει τη 
συνολική φιλοσοφία και στρατηγική της Α.Σ. για τη δηµοσιότητα, οι ενέργειες που εντάσσονται 
στην παρούσα ∆ράση στοχεύουν κυρίως στην «εξωτερική» «δηµοσιότητα του έργου, καθώς η 
κρίσιµη παράµετρος της «εσωτερικής» επικοινωνίας και δηµοσιότητας καλύπτεται από σηµαντικό 
αριθµό αντίστοιχων εργασιών στο πλαίσιο των υπόλοιπων ∆ράσεων.Πιο συγκεκριµένα, η ∆ράση 
περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες σχεδιασµού, παραγωγής, έκδοσης και προώθησης έντυπου 
και ηλεκτρονικού υλικού δηµοσιότητας της Ενέργειας ΙΙ του έργου.  

 
 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
 
Τα προβλήµατα του ναυπηγικού κλάδου που αντιµετωπίζει το έργο δεν έχουν βρει ικανοποιητικές 
λύσεις µε χρήση «συµβατικών» προσεγγίσεων. Εποµένως, η εισαγωγή και ενσωµάτωση καινοτοµιών 
είναι αναγκαίες για την επιτυχία του. Σε αυτές περιλαµβάνονται:  
♦ Η εταιρική σχέση της ΑΣ, η οποία εκφράζει την αγωνία όλων των κοινωνικών συνοµιλητών και των 

τοπικών κοινωνιών για το µέλλον του κλάδου και των εργαζοµένων του, καθώς και τη συναίνεση 
τους για παρεµβάσεις Αλλαγής ως αναγκαίων µέσων για την επιβίωσή του. 

♦ Η διαχείριση της Αλλαγής µέσα από τον πειραµατισµό για την εισαγωγή νέων αντιλήψεων, 
εργασιακών συµπεριφορών και κουλτούρας στα ναυπηγεία και όχι µέσα από την εισαγωγή κάποιου 
προκαθορισµένου «από τα πάνω» στοιχείου αλλαγής, µε εφαρµογή αρχών βιοµηχανικής 
ψυχολογίας και τη συµµετοχή των ίδιων των εργαζοµένων, για την κατάρτιση ενός σχεδίου  άµεσης 
επικοινωνίας και ενδυνάµωσης τους. Τέτοιες προσεγγίσεις δεν αποτελούν κοινό τόπο 
αντιµετώπισης προβληµάτων στο χώρο της βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα. 

♦ Η υιοθέτηση της µεθοδολογίας της σπονδυλωτής εκπαίδευσης σε οριζόντιες θεµατικές ενότητες. 
♦ Η µεταφορά καινοτόµων µεθόδων διαχείρισης και βελτίωσης της επιχειρησιακής επίδοσης 

(performance management). 
♦ Η εισαγωγή συστήµατος διαχείρισης της γνώσης, µε έµφαση στην καταγραφή, διαχείριση και 

µεταφορά της εµπειρικής γνώσης, µε αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ΤΠΕ. 
♦ Η δηµιουργία Κέντρου υποστήριξης της προσαρµογής για τον κλάδο.  
 
 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
 
Η παρουσία γυναικών στη βαριά βιοµηχανία γενικά και στη ναυπηγική βιοµηχανία ειδικότερα, ήταν 
ανέκαθεν περιορισµένη, εξαιτίας της φύσης και του χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του κλάδου. Το 
έργο, αποσκοπώντας στην αναπροσαρµογή των οργανωτικών προτύπων, των αντιλήψεων και της 
κουλτούρας στις ναυπηγικές επιχειρήσεις, προωθεί – στο µέτρο του δυνατού – τις ίσες ευκαιρίες για 
άνδρες και γυναίκες. 
Ειδικότερα, η επικοινωνιακή προσέγγιση του έργου πρόκειται να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί κυρίως από 
γυναίκες επιστηµονικούς συνεργάτες, προωθώντας στην πράξη την κατάργηση των σχετικών 
στερεοτύπων, ενώ η ενδοεπιχειρησιακή δοµή επικοινωνίας στα ναυπηγεία προβλέπεται να στελεχωθεί 
επίσης από γυναίκες. Πιο αναλυτικά, η προσέγγιση της επικοινωνίας και υποστήριξης των εργαζοµένων 
θα είναι απόλυτα εστιασµένη στις εξειδικευµένες ανάγκες των συγκεκριµένων οµάδων που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα διακρίσεων και απειλούνται µε εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισµό. Στο 
πλαίσιο αυτό, µία από τις οµάδες εργαζοµένων στις οποίες θα εστιάσουν οι σχετικές δράσεις αναµένεται 
να είναι και οι γυναίκες εργαζόµενες στα ναυπηγεία, µε έµφαση στις γυναίκες µε χαµηλά προσόντα, 
στοχεύοντας στην παροχή εξατοµικευµένων και οµαδικών υπηρεσιών υποστήριξης και ενδυνάµωσης, 
προσαρµοσµένων στα συγκεκριµένα προβλήµατα τους (π.χ. εργασιακές διακρίσεις, προβλήµατα 
εναρµονισµού οικογενειακής και εργασιακής ζωής, ανάγκες αναβάθµισης προσόντων και δεξιοτήτων, 
κλπ).   
Επιπλέον, η ενίσχυση της στελέχωσης των ναυπηγικών επιχειρήσεων µε γυναίκες σε συγκεκριµένες 
θέσεις (π.χ. Μηχανικοί – προϊστάµενοι παραγωγικών τµηµάτων, χειρίστριες υπολογιστικών 
συστηµάτων, εκπαιδεύτριες, διοικητικό προσωπικό, κλπ) θα επιχειρηθεί στοχευµένα µέσα από δράσεις 
δηµοσιότητας, στο πλαίσιο τόσο της Ενέργειας ΙΙ όσο και της Ενέργειας ΙΙΙ του έργου, που θα 
αποβλέπουν στο να καταστήσουν τη ναυπηγική βιοµηχανία πιο ελκυστική σε νέους εργαζόµενους – 
γυναίκες και άνδρες - µε υψηλά προσόντα. 
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ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Η ευρύτερη εφαρµογή των αποτελεσµάτων αποτελεί µείζονα προτεραιότητα και στοχεύει τόσο στην 
ενσωµάτωση των καλών πρακτικών στις επιχειρήσεις του κλάδου (οριζόντια), όσο και στην προώθηση 
των αναµενόµενων λύσεων προς τα κέντρα διαµόρφωσης πολιτικών σε εθνική και ευρωπαϊκή κλίµακα 
(κάθετα). Τα παραπάνω διασφαλίζονται από:   
♦ Την προσέγγιση του προβλήµατος σε κλαδικό και όχι σηµειακό επίπεδο (επιχείρηση). Ως µελέτες 

περίπτωσης χρησιµοποιούνται δύο από τις τρεις οργανωµένες βιοµηχανίες του κλάδου, ενώ ο 
σχεδιασµός διαρθρώνεται έτσι ώστε τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα να µπορούν να τύχουν 
ευρύτερης εφαρµογής από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου που δεν συµµετέχουν στο έργο ή/και σε 
άλλους βιοµηχανικούς κλάδους που αντιµετωπίζουν επίσης την πρόκληση της Αλλαγής για την 
επιβίωση τους.  

♦ Την πολυµορφία της σύνθεσης της ΑΣ, που διασφαλίζει τη δικτύωση, την ευρύτερη εφαρµογή και 
τη µεταφερσιµότητα των αποτελεσµάτων: ερευνητικοί-εκπαιδευτικοί φορείς, ινστιτούτο µελετών 
µε µεγάλο ειδικό βάρος στη διαµόρφωση πολιτικών, φορέας της δηµόσιας διοίκησης και 
αναπτυξιακοί φορείς µε µεγάλη σχετική τεχνογνωσία. 

♦ Τη συµµετοχή της ΑΣ στα εθνικά και ευρωπαϊκά θεµατικά δίκτυα (ΕΘ∆ και ETG). 
♦ Την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για την Ενέργεια ΙΙΙ, το οποίο θα υποστηρίξει 

τη θεµατική δικτύωση, την ευρύτερη εφαρµογή και την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 


