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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συνακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει 

την ευθύνη γαια οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 
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1. Εισαγωγή 

 
Οι επιχειρηματίες είναι η κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι 
γνωστό ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η πιο σημαντικές μορφές επιχειρηματικής 
οργάνωσης στην Ευρώπη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99,8% όλων των επιχειρήσεων. Αυτό που 
είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις τέτοιας μορφής είναι στην 
πραγματικότητα πολύ μικρές: περισσότερα από 19 εκατομμύρια από αυτές απασχολούν λιγότερα 
από 10 άτομα. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο της βιοτεχνίας και της 
χειροτεχνίας, διαχειρίζονται από τον ιδιοκτήτη τους και όλες μαζί απασχολούν περίπου το 1/3 του 
ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. 
 
Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις του τομέα της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας, έχουν θεμελιώδη ρόλο 
στην ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη 
σταθερότητα και τη συνοχή της κοινωνίας και κρίνονται απαραίτητες για το μέλλον. Ωστόσο, σε μια 
εξαιρετικά ανταγωνιστική οικονομία, η καλή τεχνογνωσία δεν είναι πάντα αρκετή για την ανάπτυξη 
ενός επιτυχημένου επιχειρηματικού έργου. 
 
Ο κύριος στόχος του STARTCRAFT είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες εκπαίδευσης των 
επιχειρηματιών του τομέα της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας σε βασικές εγκάρσιες δεξιότητες 
βάσει μιας νέας ενημερωμένης έρευνας και να ενισχύσει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 
Το STARTCRAFT είναι μια ευρωπαϊκή σύμπραξη που έχει σχεδιαστεί για την ανάπτυξη βασικών και 
καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης που ενθαρρύνουν την επιτυχία σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, απαντώντας ταυτόχρονα στην ανάγκη για εκπαίδευση και κατάρτιση, χάρη σε μια 
καινοτόμο πρόταση βασισμένη στη συμμετοχή και στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ). 
 
Αυτή η τελική αναφορά αποτελεί έγγραφο – παραπομπή για την ολοκλήρωση της αναφοράς της 
τελικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εθνικών αναφορών, στο πλαίσιο του 
Πνευματικού Αποτελέσματος 1 – Αναφορά για κινητά σχετικά με τη διδασκαλία 
επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιοτεχνίας και τη ζήτηση βιοτεχνικών δεξιοτήτων σύμφωνα με 
εκπροσώπους του κλάδου. Όλοι οι εταίροι έχουν συμμετάσχει στην έρευνα στις αντίστοιχες χώρες 
τους. 
 
Η έρευνα αποτελείται από δύο παράλληλες μελέτες, που θα διεξαχθούν σε δύο ομάδες: 
εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και Δια Βίου Μάθησης (C-VET), 
ειδικά εκείνοι που ειδικεύονται στη διδασκαλία του κλάδου της βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων, 
και μεταξύ επιχειρηματιών που διευθύνουν επιτυχώς τις επιχειρήσεις τους στον τομέα  της 
βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας. 
 
Το Startcraft είναι ένα έργο στο οποίο συμμετέχουν 7 εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες, η 
δραστηριότητα των οποίων συνδέεται με την εκπαίδευση, τον βιοτεχνικό κλάδο και την υποστήριξη 
των επιχειρήσεων. 
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2. Λεπτομερής περιγραφή των φάσεων της Έρευνας 

 

Η ερευνητική φάση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1ης Νοεμβρίου 2020 και 12ης Φεβρουαρίου 2021. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συγκεντρώθηκαν 50 απαντήσεις ανά χώρα από κάθε εταίρο, 
από εκπαιδευτές ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και C-VET (Συνεχής επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση), οργανώθηκαν 2 ομάδες εστίασης με 5 συμμετέχοντες η κάθε μία. 
Παράλληλα, οργανώθηκαν 10 εις βάθος συνεντεύξεις, ανά χώρα. Στη συνέχεια, ετοιμάστηκε η εθνική 
αναφορά που προέκυψε από την έρευνα και η MEUS δημιούργησε μια τελική αναφορά στα τέλη 
Φεβρουαρίου, η οποία θα μετατραπεί σε διαδικτυακό εργαλείο από την CWEP εντός του Μαρτίου 
2021. 

 
 
Η MEUS ήταν υπεύθυνη να αναπτύξει μια μεθοδολογία για να καθοδηγήσει τους εταίρους πώς να 
αναπτύξουν τη φάση της έρευνας. Η μεθοδολογία εστάλη για τη λήψη σχολίων από ειδικούς του 
κλάδου της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας και μετά την αξιολόγηση, οι έταιροι μετέφρασαν το 
ερωτηματολόγιο σε κάθε μια από τις δικές τους γλώσσες. Με βάση τη μεθοδολογία που 
δημιουργήθηκε,  πραγματοποιήθηκε η έρευνα σε όλες τις χώρες της σύμπραξης. 
 
Εντοπίστηκαν 3 βασικές ανάγκες, οι οποίες δικαιολογούν την έναρξη του έργου Startcraft: 

- Ανάγκη για ικανότητες για τη στήριξη των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών 
δραστηριοτήτων στην αγορά εργασίας και στις απαιτήσεις των πελατών. 

- Ανάγκη ανοιχτών και εύχρηστων προγραμμάτων κατάρτισης προσαρμοσμένων σε 
εταιρείες βιοτεχνικού τύπου. 

- Ανάγκη αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομάδων στόχων.  

O1-A1 
Προετοιμασία 
Μεθοδολογίας 
για την Έρευνα

6η Νοεμβρίου

O1-A1 
Εσωτερικός-
Εξωτερικός 

Έλεγχος 
Μεθοδολογίας
13η Νοεμβρίου

O1-A2: 
Διεξαγωγή 
έρευνας και 

προετοιμασία 
διαδραστικού 
περιβάλλοντος 

αναφοράς
Ιανουάριος 21

O1-A3: O1-A3 
Προετοιμασία  
της αναφοράς 

για το διαδίκτυο 
και τα κινητά

Μάρτιος 2021
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A. ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
Ο στόχος της έρευνας μεταξύ εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) 
και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (C-VET) είναι να ανακαλύψει τις 
τρέχουσες μεθόδους και προσεγγίσεις διδασκαλίας, καθώς και τις κύριες δεξιότητες που 
διδάσκονται και αναπτύσσονται σχετικά με την επιχειρηματικότητα για (μελλοντικούς) 
επαγγελματίες βιοτεχνίας, τόσο σε αρχικά, όσο και σε συνεχή εκπαιδευτικά πλαίσια. Τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα επιτρέψουν στη σύμπραξη να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό υλικό που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του βιοτεχνικού τομέα, ενώ θα 
συμπληρώνει τα πιθανά κενά που παρατηρήθηκαν στην κατάρτιση. 
 
Το ερωτηματολόγιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας Admin 
Project. Κάθε εταίρος διένειμε το ερωτηματολόγιο σε τουλάχιστον 50 εκπαιδευτικούς ανά χώρα 
από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, διαδικτυακά ή εγγράφως, ανάλογα με το πλαίσιο ή τις δυνατότητες 
κάθε εταίρου.  
 

B. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
- Εκπαιδευτές αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευση και Κατάρτισης 
- Εκπαιδευτές που προέρχονται από τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια 
- Εκπαιδευτές που σχετίζονται με τη διδασκαλία στον τομέα της βιοτεχνίας και της 

χειροτεχνίας / ή της επιχειρηματικότητας και των θεμάτων που σχετίζονται με τις 
επιχειρήσεις 

 
Οι όροι της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας πρέπει να γίνουν κατανοητοί σε αυτό το έργο ως ένας 
ευρύς τομέας που περιλαμβάνει ποικίλες ειδικότητες όπως κατασκευές, ξυλουργική επεξεργασία, 
επεξεργασία πέτρας, επίπλων, υφασμάτων, ειδών μόδας, κεραμικών, κοσμημάτων, τροφίμων και 
ποτών (αρτοποιεία κ.λπ.), μεταξύ πολλών άλλων. 
 
Από τα παραπάνω, τα ακόλουθα παραδείγματα θεωρήθηκαν ως επιλέξιμα προφίλ για τη 
συμμετοχή στην ερευνητική δραστηριότητα: 

- Καθηγητές τυπικής εκπαίδευσης από σχολεία ΕΕΚ, ειδικευμένοι στη διδασκαλία τεχνικών 
σχεδίων / σχεδιασμού επίπλων. 

- Εκπαιδευτικοί άτυπης εκπαίδευσης σε ιδιωτική ακαδημία κλωστοϋφαντουργίας. 
- Εκπαιδευτές κομμωτηρίου. 
- Εκπαιδευτές που παρέχουν ατομική αξιολόγηση στην ανάπτυξη επιχειρήσεων για  την 

επιλογή κατάλλληλης σταδιοδρομίας. 
- Και τα λοιπά. 

 
Το STARTCRAFT έχει επαγγελματικό σκοπό. Δεν θεωρήθηκε επιλέξιμο, για παράδειγμα, το προφίλ 
ενός επόπτη μιας λέσχης ραψίματος ή κάποιου που  προτείνει μαθήματα μαγειρικής ως χόμπι. 
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Γ.    ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Ο στόχος της έρευνας μεταξύ των επιχειρήσεων είναι να εντοπίσει ποιες δεξιότητες και ποια 
χαρακτηριστικά χρειάζονται για να είναι επιτυχημένος ένας επιχειρηματίας του τομέα της 
βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας σήμερα και να δώσει συμβουλές σχετικά με την εκπαιδευτική 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων για εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και 
για (μελλοντικούς) επιχειρηματίες του κλάδου. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως και της 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτών, θα επιτρέψουν στους εταίρους να 
αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 
τομέα της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας, ενώ θα συμπληρώνει τα πιθανά κενά που 
παρατηρήθηκαν στην κατάρτιση.  
 
Κάθε χώρα έχει οργανώσει 2 ομάδες εστίασης με τη συμμετοχή τουλάχιστον 5 συμμετεχόντων η 
καθεμία, από εκπροσώπους του κόσμου της βιοτεχνίας, και διεξάγει μαζί τους 10 εις βάθος 
συνεντεύξεις. 
 
Η ομάδα εστίασης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, 
ανάλογα με τους περιορισμούς COVID-19 που ισχύουν σε κάθε χώρα. Στην περίπτωση 
διαδικτυακών ομάδων εστίασης, κάθε εταίρος ήταν ελεύθερος να χρησιμοποιήσει το πιο βολικό 
εργαλείο για αυτόν, Skype, Zoom, Teams ή οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή εφαρμογή. Δεν ήταν 
υποχρεωτική η ηχογράφηση, αλλά οι έταιροι ήταν ελεύθεροι να το κάνουν εάν ήθελαν να 
απομαγνητοφωνήσουν τις συζητήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, έπρεπε να φροντίσουν να 
ενημερώσουν επαρκώς τους συμμετέχοντες σχετικά με τους κανόνες καταγραφής και 
εμπιστευτικότητας, καθώς και τη χρήση των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι έταιροι 
αποτύπωσαν  στιγμιότυπα οθόνης ως απόδειξη ότι η εκδήλωση έλαβε χώρα.  
 

Δ.     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 
Για τους σκοπούς της ερευνητικής φάσης του πρώτου πνευματικού αποτελέσματος (IO1) 
σχηματίστηκαν δύο ομάδες εστίασης ανά χώρα με τουλάχιστον 5 άτομα ανά ομάδα, με τους 
συμμετέχοντες να προέρχονται από τον κόσμο της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας. Οι 
συμμετέχοντες θα μπορούσαν να παραμείνουν οι ίδιοι για τις 10 συνεντεύξεις ή θα μπορούσαν να 
είναι διαφορετικοί επιχειρηματίες. 
 
Η φόρμα αίτησης του έργου αναφέρει λεπτομερώς ότι συνολικά το έργο και τμηματικά οι 
εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν, θα στοχεύουν σε επιχειρηματίες του 
κλάδου της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας: 
 

 οι οποίοι δεν έχουν ακόμη λειτουργήσει την επιχείρησή τους για 60 μήνες, αλλά η 

επιχείρηση υπάρχει. 

 με κάποια επιχειρηματική ιδέα στο βιοτεχνικό τομέα, που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη 

την εφαρμογή της ή βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής. 

 που επιδιώκουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες διαχείρισης και 

επιχειρηματικότητας καθώς και να βελτιώσουν τις βασικές τους ικανότητες. 
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Ωστόσο, για τη φάση της έρευνας, η πρόταση ήταν να ξεκινήσει η συζήτηση τόσο με έμπειρους 
επιχειρηματίες όσο και με νέους, ώστε να συλλεχθούν απόψεις από επιχειρηματίες που έχουν ήδη 
βιώσει την ανάγκη για κατάρτιση και οι οποίοι μπορούν να μοιραστούν από την εκπαίδευση που 
έχουν λάβει, πιθανά εμπόδια που αντιμετώπισαν, εκτιμώμενες ανάγκες και τα λοιπά.  
 
Επίσης, στην παραπάνω λίστα, η ομάδα εστίασης πρέπει να συμπεριλάβει: 
 
Επιχειρηματίες από οποιοδήποτε υποτομέα βιοτεχνίας και χειροτεχνίας με εμπειρία άνω των 60 
μηνών 
Εργασία σε μικρές ανεξάρτητες εταιρείες 
Εκτός από τους επιχειρηματίες, δυνατότητα διάνθησης της συζήτησης με γνώμες διαχειριστών, 
τεχνιτών και γυναικών που κατείχαν διευθυντικές θέσεις σε βιοτεχνίες 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η βιοτεχνία πρέπει να γίνει κατανοητή σε αυτό το έργο ως ένας ευρύς 
τομέας που περιλαμβάνει ποικίλες ειδικότητες όπως κατασκευές, επεξεργασία ξύλου, πέτρας, 
επίπλων, υφασμάτων, ειδών μόδας, κεραμικών, κοσμημάτων, τροφίμων και ποτών (αρτοποιεία 
κ.λπ.), μεταξύ πολλών άλλων. 
 
Για να εκπροσωπηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι τομείς στη συζήτηση, θα πρέπει να 
εξετάσουμε το ενδεχόμενο πρόσκλησης πολλών διαφορετικών συμμετεχόντων, που προέρχονται 
από διαφορετικούς υποτομείς της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας, με διαφορετικά επίπεδα 
εμπειρίας και θέσεων στη δραστηριότητα. 
 
 

3. Έρευνα μεταξύ εκπαιδευτικών 

 

Ο στόχος της έρευνας μεταξύ εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (C-VET), είναι να ανακαλύψει τις 
τρέχουσες μεθόδους και προσεγγίσεις διδασκαλίας καθώς και τις κύριες δεξιότητες που 
διδάσκονται και αναπτύσσονται σχετικά με την επιχειρηματικότητα για (μελλοντικούς) 
επαγγελματίες βιοτεχνίας και χειροτεχνίας, τόσο σε αρχικά όσο και σε συνεχιζόμενα εκπαιδευτικά 
πλαίσια. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα επιτρέψουν στους εταίρους να αναπτύξουν ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του βιοτεχνικού τομέα, 
ενώ θα συμπληρώνει τα πιθανά κενά που θα παρατηρήθηκαν στην κατάρτιση. 
 

3.1  ΕΛΛΑΔΑ  

 

3.1.1. Λεπτομερής περιγραφή φάσεων της έρευνας 
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Συνεχιζόμενη διαδικασία από την 28η Δεκεμβρίου 2020 έως την 12η Ιανουαρίου 2021 η οποία 

διεξήχθει στην Ελλάδα από την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

Αριθμός συμμετεχόντων και το προφίλ τους: 50 συμμετέχοντες, μερικοί από αυτούς εκπρόσωποι 

του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλοι ειδικευμένοι στην παροχή 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιοτεχνίας. 

 

3.1.2. Γραφική απεικόνιση ληφθέντων αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 
Ε1. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για την έρευνα μεταξύ εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών ΕΕΚ του κλάδου της βιοτεχνίας και χειροτεχνίας, διανεμήθηκε μέσω οποιωνδήποτε 

δικτύων και εκπαιδευτικών καναλιών του εταίρου KAINOTOMIA στη γενική περιοχή της Λάρισας, 

αλλά και μέσω διαδικτυακής διανομής σε όλη την Ελλάδα. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 50 

απαντήσεις από εκπροσώπους του ελληνικού τομέα ΕΕΚ, τόσο στον τομέα των επιχειρήσεων όσο 

και στον τομέα της βιοτεχνίας, όπως συμφωνήθηκε από τους εταίρους του έργου StartCraft.  

Ε2. Πολλοί από αυτούς που απάντησαν διδάσκουν στην ηλικιακή ομάδα  18 με 25 years old (42%) 

και την ηλικιακή ομάδα άνω των 25 χρονών (38%). 

 

 

Ε3., Ε4. Στις ερωτήσεις»Τι είδους εκπαίδευση παρέχετ» και «Σε τι είδους εκπαιδευτικό οργανισμό 

διδάσκετ», τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

7%

13%

42%

38%

0%

Q2. Which age group do you teach?

Under 16 years old

16 to 18 years old

18 to 25 years old

Over 25 years old

Other
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Ε5. Ποιες μεθόδους και προσεγγίσεις χρησιμοποιείτε για να διδάξετε το αντικείμενό σας; 

 

57%

43%

0%

Q3. What kind of training do you 
provide?

Initial vocational education
and training (I-VET)

Continuous vocational
education and training (C-
VET)

Other

10

14

11

3

7

11

0

Q4. What kind of training 
organization are you teaching at?
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Όπως μπορούμε να δούμε από την παραπάνω γραφική απεικόνιση, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών δομούν τη διδασκαλία σε πλάισιο τάξης (24 απαντήσεις), 

άλλοι μάθηση βασισμένη σε ομάδες (23 απαντήσεις) και διαδικτυακά μαθήματα (28 απαντήσεις 

(κυρίως λόγω εθνικού απαγορευτικού πλαισίου και μέτρων)), ενώ οι άλλες μέθοδοι διδασκαλίας 

σημείωσαν σημαντικά λιγότερες απαντήσεις.  

Ε6. Στην ερώτηση «Σε τι τομέα διδάσκετε;» καταγράφηκε ως απάντηση ένα ευρύ φάσμα 

βιοτεχνικών κλάδων, κυρίως λόγω της ευρείας διανομής και διάδοσης του ερωτηματολογίου μέσω 

κέντρων ΕΕΚ, τεχνολογικών ιδρυμάτων και ιδιωτικών φορέων. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί ανήκουν στον τομέα των επιχειρήσεων και της οικονομίας (21% των 

ερωτηθέντων), των εγκάρσιων δεξιοτήτων (19% των ερωτηθέντων) και της επιχειρηματικότητας 

και της αίσθησης πρωτοβουλίας (16% των ερωτηθέντων). 

Οι τομείς απεικονίζονται παρακάτω:  

 

24 23
28

3 4 4 1 0

Q5. What methods and approaches 
do you offer for teaching youe 

subject?
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Μέρος 2: Ερωτήσεις για τις δεξιότητες και μεθόδους 

Ε7. Ασχολείστε, άμεσα ή έμμεσα, με κάποια από τα ακόλουθα πεδία κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων που παραδίδετε;  

21%

16%

19%
7%

3%

9%

3%
4%

5%

6%
1%6%0%

Q6. Which field do you teach?
Business and economy

Entrepreneurship and sense of
initiative

Soft skills (communication,
leadership, teamwork,
creativity, etc.)
Design

Ceramics

Fashion and Textile

Leather goods

Jewelry

Food and beverage

Construction

Wood

Esthetic / cosmetic

Other
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Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές ΕΕΚ 

απευθύνονται σε περισσότερες από μία δεξιότητες κατά τη διάρκεια των μαθησιακών τους 

διαδικασιών. Οι περισσότεροι από αυτούς προσανατολίζουν τις μεθόδους τους προς τη 

δημιουργικότητα και τη δημιουργική σκέψη (24 από τους ερωτηθέντες), τις γενικές και βασικές 

επιχειρηματικές δεξιότητες (20 από τους ερωτηθέντες), την ομαδική εργασία (19 από τους 

ερωτηθέντες), τις γενικές δεξιότητες διαχείρισης (17 από τους ερωτηθέντες), την αυτο-

αποτελεσματικότητα (16 από τους ερωτηθέντες), τη διαχείριση χρόνου (14 από τους ερωτηθέντες) 

και την επίλυση προβλημάτων (13 από τους ερωτηθέντες). 

Ε8. Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε αυτά τα θέματα; 

 

Το 48% των ερωτηθέντων αφιερώνει περίπου, μεταξύ 25% και 50% του χρόνου διδασκαλίας τους 

στις δεξιότητες, ενώ το 28% αφιερώνει λίγο λιγότερο χρόνο (μεταξύ 10 και 25% του χρόνου τους). 

20
17

24
19

10 13 9 14 13
16

5 7 6

Q7. Do you address, directly or 
transversally, one of the following 

aspects during the courses that you 
deliver?

8%

28%

48%

16%

Q8. How much time do you dedicate 
to those topics?

Less than 10% of your
teaching time

Between 10 and 25% of your
teaching time

Between 25 and 50% of your
teaching time

More than 50% of your
teaching time
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Ε9. Τι βαρύτητα αποδίδετε στην ένταξη αυτών των δεξιοτήτων στα μαθήματά σας; (1 είναι η 

μικρότερη βαρύτητα και 5 η υψηλότερη) 

 1 

(Χαμηλότερη 

βαρύτητα) 

2 3 4 5 

(Υψηλότερη 

Βαρύτητα) 

Γενικές / βασικές 
επιχειρηματικές 
δεξιότητες 

8 % 18% 6% 18% 50% 

Γενικές / βασικές 
διαχειριστικές 
δεξιότητες 

2% 14% 12% 32% 40% 

Δημιουργικότητα και 
δημιουργική σκέψη 

6% 12% 12% 8% 62* 

Ομαδική εργασία 4% 18% 8% 20% 50% 

Ηγεσία 4% 16% 14% 32% 34% 

Επίλυση 
προβλημάτων 

2% 18% 8% 22% 50% 

Διαπραγμάτευση 6% 12% 16% 34% 32% 

Διαχείριση χρόνου 4% 8% 14% 32% 42% 

Επιχειρηματικό 
πάθος 

8% 4% 18% 14% 56% 

Αυτο-

αποτελεσματικότητα 
4% 8% 8% 22% 58% 

Επιμονή 6% 10% 14% 18% 52% 

Ανάληψη κινδύνου 
και ανθεκτικότητα 
στον κίνδυνο 

2% 20% 18% 30% 30% 

Συμμετοχή και 
δέσμευση 

4% 12% 12% 20% 52% 

 

Ο πίνακας που παρουσιάζεται παραπάνω, καθιστά σαφές ότι όλες οι δεξιότητες που 

παρουσιάζονται είναι μείζονος σημασίας για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς, τόσο στον 

βιοτεχνικό όσο και γενικά στον επιχειρηματικό τομέα. Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν για 

τη δημιουργικότητα (62%), την αυτο-αποτελεσματικότητα (58%), το επιχειρηματικό πάθος (56%) 

και τη δέσμευση με όλες τις άλλες δεξιότητες να σημειώνουν εξίσου υψηλά ποσοστά.  
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Ε10. Σε ποιο πλαίσιο ενισχύετε τις διαφορετικές δεξιότητες; 

 Διδασκα

λία 

βασισμέν

η στο 

πλάισιο 

της τάξης

  

Μάθησ

η 

βασισμ

ένη σε 

ομάδες  

Διαδικτυ

ακά 

μαθήματ

α  

Καθοδη

γούμεν

η 

εργασια

κή 

εμπειρί

α 

Μαθητε

ία ή 

άλλη 

μέθοδο

ς 

βασισμ

ένη 

στην 

εργασία 

  

Προσωπι

κή 

Μελέτη  

Ατομικ

ή 

Διδασ

καλία 

Ά

λ

λ

ο 

Γενικές / 
βασικές 
επιχειρηματικ
ές δεξιότητες 

38% 28% 24% 0% 2% 2% 0% 6% 

Γενικέ / 
βασικές 
διαχειριστικές 
δεξιότητες 

30% 36% 28% 2% 0% 2% 0% 2% 

Δημιουργικότ
ητα και 
δημιουργική 
σκέψη 

22% 34% 28% 2% 0% 4% 0% 10
% 

Ομαδική 

εργασία 
22% 34% 22% 8% 2% 4% 0% 8% 

Ηγεσία 28% 26% 28% 2% 2% 4% 2% 8% 

Επίλυση 
προβλημάτων 

26% 22% 32% 6% 4% 2% 0% 8% 

Διαπραγμάτε
υση 

20% 28% 32% 4% 4% 2% 0% 10
% 

Διαχείριση 

Χρόνου 
22% 26% 32% 10% 2% 2% 0% 6% 

Επιχειρηματικ

ό πάθος 
28% 22% 28% 8% 0% 6% 2% 6% 

Αυτο-
αποτελεσματι

κότητα 

22% 22% 32% 4% 4% 6% 0% 10
% 
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Επιμονή 18% 28% 32% 8% 0% 2% 0% 12
% 

Ανάληψη 
κινδύνου και 
ανθεκτικότητ
α στον 
κίνδυνο 

24% 28% 26% 6% 4% 0% 2% 10
% 

Συμμετοχή και 

δέσμευση 
22% 24% 34% 4% 4% 0% 0% 12

% 

 

Για όλες τις δεξιότητες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, μπορούμε να δούμε μια ίση 

κατανομή των απαντήσεων μεταξύ 3 από τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι διαφορετικές 

δεξιότητες απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους. Αυτοί οι 3 τρόποι είναι η μάθηση  βασισμένη 

στην τάξη, η μάθηση βασισμένη στην ομάδα και η διαδικτυακή διδασκαλία. Η μέθοδος της 

καθοδηγούμενης εργασιακής εμπειρίας έρχεται τελευταία, σημειώνοντας σημαντικά χαμηλότερα 

ποσοστά.  

Ε11. Στην ερώτηση εάν εργάζονται με διαδικτυακά εργαλεία ή όχι, η συντριπτική πλειοψηφία (38 

ερωτηθέντες) δήλωσε ότι χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία στις εκπαιδεύσεις και τα 

μαθήματα τους, ενώ μόνο 12 στους 50 ερωτηθέντες δεν χρησιμοποιούν μεθόδους και εργαλεία 

του διαδικτύου στις εκπαιδεύσεις τους. 

  

 

 

Ε12. Από τους συμμετέχοντες που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, η χρήση 

διαδικτυακών εργαλείων αφορά στην αναζήτηση διαδικτυακών εργαλείων (25 ερωτηθέντες), στην 

12

38

NO YES

Q11. Do you work with online 
tools?
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έρευνα για βασικές πληροφορίες και γνώσεις (24 ερωτηθέντες), στην ανάπτυξη διαδραστικών 

δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευόμενους (23), στο διαμοιρασμό των πληροφοριών στα δίκτυα 

των εκπαιδευτικών (22) και στην ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου κατάρτισης (21 

ερωτηθέντες). 

 

 

Ε13. Όταν οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές ρωτήθηκαν για συμβουλές σχετικές με την αυτο-

ανάπτυξη, μερικές από τις απαντήσεις που δόθηκαν περισσότερο ήταν: 

- «Σκληρή εξάσκηση, δουλειά και συνεχής μάθηση και αναζήτηση νέων και καινοτόμων 
πραγμάτων». 
- «Διατήρηση στόχων, θέληση να πετύχετε και να μην σταματήσετε ποτέ να μαθαίνετε». 
- «Θάρρος και πίστη στον εαυτό σας». 
- «Υπομονή». 
- «Μόνο έτσι μπορείτε να αναπτυχθείτε αποτελεσματικά». 
- «Αγάπη και αφοσίωση». 
- «Δημιουργικότητα και αισιοδοξία». 
- «Τοποθέτηση του εαυτού σας σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες». 
- «Υψηλό κίνητρο». 
- «Ομαδικό πνεύμα και επιμονή». 
- «Έλειψη φόβου για αποτυχία». 

 Ένας από τους ερωτηθέντες έγραψε την παρακάτω συμβουλή: «Προσπαθώ να διδάξω στους 

μαθητές μέσω της ομαδικής μάθησης, τη σημασία της συνεχούς αυτο-βελτίωσης και της 

προσωπικής μάθησης τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική τους ανάπτυξη. 

Καθώς διδάσκω σε ένα δημόσιο σχολείο και πρέπει να ακολουθούμε το εθνικό πρόγραμμα 

σπουδών που αποφασίστηκε από το υπουργείο, η συμβουλή μου είναι ότι θα ήταν καλό να 

εφαρμόσουμε δραστηριότητες στους μαθητές που συνδυάζουν την τυπική και τη μη τυπική 

εκπαιδευτική μέθοδο. Η άτυπη μαθησιακή διαδικασία τείνει να αυξάνει τις εγκάρσιες δεξιότητες 

για αυτο-ανάπτυξη και αυτο-βελτίωση». 

24

25

22

21

23

SEARCH FOR 
BACKGROUND 
INFORMATION 

AND KNOWLEDGE

SEARCH FOR 
ONLINE 

RESOURCES

SHARE OF 
INFORMATION 

WITHIN 
EDUCATORS’ 
NETWORKS

DEVELOPMENT 
OF ONLINE 
TRAINING 
CONTENTS

DEVELOPMENT 
OF INTERACTIVE 
ACTIVITIES WITH 

STUDENTS

Q12. iF yes, at which level? 
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Μέρος 3: Αναγνώριση των αναγκών για κατάρτιση των (μελλοντικών) επαγγελματιών βιοτεχνίας 

στον επιχειρηματικό και διαχειριστικό τομέα. 

E14. Σύμφωνα με την άποψή σας, ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται περισσότερο στην 

αγορά εργασίας του βιοτεχνικού τομέα; Κατάταξη από 1 έως 5, με το 1 το πιο σημαντικό σε σχέση 

με τα θέματα. 

 1 
(μεγαλύτερη 

βαρύτητα) 

2 3 4 5 (μικρότερη 
βαρύτητα) 

Γενικές / βασικές 

επιχειρηματικές 

δεξιότητες 

28% 34% 10% 2% 26% 

Γενικές / βασικές 

σιαχειριστικές 

δεξιότητες 

28% 30% 12% 22% 8% 

Δημιουργικότητα και 

δημιουργική σκέψη 

54% 10% 10% 14% 12% 

Ομαδική εργασία 22% 34% 20% 14% 10% 

Ηγεσία 22% 32% 14% 18% 14% 

Επίλυση 

προβλημάτων 

50% 10% 12% 12% 16% 

Διαπραγμάτευση 30% 18% 26% 14% 12% 

Διαχείριση Χρόνου 42% 20% 14% 12% 12% 

Επιχειρηματικό 

πάθος 

52% 14% 8% 12% 14% 

Αυτο-

αποτελεσματικότητα 

48% 16% 12% 22% 2% 

Επιμονή 50% 14% 10% 18% 8% 

Ανάληψη κινδύνου 

και ανθεκτικότητα 

στον κίνδυνο 

20% 34% 20% 12% 14% 

Συμμετοχή και 

δέσμευση 

54% 12% 8% 14% 12% 

 



   

18 

 

Μιλώντας ειδικά για τον κλάδο της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για αυτόν τον τομέα, ο παραπάνω πίνακας επισημαίνει αυτές που ζητούνται 

περισσότερο με πιο σημαντικές αυτές της δημιουργικότητας και της δημιουργικής σκέψης (54% ως 

πιο σημαντικές), της συμμετοχής και της δέσμευσης (54% ως πιο σημαντικές) και του 

επιχειρηματικού πάθους (52 % ως το πιο σημαντικό).  

 

Ε15. Σύμφωνα με την άποψή σας, ποιες είναι οι πιο απαραίτητες δεξιότητες για τους 

(μελλοντικούς) επιχειρηματίες βιοτεχνίας και χειροτεχνίας. Κατάταξη από 1 έως 5, με το 1 το πιο 

σημαντικό σε σχέση με τα θέματα.  

 1 

(μεγαλύτερη 

βαρύτητα) 

2 3 4 5 (μικρότερη 

βαρύτητα) 

Γενικές / βασικές 

επιχειρηματικές 

δεξιότητες 

32% 28% 10% 10% 20% 

Γενικές / βασικές 

διαχειριστικές 

δεξιότητες 

28% 32% 14% 16% 10% 

Δημιουργικότητα και 

δημιουργική σκέψη 

54% 14% 6% 14% 12% 

Ομαδική εργασία 28% 28% 16% 22% 6% 

Ηγεσία 26% 24% 22% 14% 14% 

Επίλυση 

προβλημάτων 

50% 14% 8% 18% 10% 

Διαπραγμάτευση 38% 20% 16% 18% 8% 

Διαχείριση Χρόνου 40% 26% 12% 8% 14% 

Επιχειρηματικό 

πάθος 

58% 8% 10% 18% 6% 

Αυτό-

αποτελεσματικότητα 

46% 18% 10% 16% 10% 

Επιμονή 50% 14% 8% 18% 10% 

Ανάλυψη κινδύνου 

και ανθεκτικότητα 

στον κίνδυνο 

26% 34% 12% 18% 10% 



   

19 

 

Συμμετοχή και 

δέσμευση 

60% 4% 6% 16% 14% 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου σχετικά με τις 

απαραίτητες δεξιότητες από (μελλοντικούς) επιχειρηματίες βιοτεχνίας και χειροτεχνίας είναι 

σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές τις δεξιότητες που είναι σε σχετικά μεγάλη ζήτηση στην αγορά 

του βιοτεχνικού τομέα (ερώτηση 14). 

Ε16. Ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο που πρέπει να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτούς τους 

τομείς για να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες; 

 Βασικό 

επίπεδο 

Μεσαίο 

επίπεδο 

Μεσαίο προς 

υψηλό επίπεδο 

Άριστο επίπεδο 

Γενικές / βασικές 

επιχειρηματικές 

δεξιότητες 

14% 22% 42% 22% 

Γενικές /Βσικές 

διαχειριστικές 

δεξιότητες 

4% 26% 48% 22% 

Δημιουργικότητα και 

δημιουργική σκέψη 

6% 24% 30% 40% 

Ομαδική εργασία 10% 30% 40% 20% 

Ηγεσία 10% 34% 34% 22% 

Επίλυση 

προβλημάτων 

10% 22% 30% 38% 

Διαπραγμάτευση 12% 20% 42% 26% 

Διαχείριση Χρόνου 12% 12% 40% 36% 

Επιχειρηματικό 

πάθος 

12% 16% 34% 38% 

Αυτο-

αποτελεσματικότητα 

8% 26% 28% 38% 

Επιμονή 4% 28% 26% 42% 

Ανάληψη κινδύνου 

και ανθεκτικότητα 

στον κίνδυνο 

10% 24% 44% 22% 
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Συμμετοχή και 

Δέσμευση 

8% 22% 26% 44% 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσιάστηκε παραπάνω, η έρευνα έδειξε ότι όλες οι δεξιότητες, 

πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον σε μεσαίο έως υψηλό επίπεδο. Για κάποιες από τις δεξιότητες 

όπως η δημιουργικότητα και η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, το επιχειρηματικό 

πάθος, η επιμονή και η δέσμευση, πολλοί από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ 

που συμμετείχαν στην έρευνα του ερωτηματολογίου,  πιστεύουν ότι πρέπει να αποκτηθούν σε 

άριστο επίπεδο ώστε κάποιος να μπορέσει να επιτύχει στον τομέα της βιοτεχνίας. 

Ε17. Ποιες είναι οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η κατάσταση του COVID-19, σύμφωνα με τη 

γνώμη σας, σχετικά με τις εγκάρσιες δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες του κλάδου και 

οι πρακτικές κατάρτισης; 

Η πλειοψηφία των 50 ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Covid19 δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στην 

εφαρμογή των εξ αποστάσεως και διαδικτυακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ειδικά στον 

κλάδο της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας. Για μερικούς από αυτούς (σύμφωνα με το πεδίο που 

ειδικεύονται) η διδασκαλία είναι λίγο ή πολύ αδύνατη, καθώς απαιτεί εργαλεία και 

αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο με τους εκπαιδευόμενους, όπως επίσης και εξοπλισμό ή 

εργαλεία που οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να αγοράσουν ή να βρουν τόσο εύκολα. «Η 

διδασκαλία της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας δεν είναι τόσο αποτελεσματική χωρίς φυσική 

παρουσία», αναφέρουν ορισμένοι από αυτούς. Ο Covid19 άλλαξε όλα τα συστήματα εργασίας και 

μερικές από τις εγκάρσιες δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων και η 

ομαδική εργασία μένουν πίσω. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι δύσκολο να δουλέψεις 

χωρίς έμπνευση και δημιουργικότητα και αυτές οι δεξιότητες μπορούν να ενισχυθούν κυρίως μέσω 

της ομαδικής εργασίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η κοινωνική αποστασιοποίηση 

αυξάνει την πρόκληση για την ανάπτυξη διαφόρων ήπιων δεξιοτήτων. Επιπλέον, η πανδημία έχει 

επηρεάσει τις μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, καθώς και τις κοινωνικές δεξιότητες και τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων, καθώς όλα έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές δεξιότητες (ψηφιακό 

μάρκετινγκ, κυβερνοασφάλεια κ.λπ.), επομένως οι εκπαιδευτές πρέπει να απαντήσουν σε αυτήν 

την πολύπλευρη πρόκληση και να προσαρμόσουν τις τεχνικές διδασκαλίας τους. 

Όσον αφορά τους βιοτέχνες, ο Covid-19 δημιούργησε έναν μεγαλύτερο ανταγωνισμό και πιο 

απαιτητικούς πελάτες και αγοραστές. Λόγω της πανδημίας, όλοι οι βιοτέχνες πρέπει να είναι 

καλύτερα προετοιμασμένοι για την κοινωνική ζωή και να προσαρμόζονται στη νέα ψηφιακή εποχή. 

Επιπλέον, οι επαγγελματίες της βιοτεχνίας πρέπει να βρουν νέους τρόπους για να παραμείνουν 

στην αγορά λόγω του Covid-19, όπως για παράδειγμα το η παράδοση εκτός καταστήματος (click 

away) ή οι διαδικτυακές αγορές. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες. Υπάρχει μια 

σημαντική ανάγκη για τους επαγγελματίες της βιοτεχνίας να αναπτύξουν το ψηφιακό και 

διαδικτυακό μάρκετινγκ, τις δεξιότητες πωλήσεων και να επικεντρωθούν σε αυτές τις ευκαιρίες 

κατάρτισης. Επιπλέον, πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες όπως «Προσαρμογή στην αλλαγή» και 

«Συναισθηματικός έλεγχος» για να αντιμετωπίσουν τη γενική αβεβαιότητα και να καλλιεργήσουν 

μια ισχυρή και ευέλικτη νοοτροπία. Τα τοπικα και εθνικά απαγορευτικά μέτρα μετακίνησης 
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μειώνουν τη δραστηριότητα πολλών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών τομέων. Έτσι, οι 

επαγγελματίες της βιοτεχνίας δεν μπορούν να εκπαιδευτούν αφού το επάγγελμά τους απαιτεί 

περισσότερη φυσική από ότι ψηφιακή εκπαίδευση. 

Ε18. Κάποιες συμβουλές, ως τελευταίες παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν συμμετάσχει στην έρευνα, είναι η ανάγκη για περισσότερες 

ψηφιακές ευκαιρίες στον βιοτεχνικό και επιχειρηματικό τομέα σε αυτήν τη δύσκολη εποχή. Οι 

υπάρχοντες και οι επίδοξοι επιχειρηματίες πρέπει να είναι υπομονετικοί και ευέλικτοι στη νέα 

κατάσταση. Ο ρόλος των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών ή των μεντόρων είναι να 

μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα της δημιουργικότητας και των κινήτρων στους νέους και να τους 

ενθαρρύνουν να ακολουθήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σύμφωνα με το πάθος και 

τα ταλέντα τους. Είναι σημαντικό να αγαπάτε αυτό που κάνετε για να το κάνετε καλά και να 

λαμβάνετε προσωπική ικανοποίηση περισσότερο από οικονομική. 

3.2  ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

3.2.1. Λεπτομερής περιγραφή φάσεων της έρευνας 

Συνεχιζόμενη διαδικασία από την 22η Δεκεμβρίου 2020 έως την 12η Φεβρουαρίου 2021, η οποία 

διεξήχθει στην Ισπανία από τους οργανισμούς MEUS και InnoHub. 

Αριθμός συμμετεχόντων και το προφίλ τους: 50 συμμετέχοντες. Εκπαιδευτικοί ΕΕΚ/ εκπαιδευτικοί 

σε τομείς σχετικούς με βιοτεχνία και/ή την επιχειρηματικότητα. 

3.2.2. Γραφική απεικόνιση ληφθέντων αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 
E2. Σε ποια ηλικιακή ομάδα διδάσκετε; 
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Ε3. Τι είδους εκπαιδευση παρέχετε; 

 

Ε4. Σε τι είδους εκπαιδευτικό οργανισμό διδάσκετε; 

6%

23%

40%

28%

3%

Which age group do you teach?

Under 16 years old

16-18 years old

18-25 years old

More than 25 years old

Other

46%

44%

10%

What kind of training do you provide?

Initial vocational education and
training (I-VET)

Continuous vocational education
and training (C-VET)

Other
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Ε5. Ποιες μεθόδους και προσεγγίσεις χρησιμοποιείτε για να διδάξετε το αντικείμενό σας; 

 

Ε6. Σε τι τομέα διδάσκετε; 

48%

31%

6%
0%0%

6%
9%

What kind of organization are you teaching 
at?

Public VET school

Private VET school

Private crafts academy

Craft federation or sector
representative /craft chamber

Technological institute

Adult education provider

41

27

19
17

11

7

13

1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CLASSROOM 
BASED 

TEACHING

TEAM BASED 
LEARNING

ONLINE 
COURSES

GUIDED WORK 
EXPERIENCE

APPRENTICESHIP 
OR OTHER WORK 

BASE METHOD

SELF-STUDY ONE TO ONE 
TUITION

OTHER

What methods and approaches do you offer 
for teaching youe subject?
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Μέρος 2: Ερωτήσεις για τις δεξιότητες και μεθόδους. 

Ε7. Ασχολείστε, άμεσα ή έμμεσα, με κάποια από τα ακόλουθα πεδία κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων που παραδίδετε; 

 

Ε8. Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε αυτά τα θέματα; 

16
17

15

8

3
4

2 0 2 3 2 3

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

What field do you teach?

24

17

27

34

27

35

22

30

16 14 13 12
16

1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Do you address, directly or trnsversally one of the following aspects 
during the courses that you deliver?
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Ε9. Τι βαρύτητα αποδίδετε για την ένταξη αυτών των δεξιοτήτων στα μαθήματά σας; (1 είναι η 

μικρότερη βαρύτητα και 5 η υψηλότερη) 

14%

36%

24%

26%

How much time do you dedicate to those 
topics?

Less than 10% of your teaching time

Between 10 and 25% of your
teaching time

Between 25 and 50% of your
teaching time

More than 50% of your teaching
time
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0 5 10 15 20 25 30

GENERAL / BASIC ENTREPRENEURSHIP SKILLS

GENERAL / BASIC MANAGERIAL SKILLS

CREATIVITY AND CREATIVE THINKING

TEAMWORK

LEADERSHIP

PROBLEM SOLVING

NEGOTIATION

TIME MANAGEMENT

ENTREPRENEURIAL PASSION

SELF-EFFICACY

PERSEVERANCE

RISK TAKING AND TOLERANCE TO RISK

INVOLVEMENT AND COMMITMENT

What importance do you attribute to the instilling of those skills in your courses? 
(1 being the lowest importance, and 5 the highest) 

5

4

3

2

1
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Ε10. Σε ποιο πλαίσιο ενισχύετε τις διαφορετικές δεξιότητες; 

 

Ε11. Χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία; 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

GENERAL / BASIC ENTREPRENEURSHIP SKILLS

GENERAL / BASIC MANAGERIAL SKILLS

CREATIVITY AND CREATIVE THINKING

TEAMWORK

LEADERSHIP

PROBLEM SOLVING

NEGOTIATION

TIME MANAGEMENT

ENTREPRENEURIAL PASSION

SELF-EFFICACY

PERSEVERANCE

RISK TAKING AND TOLERANCE TO RISK

INVOLVEMENT AND COMMITMENT

Other One to one tuition

Self-study Apprenticeship or other work based method

Guided work experience Online courses

Team based learning Classroom based teaching
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Ε12. Εάν ναι σε ποιο στάδιο; 

 

  

86%

14%

Do you work with online tools?

Yes

No

28

36

18
16

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SEARCH FOR BACKGROUND 
INFORMATION AND 

KNOWLEDGE

SEARCH FOR ONLINE 
RESOURCES

SHARE OF INFORMATION 
WITHIN EDUCATORS’ 

NETWORKS

DEVELOPMENT OF ONLINE 
TRAINING CONTENTS

DEVELOPMENT OF 
INTERACTIVE ACTIVITIES 

WITH STUDENTS

If yes, at which stage?
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Ε13. Οι εκπαιδευτές ρωτήθηκαν για συμβουλές σχετικές με την αυτο-ανάπτυξη. Δόθηκαν οι 

παρακάτω ερωτήσεις: 

- «Γνωρίστε τις δεξιότητές σας και βελτιώστε τα σημεία που είναι λιγότερο ανεπτυγμένα ή 
αναζητήστε συνεργάτες για να καλύψετε τις αδυναμίες σας». 
- «Περιέργεια και πάθος». 
- «Αυτογνωσία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σας. Αναπτύξτε μια εκπαιδευτική και 
επαγγελματική πορεία». 
- «Καλλιεργήστε περισσότερη αυτονομία στους εκπαιδευόμενους με μια διδασκαλία που 
περιλαμβάνει την ανακάλυψη της επίλυσης προβλημάτων με βάση την σκέψη και όχι την 
επίλυση προβλημάτων σαν να ήταν οι εκπαιδευόμενοι το εργατικό δυναμικό των 
καθηγητών». 
- «Ταπεινότητα». 
- «Συνεχής μάθηση και βελτίωση των διαδικασιών εργασίας με νέες τεχνικές στην αγορά». 
- «Συνεχιζόμενη μάθηση». 
- «Η συμμετοχή είναι προσωπική, το να θέλεις είναι η αρχή για να δράσεις, οι στιγμές της 
εκπαίδευσης είναι μοναδικές στιγμές για να αναπτυχθεί κάποιος ως άνθρωπος και να είναι 
ικανός επαγγελματίας με μέλλον». 
- «Να εκπαιδεύεστε συνεχώς, να διαβάζετε, να μελετάτε θέματα που σχετίζονται με την 
εταιρεία και την εξειδίκευσή σας». 
- «Μην ρουτινιάζετε. Αναζητήστε διαφορετικούς πόρους για να συμβάλλετε στην 
προσωπική σας βελτίωση αναζητώντας συνεχιζόμενη εκπαίδευση, είτε μέσω 
διαδικτυακών μαθημάτων, είτε μέσω προσωπικής αυτο-ανάπτυξης». 
- «Συνεχίστε να μαθαίνετε και απολαύστε το πάθος σας». 
- «Για μένα, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ξέρει πώς να βλέπει το γενικό πλαίσιο, να είναι 
σε θέση να κάνει τις σωστές συνδέσεις και να γνωρίζει πώς να κάνει έρευνα για να φτάσει 
στις πληροφορίες που θα του προσφέρει η γενική εικόνα και έτσι να είναι ικανός να ενεργεί 
με σύνεση». 
- «Προτείνω την συστηνόμενη ανάγνωση, τη συμμετοχή σε έργα εκτός της τάξης και τα 
διαδικτυακά μαθήματα». 
- «Εργαστείτε για την αυτοεκτίμηση, την προσωπική και την επαγγελματική ανάπτυξη. Οι 
εκπαιδευόμενοι να κάνουν αυτό που τους παρακινεί και ότι χρήσιμο μπορούν να 
προσφέρουν σαν συμβολή στην κοινωνία. Αναπτύξτε προσωπικές δεξιότητες και 
ενδιαφέροντα». 
- «Να εστιάζετε σε τομείς που προσφέρουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης / κινήτρου». 
- «Να είστε ανοιχτόμυαλοι, να αναζητάτε και να κάνετε ερωτήσεις, εστιάστε σε ό, τι σας 
αρέσει, δοκιμάστε τα πάντα και κρατήστε το καλύτερο ή το πιο χρήσιμο». 
- «Η συμβουλή μου είναι να βρείτε εργαλεία συνεχιζόμενης μάθησης προσαρμοσμένα στις 
πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών». 
- «Να είστε πάντα πρόθυμοι να μάθετε νέα πράγματα, να είστε ανήσυχοι και 
αντικομφορμιστές». 
- «Σε έναν παγκόσμιο κόσμο, είναι απαραίτητο να μην λιμνάζετε, είναι απαραίτητο να είστε 
ευέλικτοι και να είστε σε θέση να προσαρμόζεστε σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και 
αυτό απαιτεί μια στάση συνεχούς βελτίωσης που εξαρτάται από τον καθένα ξεχωριστά». 
- «Αυτοδιδασκαλία». 
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- «Ξεκινώντας από την ΑΥΤΟ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ, εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις 
αδυναμίες μέσω μιας ανάλυσης SWOT. Προσδιορισμός της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, του ΣΚΟΠΟΥ και 
των ΑΞΙΩΝ, καταγραφή των στόχων, ιεράρχιση και κατάρτιση σχεδίου δράσης. Αποδεχτείτε 
το λάθος ως κάτι απαραίτητο για να μάθετε: μια ευκαιρία να κάνετε τα πράγματα 
καλύτερα». 
- «Δεν είμαστε αυτάρκεις, μαθαίνουμε από τα πάντα και από όλους, το σημαντικό είναι να 
θέλετε να μάθετε τον τρόπο και να σκέφτεστε πάντα θετικά». 
- «Να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τις μεθόδους μάθησης». 
- «Ποτέ μην σκέφτεστε ότι γνωρίζετε τα πάντα, αναζητήστε πράγματα προς βελτίωση, 
αναζητήστε τρόπους για να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας». 
- «Είναι πολύ σημαντικό να έχετε συναισθηματική νοημοσύνη, ικανότητα συνεχούς 
εκπαίδευσης και ανθρωπιά». 
- «Βρείτε ένα κίνητρο, συνεχίστε την εκπαίδευση και τη διδασκαλία σε επαγγελματικό 
πλαίσιο». 
- «Περιέργεια για να συνεχίσετε να μαθαίνετε». 
- «Συμμετοχή και συνεχής εκπαίδευση, καθώς και ικανότητα προσαρμογής σε 
διαφορετικές καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν». 
- «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση». 
- «Να είστε επίκαιροι, με νέο περιεχόμενο και νέους τρόπους διδασκαλίας». 
- «Να αναζητάτε μαθήματα που σας δίνουν το επίπεδο ευελιξίας που χρειάζεστε, να είστε 
ρεαλιστές με τον χρόνο σας». 
- «Να είστε αποτελεσματικοί και συνεπείς». 
- «Να θυμάστε ότι η εργασία που κάνετε στο σπίτι είναι εξίσου σημαντική με τη δουλειά 
που κάνετε στην τάξη». 
- «Να παρακολουθείτε μαθήματα τακτικά». 
- «Ανθεκτικότητα». 
- «Να είστε πάντα ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες». 
- «Η διαχείριση χρόνου και ο προγραμματισμός είναι πολύ σημαντικά στοιχεία». 
- «Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες μεθοδολογίες και άλλους πόρους, εκπαίδευση σε νέα 
μαθήματα και προσπάθεια να παρέχετε πάντα την καλύτερη εκπαίδευση για τους 
εκπαιδευόμενους». 
- «Είναι πολύ σημαντικό να κάνω μαθήματα για να ενημερώνομαι για ότι νέο». 
- «Για να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσετε σε αυτό που 
χρειάζεται ο εκπαιδευόμενος».  
- «Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχετε και να είστε αυτόνομοι, δηλαδή να είστε σε θέση 
να εμπλακείτε». 
- «Να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε καθημερινά για να βελτιώσουμε το επάγγελμά μας». 
- «Να είστε ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία». 
- «Να ενδιαφέρεστε για τις διαφορετικές δεξιότητες των εκπαιδευόμενων». 
- «Να χειρίζεστε άπταιστα την αγγλική γλώσσα, επομένως να έχετε πρόσβαση σε πολύ 
περισσότερους πόρους». 
- «Χρησιμοποιήστε τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις εξελίξεις της και μην τις φοβάστε!». 
- «Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία». 
- «Εντοπίστε τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σας και γνωρίστε τους λίγο καλύτερα κάθε 
μέρα». 
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- «Γίνετε ειδικός στις νέες τεχνολογίες, κατανοήστε τις ανάγκες των νέων και προσπαθήστε 
να τους δώσετε μια πλήρη και χρήσιμη εκπαίδευση για το επαγγελματικό τους μέλλον». 
 
Μέρος 3: Αναγνώριση των αναγκών για κατάρτιση των (μελλοντικών) επαγγελματιών 
βιοτεχνίας στον επιχειρηματικό και διαχειριστικό τομέα. 

E14. Σύμφωνα με την άποψή σας, ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται περισσότερο 
στην αγορά εργασίας του βιοτεχνικού τομέα; Κατάταξη από 1 έως 5, με το 1 το πιο 
σημαντικό σε σχέση με τα θέματα. 
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Ε15. Σύμφωνα με την άποψή σας, ποιες είναι οι πιο απαραίτητες δεξιότητες για τους 

(μελλοντικούς) επιχειρηματίες βιοτεχνίας και χειροτεχνίας; Κατάταξη από 1 έως 5, με το 1 το πιο 

σημαντικό σε σχέση με τα θέματα. 
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Ε16. Ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο που πρέπει να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτούς τους 

τομείς για να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες; 
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Ε17. Οι εκπαιδευτές ρωτήθηκαν σχετικά με τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η κατάσταση του 

COVID-19, σύμφωνα με την γνώμη τους, όσον αφορά τις μαλακές δεξιότητες που χρειάζονται οι 

επαγγελματίες του κλάδου και οι πρακτικές κατάρτισης. Οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 

- «Πρέπει να προωθηθεί η δημιουργικότητα ώστε να ξεχωρίζετε από τους υπόλοιπους, 
καθώς και από τη ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση του τομέα». 
- «Ελπίζω, μεγαλύτερη αναγνώριση των ήπιων δεξιοτήτων». 
- «Προσαρμογή στην αλλαγή. Να ξεπεραστεί η απογοήτευση». 
- «Έλλειψη άμεσης επικοινωνίας, έλλειψη στενότερης διδασκαλίας που προκαλεί απώλεια 
χρόνου που είναι πολύτιμος για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διδασκαλία». 
- «Χρήση τεχνολογίας». 
- «Η κατάσταση πρέπει ακόμη να εξελιχθεί πολύ για να υπάρξει βελτίωση». 
- «Θα χρειαστεί βελτίωση των δημιουργικών και ψηφιακών δεξιοτήτων». 
- «Θα είναι μια περίπλοκη περίοδος». 
- «Η ικανότητα να προσαρμόζεστε γρήγορα στις αλλαγές, να είστε ευέλικτοι και να 
προσαρμόζεστε στις ανάγκες της στιγμής, η ικανότητα να ανακαλύπτετε τον εαυτό σας, να 
ζείτε το παρόν». 
- «Εκτιμάται όλο και περισσότερο, ότι ένα χειροποίητο προϊόν είναι καλά κατασκευασμένο 
και με ποιοτικά και βιώσιμα προϊόντα». 
- «Ο COVID-19 έχει δημιουργήσει επαγγελματική αστάθεια και αβεβαιότητα και για τους 
εκπαιδευτές. Μπορεί να εμποδίσει τους εκπαιδευόμενους και να τους σταματήσει λίγο 
λόγω του φόβου που προκαλεί. Μη γνωρίζοντας τι πρόκειται να συμβεί, μπορεί ίσως να 
τους επηρεάσει να μείνουν λίγο πίσω στον αγώνα για αριστεία και πρόοδο». 
- «Δεν είμαι σίγουρος». 
- «Κατά την άποψή μου, είναι μια σημαντική πρόκληση και μια ευκαιρία να εργαστούμε 
για την επικοινωνία της εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. 
Θα μάθουμε όλοι να δουλεύουμε ομαδικά από απόσταση». 
- «Διαδικτυακό μάρκετινγκ. Ανάπτυξη ψηφιακού μάρκετινγκ. Διανομή. Τηλεργασία». 
- «Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα και χρήση στρατηγικών 
ψηφιακής επικοινωνίας για την προσέγγιση του κοινού». 
- «Δεν είμαι πολύ θετικός για τις αλλαγές που θα επιφέρει ο COVID-19. Οι εγκάρσιες 
δεξιότητες συζητούνται εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν τους δίνεται η απαραίτητη σημασία 
για μια αλλαγή νοοτροπίας, σε οποιοδήποτε τομέα». 
- «Απαιτείται μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή. Ανθεκτικότητα». 
- «Η ανθεκτικότητα είναι η βασική γνώση του πώς να είναι κανείς αποφασιστικός και 
δημιουργικός απέναντι σε αντιξοότητες και καταστάσεις που δεν μπορεί να ελέγξει». 
- «Επικοινωνία και ομαδική εργασία. Αυτές οι δύο δεξιότητες θα επηρεαστούν από την 
τηλεργασία και τις μειωμένες διαπροσωπικές σχέσεις». 
- «Θα απαιτηθεί μεγαλύτερη ευελιξία, προσαρμοστικότητα στις αλλαγές, τηλεματική 
ομαδική εργασία, ενσυναίσθηση, αυτονομία και ηγεσία». 
- «Μια αλλαγή είναι στον τρόπο που εργαζόμαστε, σε ορισμένες δραστηριότητες 
τηλεργασίας, να υπάρχει ευελιξία στους νέους τρόπους εργασίας (διαδικτυακά)». 
- «Θα είναι απαραίτητη μεγαλύτερη προσαρμογή στις αλλαγές και στον διαδικτυακό 
κόσμο». 
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- «Εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, είσοδος στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αξιοποίηση 
εφαρμογών όπως το ETSY». 
- «Θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προσαρμοστικότητα, ευελιξία και, κυρίως 
δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και διαπραγμάτευσης, να είμαστε σε θέση να 
κατανοήσουμε τι αναζητούν οι καταναλωτές και να μπορούμε να προσαρμοστουμε στις 
αλλαγές αποτελεσματικά και γρήγορα». 
- «Οι εγκάρσιες δεξιότητες θα είναι πάντα σημαντικές. Νομίζω ότι ο κορονοϊός μάς έχει 
διδάξει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε σε θέση να χειριστούμε καταστάσεις 
αβεβαιότητας, άγχους και να αναπτύξουμε την ανθεκτικότητά μας. Στον τομέα της 
αισθητικής, για παράδειγμα, πιστεύω ότι τα μέτρα υγιεινής και η προώθηση του 
διαδικτυακού εμπορίου θα είναι πολύ σημαντικά». 
- «Λιγότερη άμεση επαφή». 
- «Οι δεξιότητες ακρόασης, κατανόησης του πελάτη και προσαρμογής». 
- «Η γνώση του πώς να προσεγγίσετε τον πελάτη, προσαρμογή στον διαδικτυακό κόσμο». 
- «Αυξημένη ανάγκη προσαρμογής στις αλλαγές και στην διαδικτυακή πραγματικότητα». 
- «Θα πρέπει να αυξηθεί η ικανότητα του επαναπροσδιορισμού του εαυτού σας». 
- «Η ικανότητα ανάληψης κινδύνου θα είναι απαραίτητη καθώς και η γνώση της 
διαχείρισης των οικονομικών ικανοτήτων». 
- «Προσαρμογή στην αλλαγή, πολύ απαραίτητη η γνώση της διαχείρισης των οικονομικών 
για να αποφύγετε την πτώχευση». 
- «Απαιτείται περισσότερη δημιουργικότητα». 
- «Θα κάνει τα πράγματα δυσκολότερα». 
- «Πολλή περισσότερη κατανόηση της κατάστασης του νου και της κατάστασης του νου 
των ατόμων με τα οποία εργάζεστε, χαλαρώνοντας τους χρόνους και διασφαλίζοντας ότι 
όλοι εργάζονται άνετα». 
- «Θα είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί η προσαρμοστικότητα και η δημιουργικότητα, 
προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μην σταματήσουμε ή γυρίσουμε 
πίσω». 
- «Ο Covid θα έχει πολύ αρνητικό αντίκτυπο στον τομέα ... δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιες 
ακριβώς θα είναι οι συνέπειες, αλλά θα χρειαστεί καλύτερη προετοιμασία και μεγαλύτερη 
αρχική οικονομική ώθηση στη δραστηριότητα για να μπορέσουμε να την αναπτύξουμε 
σωστά». 
- «Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για ένα 
μεταβαλλόμενο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον». 
- «Ο COVID απαιτεί από όλους στον κόσμο της εργασίας να είναι προετοιμασμένοι για 
ξαφνικές αλλαγές και πολλή αβεβαιότητα. Προσπαθώ να το εξηγήσω στις τάξεις μου». 
- «Δεξιότητες οράματος και ακρόασης. Κατανόηση του τι χρειάζεται ο δυνητικός πελάτης. 
- Πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην ψυχική υγεία». 
- «Ο COVID έχει κάνει μεγάλη ζημιά στη βιοτεχνία στην Ισπανία .... θα χρειαστεί ένα κρατικό 
σχέδιο για τη διάσωση του τομέα». 
- «Πολύ περισσότερη υπομονή και θετική ενθάρρυνση στο εργασιακό περιβάλλον». 
- «Μέτρα ασφαλείας, απόσταση ... πολλά καταστήματα έχουν υποφέρει πολύ». 
- «Αυξημένη προσοχή στην ομαδική εργασία και στην κοινή επίλυση προβλημάτων». 
- «Αυξημένη δέσμευση και ικανότητα εργασίας από απόσταση». 
- «Ο COVID έφερε πολλές προκλήσεις, δημιουργώντας ένα νέο επαγγελματικό περιβάλλον. 
Η τηλεργασία είναι πραγματικότητα και η προσαρμογή σε αυτήν είναι απαραίτητη για την 
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επίτευξη των επαγγελματικών μας στόχων. Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση του χρόνου 
που φέρνει η τηλεργασία είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, χωρίς τον άμεσο έλεγχο 
από τους ανωτέρους σε οποιαδήποτε εταιρεία. Η παροχή των εργαλείων στους 
εκπαιδευόμενους τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν υπόψη τους αυτές τις λίστες και θα 
τους βοηθήσει αναμφίβολα στην επαγγελματική τους επιτυχία». 

Ε18. Ορισμένοι εκπαιδευτές θέλησαν να προσθέσουν κάποια σχόλια στο τέλος της έρευνας: 
 

- «Σας ευχαριστούμε που επενδύσατε χρόνο και προσπάθεια σε αυτό». 
- «Η προσαρμογή στην αλλαγή είναι το κλειδί για την επιτυχία». 
- «Σας ευχαριστούμε για αυτήν την έρευνα, είναι απαραίτητη οποιαδήποτε βοήθεια στον 
τομέα της βιοτεχνίας». 
- «Είναι σημαντικό να έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν επιχειρηματικά ρίσκα και να 
αναπτύσσουν συνεχή δημιουργικότητα για να προσαρμόζονται στις αλλαγές». 
- «Σας ευχαριστώ για αυτήν την έρευνα». 
- «Η αυτογνωσία είναι επίσης πολύ σημαντική. Νομίζω ότι επί του παρόντος το πρόβλημα 
του να προχωρήσουμε, έχει ίσως να κάνει με το ότι δεν γνωρίζουμε πού να πάμε. Γι 'αυτό, 
η γνώση του χαρακτήρα και της ιδιοσυγκρασίας είναι πολύ σημαντική για να μάθω ποιοι 
είναι οι περιορισμοί μου και ποια είναι τα δυνατά μου σημεία και επομένως να μπορέσω 
να αναπτυχθώ». 
- «Μου αρέσει η πρωτοβουλία». 
- «Πρέπει να ενισχυθεί η καθοδήγηση στην επιλογή σταδιοδρομίας». 
- «Η ερώτηση 10 θα σας επιτρέψει να κάνετε πολλές επιλογές σε κάθε ενότητα». 
- «Καλή επιτυχία με το έργο! 
- «Σήμερα, όλοι μας στον κόσμο της εργασίας διαπιστώσαμε ότι πρέπει να είμαστε 
πρόθυμοι να εξελιχθούμε και να μάθουμε από τις καταστάσεις που έρχονται στο δρόμο 
μας και που δεν μπορούμε να ελέγξουμε». 
- «Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση COVID-19 πρόκειται να εισαγάγει αλλαγές σε όλους 
τους τρόπους εργασίας». 
- «Είναι σημαντικό για τους καθηγητές πανεπιστημίου και ΕΕΚ να ενημερωθούν για να 
ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, καθώς πολλοί από αυτούς δεν έχουν άμεση επαφή με την 
τρέχουσα αγορά εργασίας εδώ και χρόνια». 
- «Στην Ισπανία, μία από τις αδυναμίες της ΕΕΚ είναι ότι δεν σχετίζεται άμεσα και δεν 
βασίζεται στον επιχειρηματικό ιστό. Όλα πρέπει να ξεκινούν από την εκπαίδευση, 
ενθαρρύνοντας την κουλτούρα της προσπάθειας, και όχι της πολιτικής του «όσο λιγότερο 
κάνετε τόσο το καλύτερο», που στις μέρες μας εφαρμόζεται και είναι καταστροφική. Γι’ 
αυτό αποτυγχάνουμε». 
- «Το έργο είναι πολύ ενδιαφέρον». 
- «Πρέπει να εφαρμοστούν περισσότερες διαπροσωπικές δεξιότητες στην τάξη». 
- «Αυτό το έργο δίνει φωνή σε ένα ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας». 

 

3.2.3 Συμπεράσματα σχετικά με τις κύριες πτυχές της έρευνας: 
- Η πιο χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την εκπαίδευση και τη διδασκαλία είναι η 
παρουσίαση. 
- Τα διαδικτυακά μαθήματα και οι ψηφιακοί πόροι αποκτούν σιγά σιγά σημασία και οι 
περισσότεροι από τους εκπαιδευτές που ρωτήθηκαν τα χρησιμοποιούν τακτικά. 
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- Η συμμετοχή, η επίλυση προβλημάτων και η ομαδική εργασία είναι οι πιο πολύτιμες 
ικανότητες για τους τους εκπαιδευτές στην Ισπανία. 
- Η δημιουργικότητα είναι επίσης μια ικανότητα που απαιτείται απολύ στην αγορά 
βιοτεχνίας σήμερα. 
- Τέλος, η διαχείριση του χρόνου και η επιμονή απαιτούνται ιδιαίτερα για νέους 
επιχειρηματίες.  
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3.3  ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

 

3.3.1. Λεπτομερής περιγραφή φάσεων της έρευνας 

Συνεχιζόμενη διαδικασία από την 28η Δεκεμβρίου 2020 έως την 10η Φεβρουαρίου 2021 η οποία 

διεξήχθει στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο από την CAMARABELUX. 

Αριθμός συμμετεχόντων και το προφίλ τους: 60 εκπρόσωποι του τομέα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

3.3.2. Γραφική απεικόνιση ληφθέντων αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 
E1. 47 συμμετέχοντες ήταν από το Βέλγιο και 13 από το Λουξεμβούργο. 

 

Ε2. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες διδάσκουν σε άτομα άνω των 25 (40%) και μάλιστα 
αυτή η ομάδα συμμετεχόντων ακολουθείται στενά από τον αριθμό εκείνων που διδάσκουν στην 
ηλικιακή ομάδα 18 έως 25 ετών (33%). Μόνο το 10% των συμμετεχόντων διδάσκουν σε παιδιά 
κάτω των 16 ετών (10%). Ωστόσο, το 27% από αυτούς διδάσκουν σε περισσότερα από ένα επίπεδα. 
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Ε3. Αυτά τα αποτελέσματα σχετίζονται αιτιολογικά με την κατάρτιση που παρέχουν, καθώς το 53% 
από αυτούς παρέχει αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ το 58% παρέχει 
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 

 
 
Ε4. Το ποσοστό συνδέεται με το είδος του οργανισμού κατάρτισης για τον οποίο εργάζονται, καθώς 
το 32% των συμμετεχόντων εργάζονται σε δημόσιους φορείς ΕΕΚ και το 27% από αυτούς 
διδάσκουν σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ένα σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων εργάζεται 
σε ιδιωτικά κέντρα (22% σε ιδιωτικά σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 22% 
σε ιδιωτικές ακαδημίες βιοτεχνίας). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι εργάζονται 
για δύο διαφορετικούς τύπους οργανώσεων (83%), ενώ το 17% εργάζονται για τρεις ή 
περισσότερους οργανισμούς. 
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Ε5. Όσον αφορά τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν για το θέμα τους, το 27% 
επιλέγει διαδικτυακά μαθήματα, το 24% μάθηση βασισμένη σε ομάδες και το 22% μάθηση 
βασισμένη στην τάξη.  
Ωστόσο, το 50% των συμμετεχόντων χρησιμοποιούν περισσότερες από μία προσεγγίσεις. 

 
 
Ε6. Καθώς οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες που προσεγγίστηκαν εργάστηκαν σε τμήματα 
προώθησης της επιχειρηματικότητας, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότεροι 
από τους συμμετέχοντες διδάσκουν επιχειρηματικότητα και αίσθηση πρωτοβουλίας (22%) και 
θέματα σχετικά με επιχειρήσεις και οικονομία (16%). Είναι επίσης ενδιαφέρον να επισημάνουμε 
ότι το 37% από αυτούς διδάσκουν περισσότερα από ένα μαθήματα. 
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Μέρος 2: Ερωτήσεις για τις απευθυνόμενες δεξιότητες και μεθόδους 
 
Ε7. Οι συμμετέχοντες απευθύνονται άμεσα ή εγκάρσια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε 
γενικές / βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας (13%), σε γενικές / βασικές δεξιότητες 
διαχείρισης (10%), σε δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη (14%) και στην ομαδική εργασία 
(12%). 
 

 
 
Ε8. Όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώνουν, οι περισσότεροι αφιερώνουν περισσότερο από το 
10% του εκπαιδευτικού χρόνου σε αυτά τα θέματα, το 32% αφιερώνει μεταξύ 10 και 25 τοις εκατό 
του εκπαιδευτικού χρόνου τους, το 32% αφιερώνει μεταξύ 25 και 50 τοις εκατό του εκπαιδευτικού 
τους  χρόνου, 30 % αφιερώνουν περισσότερο από το 50 τοις εκατό του εκπαιδευτικού  χρόνου και 
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μόνο το 6% των ερωτηθέντων αφιερώνουν λιγότερο από το 10 τοις εκατό του εκπαιδευτικού τους 
χρόνου. 
 

 
 
Ε9. Για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες όλες οι δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές 
(8% ο καθένας) εκτός από τη διαπραγμάτεύση (6%) και την ηγεσία (6%), που τις κατατάσσουν 
λιγότερο σημαντικές για τον βιοτεχνικό τομέα.  
 

 
 
 
Ε10. Όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης αυτών των δεξιοτήτων, οι περισσότεροι από αυτούς 
έχουν επιλέξει να κινηθούν προς τα διαδικτυακά μαθήματα και τη διδασκαλία βασισμένη στην 
τάξη για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες.  
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Διδασκαλία 
βασισμένη 
στο πλάισιο 
της τάξης 

Μάθηση 
βασισμέ
νη σε 
ομάδες 

Διαδικτ
υακά 
μαθήμ
ατα 

Καθοδηγο
ύμενη 
εργασιακή 
εμπειρία 

Μαθητεία ή άλλη 
μέθοδος βασισμένη 
στην εργασία 

Ατομική 
διδασκα
λία  

Γενικές / βασικές 
επιχειρηματικές 
δεξιότητες 49% 33% 38% 0% 26% 3% 
Επιχειρηματικό 
πάθος 18% 33% 32% 2% 5% 5% 

Ηγεσία 23% 31% 27% 2% 8% 8% 

Διαχείριση 
χρόνου 19% 37% 21% 10% 21% 2% 

Ανάληψη 
κινδύνου και 
ανθεκτικότητα 
στον κίνδυνο 27% 27% 27% 4% 10% 6% 

Δημιουργικότητα 
και δημιουργική 
σκέψη 24% 24% 35% 6% 8% 8% 
Επίλυση 
προβλημάτων 17% 32% 30% 8% 6% 4% 
Αυτο-
αποτελεσματικότ
ητα 25% 21% 33% 8% 8% 6% 

Συμμετοχή και 
δέσμευση 28% 24% 39% 2% 11% 2% 

Γενικές / βασικές 
διαχειριστικές 
δεξιότητες 22% 19% 30% 4% 17% 6% 

Ομαδική δουλειά 18% 19% 28% 7% 21% 4% 

Επιμονή 24% 18% 24% 7% 15% 5% 

Διαπραγμάτευση 22% 20% 33% 6% 22% 4% 

 
Ε11. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία στις 
εκπαιδεύσεις και τα μαθήματά τους (80%) (Ε11), κυρίως στο στάδιο της αναζήτησης επιπρόσθετων 
πληροφοριών και γνώσεων (22%) και της αναζήτησης διαδικτυακών πόρων (22%), ορισμένοι από 
αυτούς χρησιμοποιούν επίσης ψηφιακά εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών στα δίκτυα των 
εκπαιδευτικών (19%) και για την ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων με τους 
εκπαιδευόμενους (19%) και λίγοι από αυτούς τις χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη διαδικτυακού 
περιεχομένου κατάρτισης (18%). 
 
Ε12. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης τι συμβουλές θα έδιναν τους για την αυτο-ανάπτυξη, οι 
περισσότεροι εστίασαν στη σημασία της συνεχούς μάθησης, της δημιουργίας ενός δικτύου και της 
αγάπης για τη δουλειά τους. 
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Μέρος 3: Αναγνώριση των αναγκών για κατάρτιση των (μελλοντικών) επαγγελματιών βιοτεχνίας 
στον επιχειρηματικό και διαχειριστικό τομέα. 
 
Ε13. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι απαραίτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας του κλάδου 
της βιοτεχνίας και χειροτεχνίας είναι, η δημιουργικότητα και η δημιουργική σκέψη, η ομαδική 
εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση χρόνου, το επιχειρηματικό πάθος, η αυτο-
αποτελεσματικότητα, η συμμετοχή και η δέσμευση.  
 
Ακολουθούν οι γενικές / βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας, οι γενικές / βασικές δεξιότητες 
διαχείρισης και η επιμονή. Τέλος, η ηγεσία, η διαπραγμάτευση και η ανάληψη κινδύνων και η 
ανθεκτικότητα στον κίνδυνο κατατάσσονται με βαθμολογία 3 στον κατάλογο των απαραίτητων 
δεξιοτήτων στην αγορά βιοτεχνίας.  
 

 1 2 3 4 5 

Γενικές  / βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας 21% 5% 7% 30% 38% 

Γενικές / βασικές δεξιότητες διαχείρισης 10% 18% 10% 41% 21% 

Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη 10% 25% 10% 8% 48% 

Ομαδική Εργασία 8% 15% 26% 23% 28% 

Ηγεσία 16% 13% 30% 21% 20% 

Επίλυση προβλημάτων 15% 15% 16% 5% 49% 

Διαπραγμάτευση 10% 11% 41% 15% 23% 

Διαχείριση χρόνου 10% 15% 16% 26% 33% 

Επιχειρηματικό πάθος 15% 11% 13% 15% 47% 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 6% 26% 15% 0% 53% 

Επιμονή 14% 18% 25% 30% 14% 

Ανάλυψη κινδύνου και ανθεκτικότητα στον κίνδυνο 11% 11% 37% 30% 11% 

Συμμετοχή και Δέσμευση 11% 15% 11% 21% 41% 
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Ε14. Ωστόσο, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, όλες οι δεξιότητες είναι πολύ απαραίτητες εκτός 
από τις γενικές / βασικές δεξιότητες διαχείρισης, που κατατάσσονται με βαθμολογία 4 στη λίστα 
τους και η ομαδική εργασία που κατατάσσεται με βαθμολογία 3.  
 

 1 2 3 4 5 

Γενικές / βασικές δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας 11% 10% 11% 31% 36% 

Γενικές / βασικές δεξιότητες 
διαχείρισης 8% 10% 16% 43% 23% 

Δημιουργικότητα και 
δημιουργική σκέψη 21% 8% 8% 20% 43% 

Ομαδική εργασία 15% 20% 25% 20% 21% 

Ηγεσία 23% 11% 23% 18% 25% 

Επίλυση προβλημάτων 11% 23% 10% 11% 44% 

Διαπραγμάτευση 16% 11% 23% 16% 33% 

Διαχείριση χρόνου 21% 3% 16% 21% 38% 

Επιχειρηματικό πάθος 20% 13% 10% 7% 51% 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 18% 15% 11% 15% 41% 

Επιμονή 13% 13% 18% 11% 44% 

Ανάλυψη κινδύνου και 
ανθεκτικότητα στον κίνδυνο 18% 15% 15% 23% 30% 

Συμμετοχή και Δέσμευση 25% 11% 7% 5% 52% 
 
Ε15. Τέλος, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ποιο ήταν το ελάχιστο επίπεδο που πρέπει να επιτύχουν 
οι εκπαιδευόμενοι σε αυτούς τους τομείς για να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες. 
Κατά τη γνώμη τους, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να επιτύχουν ένα άριστο επίπεδο στη 
δημιουργικότητα και τη δημιουργική σκέψη, στην επίλυση προβλημάτων, στη διαχείριση του 
χρόνου, στην αυτο-αποτελεσματικότητα, στην επιμονή και στη συμμετοχή και τη δέσμευση.  
 
Επιπλέον, θα πρέπει να επιτύχουν ένα μεσαίο προς υψηλό επίπεδο σε γενικές / βασικές δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας, γενικές / βασικές δεξιότητες διαχείρισης, διαπραγμάτευση, επιχειρηματικό 
πάθος και ανάληψη κινδύνων και ανθεκτικότητα στον κίνδυνο. Και τέλος, απαιτείται ένα μεσαίο 
επίπεδο ομαδικής εργασίας και ηγεσίας. 
 

  
Βασικό 
επίπεδο 

Μεσαίο 
επίπεδο 

Μεσαίο 
προς υψηλό 
επίπεδο 

Άριστο 
επίπεδο 

Γενικές / βασικές δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας 11% 26% 48% 15% 

Γενικές  / βασικές δεξιότητες 
διαχείρισης 3% 31% 52% 13% 

Δημιουργικότητα και δημιουργική 
σκέψη 7% 33% 26% 34% 

Ομαδική εργασία 10% 38% 31% 21% 

Ηγεσία 10% 39% 34% 16% 
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Επίλυση προβλημάτων  7% 26% 33% 34% 

Διαπραγμάτευση 8% 25% 54% 13% 

Διαχείριση χρόνου 8% 18% 33% 41% 

Επιχειρηματικό πάθος 11% 20% 39% 30% 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 5% 31% 31% 33% 

Επιμονή 3% 34% 18% 44% 
Ανάληψη κινδύνου και ανοχη στον 
κίνδυνο 8% 25% 48% 20% 

Συμμετοχή και Δέσμευση 7% 31% 30% 33% 

 
Ε16. Στο τελευταίο μέρος της έρευνας, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν, ποιες είναι οι αλλαγές που 
μπορεί να εισάγει η κατάσταση COVID-19, σχετικά με τις εγκάρσιες δεξιότητες που χρειάζονται οι 
επαγγελματίες του κλάδου της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας. Οι περισσότεροι από αυτούς 
επικεντρώθηκαν στις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και στην προσαρμοστικότητα και τη σημασία της 
καλής κοινωνικής / ψυχικής υγείας. 
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3.4  ΠΟΛΩΝΙΑ 

3.4.1. Λεπτομερής περιγραφή φάσεων της έρευνας 

Συνεχιζόμενη διαδικασία από την 28η Δεκεμβρίου 2020 έως την 12η Φεβρουαρίου 2021, η οποία 

διεξήχθει στην Πολωνία από το σύνδεσμο για την προώθηση παλαιών τεχνών και πολιτισμού 

«WICI». 

Αριθμός συμμετεχόντων και το προφίλ τους: 50 συμμετέχοντες, μερικοί από αυτούς ήταν 

εκπρόσωποι του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλοι ειδικευμένοι στην 

παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιοτεχνίας. 

3.4.2. Γραφική απεικόνιση ληφθέντων αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 

Σημείωση: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το ποσοστό υπερβαίνει το 100% καθώς οι 

ερωτηθέντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία επιλογές. 

Ε1. Σε ποια χωρα ζείτε? 

50 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα. Όλοι δραστηριοποιούνται στην Πολωνία. Η έρευνα 
διανεμήθηκε μεταξύ καθηγητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτών και 
ανεξάρτητων εκπαιδευτικών σε όλη την Πολωνία, χρησιμοποιώντας email, σχετικές ομάδες 
Facebook και άμεση επαφή μέσω του δικτύου του WICI Association. Όλες οι έρευνες 
συμπληρώθηκαν στο Διαδίκτυο. 

Ε2. Σε ποια ηλικιακή ομάδα διδάσκετε; 

Το 58% των ερωτηθέντων διδάσκουν σε ενήλικες άνω των 25 ετών. Αυτή η ομάδα ακολουθείται 
στενά από τον αριθμό των συμμετεχόντων που διδάσκουν στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 25 ετών 
(52%) και σε άτομα ηλικίας 16-18 ετών (42%). Το 20% των εκπαιδευτικών διδάσκουν σε παιδιά 
κάτω των 16 ετών, το 14% επέλεξε «άλλο» και προσδιόρισαν την ηλικιακή ομάδα σε: 30+, 50+ και 
65+. Το 46% των ερωτηθέντων επέλεξαν μόνο μία απάντηση, το 54% επέλεξε περισσότερες από 

μία.  
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Ε3. Τι είδους εκπαίδευση παρέχετε; 

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (44%) εργάζονται στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, 32% σε συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ το 52% 

παρέχει τις υπηρεσίες τους σε άλλες μορφές, όπως εξωσχολικές τάξεις, μαθήματα χόμπι για 

ενήλικες, μαθήματα που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα, ατομικά και ομαδικά μαθήματα, 

μαθήματα στην Ακαδημία Τεχνών, περιστασιακά εργαστήρια, μαθήματα κατάρτισης για απόκτηση 

επαγγελματικών προσόντων. Το 16% των ερωτηθέντων επέλεξαν περισσότερες από μία 

απαντήσεις.  
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Ε4. Σε τι είδους εκπαιδευτικό οργανισμό διδάσκετε; 

Το 38% των ερωτηθέντων διδάσκουν σε δημόσια επαγγελματικά σχολεία και το 32% σε ιδρύματα 

που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που 

εργάζεται σε ιδιωτικές ακαδημίες βιοτεχνίας (22%). Μόνο το 16% εργάζεται σε ιδιωτικά 

επαγγελματικά σχολεία. Η κατηγορία «άλλo» επιλέχθηκε από μεγάλο αριθμό - έως και 48% των 

ερωτηθέντων. Οι πιο συχνές απαντήσεις σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνουν: μη κυβερνητική 

οργάνωση, πανεπιστήμιο της τρίτης ηλικίας, σπίτι πολιτισμού της πόλης, εταιρεία που τους ανήκει, 

πανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Το 60% των ερωτηθέντων επέλεξαν 

περισσότερες από μία απαντήσεις. 
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Ε5. Τι μεθόδους και προσεγγίσεις χρησιμοποιείτε για να διδάξετε το αντικείμενό σας; 

Η πιο δημοφιλής μέθοδος διδασκαλίας είναι η διδασκαλία που βασίζεται στην τάξη (66%), 

ακολουθούμενη από την ομαδική μάθηση (62%). Η καθοδηγούμενη εργασιακή εμπειρία και η 

ατομική διδασκαλία χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα, από το 54% και το 52% των ερωτηθέντων. Το 

ένα τρίτο χρησιμοποιεί και προσφέρει μαθητεία. Μόνο το 30% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί 

διαδικτυακά μαθήματα, ενώ το λιγότερο δημοφιλές είναι η προσωπική μελέτη (26%). Το 90% των 

ερωτηθέντων επέλεξαν περισσότερες από μία απαντήσεις. 
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Το 26% των συμμετεχόντων της έρευνας διδάσκουν στον τομέα της μόδας και της 

κλωστοϋφαντουργίας. Αυτό πιθανόν να σχετίζεται με το γεγονός ότι αν και η έρευνα εστάλη σε 

εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Λοτζ, το Λοτζ παραδοσιακά είναι μια περιοχή παραγωγής 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Υπάρχει ένας παρόμοιος αριθμός συμμετεχόντων που 

διδάσκουν επιχειρηματικότητα και ανάληψη πρωτοβουλίας, εγκάρσιες δεξιότητες, σχέδιο, 

κεραμική, ξύλο και κοσμητολογία / καλλυντικά. Μόνο το 2% των συμμετεχόντων της έρευνας 

αντιπροσωπεύουν τον κατασκευαστικό τομέα. Η κατηγορία «άλλο», που επιλέχθηκε από το 28%, 

αποτελείται από εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται σε βιοτεχνίες και τομείς όπως 

κλωστοϋφαντουργία, χειροτεχνία, καλαθοπλεκτική, υαλουργία, καλές τέχνες, φωτογραφία, 

σιδηρουργία, κομμωτική και επιχειρήσεις ανθοπωλείων και καθηγητές εγκάρσιων δεξιοτήτων - 

δημόσια ομιλία, υποκριτική και παρουσίαση, διαφήμιση, φιλοξενία, αυτοπεποίθηση. Το 56% των 

ερωτηθέντων επέλεξαν μία απάντηση και το 44% επέλεξε περισσότερες από μία. 
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Μέρος 2: Ερωτήσεις για τις δεξιότητες και μεθόδους 

Ε7. Ασχολείστε, άμεσα ή έμμεσα, με έναν από τα ακόλουθα πεδία κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων που παρδίδετε; 

Η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων είναι οι δύο δεξιότητες που οι ερωτηθέντες 

ασχολούνται συχνότερα, καθώς το 72% αυτών τις επέλεξαν. Η ομαδική εργασία, η διαχείριση του 

χρόνου, η επιμονή και η ανάληψη κινδύνων επιλέχθηκαν από περισσότερους από τους μισούς 

ερωτηθέντες. Μόνο περίπου το ένα τρίτο των εκπαιδευτών απευθύνεται σε γενικές / βασικές 

επιχειρηματικές και διαχειριστικές δεξιότητες, διαπραγμάτευση, επιχειρηματικό πάθος και αυτο-

αποτελεσματικότητα. Το 10% των ερωτηθέντων διδάσκουν ηγεσία. 1 στους 10 δεν διδάσκει καμία 

από τις αναφερόμενες δεξιότητες ή διδάσκει διαφορετικές δεξιότητες: λογισμικό γραφικών, 

αντίσταση στο στρες, κίνητρα και ικανοποίηση και δημόσια ομιλία.  



   

54 

 

 

 

Ε8. Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε αυτά τα θέματα; 

Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα περνούν από το 10 έως το 25% του χρόνου 
διδασκαλίας τους στα παραπάνω θέματα. Το 22% δηλώνει μεταξύ 25 και 50%, και το 10% έως και 
50% και πάνω του χρόνου διδασκαλίας. Το 20% ανέφερε ότι ξοδεύουν λιγότερο από το 10% του 
χρόνου διδασκαλίας τους σε αυτές τις δεξιότητες. 
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Ε9. Τι βαρύτητα αποδίδετε στην ένταξη αυτών των δεξιοτήτων στα μαθήματα σας; (1 χαμηλότερη 

βαρύτητα και 5 υψηλότερη) 

Οι τρεις πιο σημαντικές δεξιότητες προς διδασκαλία ήταν η δημιουργικότητα και η δημιουργική 

σκέψη, η επιμονή και η συμμετοχή και δέσμευση. Ακολούθησαν στενά η διαχείριση του χρόνου, η 

επίλυση προβλημάτων και η αυτο-αποτελεσματικότητα. Οι λιγότερο σημαντικές δεξιότητες, 

σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ήταν η ηγεσία, οι διαχειριστικές δεξιότητες και η 

επιχειρηματικότητα. Οι συμμετέχοντες ήταν αναποφάσιστοι για τις δεξιότητες της 

διαπραγμάτευσης. 

 1 2 3 4 5 

Γενικές  / βασικές δεξιότητες 

επιχειρηματικότητας 26% 22% 20% 10% 22% 

Γενικές / βασικές δεξιότητες 

διαχείρισης 34% 14% 26% 6% 20% 

Δημιουργικότητα και δημιουργική 

σκέψη 0% 0% 18% 20% 62% 
Ομαδική εργασία 12% 12% 18% 24% 34% 

Ηγεσία 32% 20% 18% 20% 10% 

Επίλυση προβλημάτων 6% 4% 22% 28% 40% 

Διαπραγμάτευση 16% 12% 38% 16% 18% 
Διαχείριση χρόνου 10% 0% 20% 22% 48% 

Επιχειρηματικό πάθος 12% 10% 22% 28% 28% 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 2% 2% 28% 40% 28% 
Επιμονή 2% 4% 12% 32% 50% 
Ανάληψη κινδύνου και 

ανθεκτικότητα στον κίνδυνο 10% 16% 24% 26% 24% 

Συμμετοχή και Δέσμευση 8% 4% 14% 30% 44% 

 

Ε10. Σε τι πλαίσιο ενισχύετε τις διαφορετικές δεξιότητες; 

Για κάθε δεξιότητα, επιλέχθηκε πολύ συχνά η επιλογή «άλλο», κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι οι 

συμμετέχοντες είτε δεν διδάσκουν την δεξιότητα είτε επιλέγουν άλλη μέθοδο διδασκαλίας. Όσον 

αφορά όλες τις δεξιότητες που αναφέρονται, η πιο συχνά επιλεγμένη μέθοδος ήταν η διδασκαλία 

βασισμένη την τάξη, ενώ η λιγότερο επιλεγμένη ήταν τα διαδικτυακά μαθήματα. 

 

Διδασκα

λία 

βασισμέ

νη στο 

Μάθη

ση 

βασισ

μένη 

Διαδι

κτυακ

ά 

Καθοδηγ

ούμενη 

εργασιακ

Μαθητεία 

άλλη 

μέθοδος 

βασισμένη 

Προσ

ωπική 

μελέτ

η 

Ατομικ

ή 

μελέτη Άλλο 
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πλαίσιο 

της 

τάξης 

σε 

ομάδε

ς 

μαθή

ματα 

ή 

εμπειρία 

στην 

εργασία 

Γενικές / 

βασικές 

δεξιότητες 

επιχειρηματι

κότητας 26% 10% 2% 10% 2% 4% 6% 40% 
Γενικές / 

βασικές 

δεξιότητες 

διαχείρισης 18% 10% 2% 12% 4% 0% 8% 46% 
Δημιουργικότ

ητα και 

δημιουργική 

σκέψη 30% 22% 2% 14% 8% 2% 14% 8% 

Ομαδική 

εργασία 10% 46% 0% 8% 8% 2% 6% 20% 
Ηγεσία 12% 16% 0% 10% 4% 2% 6% 50% 

Επίλυση 

προβλημάτω

ν 30% 18% 2% 12% 14% 2% 12% 10% 

Διαπραγμάτε

υση 18% 22% 0% 8% 12% 0% 6% 34% 

Διαχείριση 

χρόνου 24% 12% 2% 12% 20% 6% 8% 16% 

Επιχειρηματι

κό πάθος 22% 2% 2% 6% 6% 8% 16% 38% 
Αυτο-

αποτελεσματ

ικότητα 22% 6% 2% 8% 14% 8% 10% 30% 
Επιμονή 20% 8% 2% 12% 18% 6% 16% 18% 

Ανάληψη 

κινδύνου και 

ανθεκτικότητ

α στον 

κίνδυνο 22% 6% 2% 8% 18% 2% 10% 32% 
Συμμετοχή 

και 

Δέσμευση 24% 12% 2% 10% 20% 4% 8% 20% 
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Ε11. Χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία; 

Το 86% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία. 

 

 

Ε12. Αν ναι, σε ποιο στάδιο; 

Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (98%) που χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία, αναζητούν στο 

Διαδίκτυο πληροφορίες και γνώση. Το 82% αναζήτα διαδικτυακούς πόρους. Πολύ μικρότερος 

αριθμός ανέφερε ότι μοιράζονται πληροφορίες στα δίκτυα των εκπαιδευτικών (48%), το 42% 

αναπτύσσει διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα, ενώ το 40% χρησιμοποιεί τον Ιστό για να 

αναπτύξει διαδραστικές δραστηριότητες με εκπαιδευόμενους. Το 84% των ερωτηθέντων επέλεξαν 

περισσότερες από μία απαντήσεις. 
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Ε13. Ως εκπαιδευτής, ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας παρείχαν μια μεγάλη ποικιλία ιδεών αυτό - ανάπτυξης. Οι πιο κοινές 

περιλαμβάνουν: 

- «αυτοδιδασκαλία - βιβλία, διαδικτυακό υλικό (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών 
μέσων όπως το YouTube) και πλατφόρμες όπως η EPALE». 
- «τυπική εκπαίδευση - πιστοποιημένα μαθήματα, μεταπτυχιακές σπουδές. 
- εκμάθηση από άτομα ίδιου επιπέδου: ανταλλαγή γνώσεων με άλλους 
εκπαιδευτικούς στο Διαδίκτυο (ομάδες Facebook, φόρουμ) και με φυσική παρουσία 
(εξειδικευμένα μαθήματα)». 
- «παρατηρώντας πιο έμπειρους εκπαιδευτικούς, καθοδήγηση». 
- «ανατροφοδότηση (σχόλια και επικοδομητική κριτική) από εκπαιδευόμενους». 
- «μαθήματα αυτο-ανάπτυξης για τη διατήρηση της αφοσίωσης και του πάθους». 
- «μαθήματα μαλακών δεξιοτήτων» 
- «ανεπίσημες συνομιλίες με άτομα του ίδιου πεδίου». 
- «επίσκεψη σε μουσεία και ταξίδια». 

Ένας ερωτηθέν ανέφερε την αυτο-ανάπτυξη ως την απάντηση στις νέες απαιτήσεις διδασκαλίας 

στο σχολείο. 

 

Μέρος 3: Αντίληψη των αναγκών για κατάρτιση των (μελλοντικών) επαγγελματιών βιοτεχνίας 

στον επιχειρηματικό και διαχειριστικό τομέα. 
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Ε14. Σύμφωνα με την άποψη σας , ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούντα περισσότερο στην 

αγορά εργασίας του κλάδου της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας; Κατάταξη 1 έως 5, με το 1 το πιο 

σημαντικό σε σχέση με τα θέματα. 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι απαραίτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας του κλάδου της 

βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας είναι οι γενικές / βασικές επιχειρηματικές και διαχειριστικές 

δεξιότητες, η διαχείριση χρόνου και η συμμετοχή και δέσμευση - όλες έλαβαν περισσότερο από το 

64% των θετικών απαντήσεων (συνδυασμός βαθμολογίας 1 και 2). Οι λιγότερο απαιτούμενες 

δεξιότητες (συνδυασμός βαθμολογίας 4 και 5) ήταν η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων, 

το επιχειρηματικό πάθος και η αυτο-αποτελεσματικότητα.  

 1 2 3 4 5 
Γενικές / βασικές δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας 48% 16% 14% 6% 16% 
Γενικές / βασικές δεξιότητες 
διαχείρισης 38% 26% 14% 10% 12% 
Δημιουργικότητα και δημιουργική 
σκέψη 36% 18% 18% 14% 14% 

Ομαδική Εργασία 20% 30% 16% 22% 12% 

Ηγεσία 36% 12% 30% 12% 10% 

Επίλυση προβλημάτων 40% 18% 8% 24% 10% 

Διαπραγμάτευση 24% 24% 22% 16% 14% 

Διαχείριση χρόνου 58% 8% 8% 14% 12% 

Επιχειρηματικό πάθος 32% 12% 22% 16% 18% 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 30% 24% 6% 26% 14% 

Επιμονή 42% 20% 10% 16% 12% 
Ανάληψη κινδύνου και 
ανθεκτικότητα στον κίνδυνο 40% 22% 14% 8% 16% 

Συμμετοχή και δέσμευση 50% 18% 8% 10% 14% 

 
Ε15. Σύμφωνα με την άποψη σας ποιες είναι οι πιο απαραίτητες δεξιότητες για τους (μελλοντικούς) 
επιχειρηματίες του κλάδου της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας; Κατάταξη 1 έως 5, με το 1 το πιο 

σημαντικό σε σχέση με το θέμα. 

Όταν ρωτήθηκαν για τις πιο απαραίτητες δεξιότητες στο βιοτεχνικό τομέα, οι συμμετέχοντες 
επεσήμαναν την επιμονή και τις γενικές / βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες - 70% των θετικών 
απαντήσεων (συνδυασμός βαθμολογίας 1 και 2). Ωστόσο, όλες οι άλλες δεξιότητες, εκτός από την 
ηγεσία, έλαβαν μεταξύ 54 και 68% των θετικών απαντήσεων, κάτι που δείχνει ότι οι συμμετέχοντες 
τις θεωρούν όλες απαραίτητες. Το επιχειρηματικό πάθος, η επίλυση προβλημάτων και η 
δημιουργικότητα έλαβαν τη χαμηλότερη βαθμολογία (συνδυασμός βαθμολογίας 4 και 5), αλλά και 
πάλι, οι διαφορές στο ποσοστό για όλες τις δεξιότητες (συνδυασμός βαθμολογίας 4 και 5) ήταν 
μικρές.  

 1 2 3 4 5 
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Γενικές / βασικές δεξιότητες 
επιχειρηματικότητας 44% 26% 12% 4% 14% 
Γενικές / βασικές δεξιότητες 
διαχείρισης 36% 30% 16% 4% 14% 
Δημιουργικότητα και δημιουργική 
σκέψη 54% 14% 6% 10% 16% 

Ομαδική Εργασία 30% 24% 24% 14% 8% 

Ηγεσία 20% 22% 34% 10% 14% 

Επίλυση προβλημάτων 60% 6% 8% 12% 14% 

Διαπραγμάτευση 44% 16% 20% 8% 12% 

Διαχείριση χρόνου 60% 8% 10% 6% 16% 

Επιχειρηματικό πάθος 48% 10% 14% 12% 16% 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 42% 24% 10% 10% 14% 

Επιμονή 58% 12% 8% 4% 18% 

Ανάληψη κινδύνου και 
ανθεκτικότητα στον κίνδυνο 40% 28% 8% 12% 12% 

Συμμετοχή και δέσμευση 50% 16% 10% 8% 16% 

 

E16. Ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο που πρέπει να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτούς τους 

τομείς για να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες στον τομέα της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας; 

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που θα πρέπει να επιτύχουν οι 

αρχάριοι επιχειρηματίες για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Μια ομάδα δεξιοτήτων 

που έλαβε υψηλές βαθμολογίες - μεταξύ 70 και 80% («μεσαίο έως υψηλό επίπεδο» και «άριστο 

επίπεδο» σε συνδυασμό) ήταν: δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, 

διαχείριση χρόνου, αυτο-αποτελεσματικότητα, επιμονή, ανάληψη κινδύνων και ανθεκτικότητα 

στον κίνδυνο, καθώς και συμμετοχή και δέσμευση. Το βασικό επίπεδο αρκεί σε δεξιότητες όπως η 

ηγεσία και η ομαδική εργασία. Οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι οι εκπαιδευόμενοί τους πρέπει να 

έχουν μεσαίο επίπεδο επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων για να πετύχουν ως 

βιοτέχνες.  

 

  
Βασικό 
επίπεδο 

Μεσαίο 
επίπεδο 

Μεσαίο 
προς υψηλό 
επίπεδο 

Άριστο 
επίπεδο 

Γενικές / Βασικές επιχειρηματικές 

δεξιότητες 18% 42% 28% 12% 
Γενικές / βασικές διαχειριστικές 

δεξιότητες 22% 46% 24% 8% 
Δημιουργικότητα και δημιουργική 

σκέψη 8% 14% 32% 46% 

Ομαδική εργασία 26% 34% 38% 2% 

Ηγεσία 30% 28% 38% 4% 
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Επίλυση προβλημάτων 16% 12% 28% 44% 
Διαπραγμάτευση 18% 26% 36% 20% 

Διαχείριση χρόνου 10% 10% 32% 48% 

Επιχειρηματικό πάθος 16% 22% 18% 44% 

Αυτο-αποτελεσματικότητα 8% 16% 46% 30% 
Επιμονή 6% 14% 34% 46% 

Ανάληψη κινδύνου και 

ανθεκτικότητα στον κίνδυνο 12% 18% 26% 44% 

Συμμετοχή και δέσμευση 6% 14% 38% 42% 

 

Ε17. Ποιες είναι οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η κατάσταση του COVID-19, σύμφωνα με τη 
γνώμη σας, σχετικά με τις εγκάρσιες δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες του κλάδου και 
οι πρακτικές κατάρτισης; 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες επεσήμαναν τον ρόλο του Διαδικτύου στην απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων. Ανέφεραν ότι η πανδημία του COVID-19 μπορεί να αναγκάσει αλλά και να εμπνεύσει 
την ανάπτυξη των τεχνιτών/βιοτεχνών. Οι πιο απαιτούμενες εγκάρσιες δεξιότητες που 

αναφέρονται είναι:  

- «ανάληψη κινδύνων», 
- «αναδιάρθρωση του προφίλ της εταιρείας», 
- «διαδικτυακές πωλήσεις και μάρκετινγκ», 
- «ευελιξία», 
- «δημιουργική επίλυση προβλημάτων», 
- «διαδικτυακή επικοινωνία με ομάδες και πελάτες», 
- «αναζήτηση νέων ομάδων στόχων», 
- «εργαλεία έρευνας της αγοράς», 
- «διαδικτυακή διαφήμιση και μάρκετινγκ», 
- «ανάπτυξη και προώθηση φίρμας», 
- «διοργάνωση εργαστηρίων χειροτεχνίας στο διαδίκτυο», 
- «σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων». 

 

Ε18. Επιπρόσθετα σχόλια 

Οι ερωτηθέντες επεσήμαναν ότι οι ερωτήσεις κλίμακας ήταν μπερδεμένες, ειδικά στην ερώτηση 

νούμερο 9, μερικές φορές το 1 σήμαινε την υψηλότερη σημασία και μερικές φορές τη χαμηλότερη. 

Στην ερώτηση με τον αριθμό 10 δεν υπήρχε απάντηση «κανένα» - η ερώτηση υπονοούσε ότι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες τις αναφερόμενες δεξιότητες με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο. Η γλώσσα της έρευνας διαφέρει από την επαγγελματική γλώσσα και λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Πολωνία. Οι ερωτήσεις τείνουν 

να επαναλαμβάνονται, ειδικά οι ερωτήσεις με το αριθμό 15 και 16 ήταν σχεδόν ίδιες.  
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3.5 ΙΤΑΛΙΑ 

 
3.5.1. Λεπτομερής περιγραφή φάσεων της έρευνας 

Συνεχιζόμενη διαδικασία από την 4η Ιανουαρίου 2021 έως την 15η Φεβρουαρίου 2021 στην Ιταλία 

από τη Smooland di Dell’Osso Marco. 

Αριθμός συμμετεχόντων και το προφίλ τους: 50 εκπαιδευτές της επιχειρηματικότητας και 

βιοτεχνίας  

 

3.5.2. Γραφική απεικόνιση ληφθέντων αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 
Σημείωση: Αρχικά η ερευνητική διαδικασία διεξήχθη στα Αγγλικά, ωστόσο λόγω γλωσσικών 

ζητημάτων αποφασίστηκε να τη μεταφραστεί στα ιταλικά για να καταστεί η έρευνα πιο προσιτή 

στο ευρύτερο κοινό. 

Ε1. Σε ποια χώρα ζείτε; 

Ιταλία 

Ε2. Σε ποια ηλικιακή ομάδα διδάσκετε; 

 

Ε3. Τι είδους εκπαίδευση παρέχετε; 
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Ε4. Σε τι είδους εκπαιδευτικό οργανισμό διδάσκετε; 

 

Ε5. Ποιες μεθόδους και προσεγγίσεις χρησιμοποιείτε για να διδάξετε το αντικείμενό σας; 

 

Ε6. Σε τι τομέα διδάσκετε; 
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Μέρος 2: Ερωτήσεις για τις απευθυνόμενες δεξιότητες και μεθόδους 

Ε7. Ασχολείστε, άμεσα ή έμμεσα, με κάποια από τα ακόλουθα πεδία κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων που παραδίδετε; 

 
Ε8. Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε αυτά τα θέματα; 
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Ε9. Τι βαρύτητα αποδίδετε στην ένταξη αυτών των δεξιοτήτων στα μαθήματά σας; (1 είναι η 
μικρότερη βαρύτητα και 5 η υψηλότερη) 
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Ε10. Σε ποιο πλαίσιο ενισχύετε τις διαφορετικές δεξιότητες; 
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Ε11. Εργάζεστε με διαδικτυακά εργαλεία; 

 
 
 
 

Ε12. Αν ναι, σε ποιο στάδιο; 
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Ε13. Ως εκπαιδευτής ποιες είναι οι συμβουλές σας σχετικά με την αυτο-ανάπτυξη; 

 

 
 
 
Μέρος 3: Αναγνώριση των αναγκών για κατάρτιση των (μελλοντικών) επαγγελματιών βιοτεχνίας 

στον επιχειρηματικό και διαχειριστικό τομέα. 

 

E14. Σύμφωνα με την άποψή σας, ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται περισσότερο στην 

αγορά εργασίας του βιοτεχνικού τομέα; Κατάταξη από 1 έως 5, με το 1 το πιο σημαντικό σε σχέση 

με τα θέματα. 
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Ε15. Σύμφωνα με την άποψή σας, ποιες είναι οι πιο απαραίτητες δεξιότητες για τους 
(μελλοντικούς) επιχειρηματίες βιοτεχνίας και χειροτεχνίας. Κατάταξη από 1 έως 5, με το 1 το πιο 
σημαντικό σε σχέση με τα θέματα. 
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Ε16. Ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο που πρέπει να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι σε αυτούς τους 

τομείς για να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες; 
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Ε17. Ποιες είναι οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η κατάσταση του COVID-19, σύμφωνα με τη 
γνώμη σας, σχετικά με τις εγκάρσιες δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες του κλάδου και 
οι πρακτικές κατάρτισης; 

- «Ο COVID-19 άφησε μεγάλο αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς. Μερικά από τα 
μαθήματά μας έχουν διακοπεί προσωρινά. Ως εκπαιδευτικός κεραμικών, είναι 
δύσκολο για εμάς να χειριστούμε τα μαθήματα σε διαδικτυακές πλατφόρμες». 
- «Ο Covid-19 μας ανάγκασε να αλλάξουμε τις μεθόδους διδασκαλίας μας, γίναμε πιο 
ενεργοί σε διαδικτυακές πλατφόρμες, βελτιωμένες τεχνολογικές δεξιότητες». 
- «Κατά τη διάρκεια του Covid-19 ο κόσμος έχει γίνει πιο ψηφιακός και η εκπαίδευση 
έχει επίσης μεταφερθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
έχουν αναπτύξει δεξιότητες τεχνολογίας και απομακρυσμένης διαχείρισης». 
- «Ο Covid-19 μάς έχει διδάξει να είμαστε φιλικοί στην τεχνολογία και γνώστες». 
- «Ο Covid-19 μάς δίδαξε να είμαστε πιο ευέλικτοι και δημιουργικοί». 
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- «Τα παραδοσιακά μαθήματα τεχνών και βιοτεχνίας θα διδαχθούν και σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες» 
- «Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διαδικτυακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Covid-
19. Οι άνθρωποι γνωρίζουν περισσότερο τους διαδικτυακούς ανοιχτούς πόρους». 
- «Ο Covid-19 αύξησε τις δυνατότητες απομακρυσμένης εργασίας και μελέτης». 
- «οργάνωση σε απομακρυσμένη εργασία». 
- «πιθανώς η ομαδική εργασία θα αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο». 
- «πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα συναισθήματά μας και με μια διαδικτυακή 
προσέγγιση». 
- «Εργαστείτε μόνος και αυτο-αναπτύξτε δεξιότητες». 
- «Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν γίνει πιο προσιτά». 
- «Ο Covid-19 μας βοήθησε να είμαστε πιο ευέλικτοι και δημιουργικοί ενώ 
διδάσκουμε». 
- «οι άνθρωποι θα μάθουν περισσότερα στο διαδίκτυο». 
- «η ομαδική εργασία θα είναι εντυπωσιακή, οπότε χρησιμοποιήστε τη στο μέλλον». 
- «οι μαλακές δεξιότητες όπως η διαίσθηση ή το συναίσθημα θα χαθούν». 
- «η ακρόαση θα είναι μια πληττόμενη ικανότητα». 
- «Το παραδοσιακό μάθημα θα έχει μια φυσική τροποποίηση». 
- «Η ομαδική εργασία θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί». 
- «Οι νέοι ηγέτες θα είναι οι συντονιστές». 
- «Η έμπνευση από άλλους θα είναι απαγορευτική». 
- «Διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας». 
- «Οι παράμετροι για αξιολόγηση θα διαφέρουν σε όλους τους τομείς». 
- «Διαφορετική συμμετοχή για κανέναν». 
- «Δύσκολη ανάπτυξη για ορισμένες δραστηριότητες». 
- «Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί πρέπει να τροποποιήσουν την προσέγγιση τους, 
πιθανώς με διαφορετικά αποτελέσματα». 
- «Η απομακρυσμένη και η διαδικτυακή εργασία θα είναι το μέλλον». 
- «Νέες μαλακές δεξιότητες θα εφαρμοστούν σε αυτό το νέο σενάριο». 
- «Το διαδικτυακό σχολείο θα εισαγάγει νέες επιχειρηματικές ιδέες». 
- «Η ολοκλήρωση θα είναι διαφορετική». 
- «Η ανταλλαγή εμπειριών θα μειωθεί». 
- «Η αυτο-βελτίωση θα είναι θεμελιώδης». 
- «Η επικοινωνία θα μεταδίδεται μόνο φωνητικά και όχι μέσω μηνυματων του  
σώματος». 
- «Αύξηση του κινδύνου και της αντίληψής του». 
- «οι μαλακές δεξιότητες θα είναι διαφορετικές στο μέλλον». 
- «Εισαγωγή νέων ικανοτήτων». 
 

3.5.3. Συμπεράσματα από την έρευνα 

Η ομάδα που κλήθηκε να δώσει συνέντευξη είναι εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και εκπαιδευτές από τη Ιταλία. Η έρευνα υπογράμμισε ότι το μέσο όρο ηλικίας του 
κοινού διασκαλίας τους ήταν άτομα άνω των 25 ετών (57%) και μεταξύ 18 και 25 ετών (17%). Στην 
Ιταλία, οι ακαδημίες ιδιωτικών τάξεων εφαρμόζουν κυρίως παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, 
δηλαδή διδασκαλία με βασισμένη στην τάξη. 
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Το σχέδιο και η μόδα, που πιθανώς συνδέονται με την ιστορία της χώρας μας, είναι οι 
δραστηριότητες που έχουν μεγάλη φήμη και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για εκπαίδευση. Υπάρχουν 
οίκοι μόδας στην Ιταλία που έχουν εσωτερικές ακαδημίες αφιερωμένες στην πολυτέλεια και τη 
μόδα. Οι επιχειρήσεις και η έρευνα της επιχειρηματικότητας είναι επίσης ένας ταχέως 
αναπτυσσόμενος τομέας στην Ιταλία. 

η δημιουργικότητα και η ομαδική εργασία είναι οι δραστηριότητες που διδάσκονται κυρίως, αλλά 
μέχρι σήμερα παραμένει ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή και η δέσμευση είναι επίσης στοιχεία που οι 
εκπαιδευτές θεωρούν ουσιαστικά στην πορεία ανάπτυξης των τεχνιτών.  

Στην ερώτηση 9 «Τι βαρύτητα αποδίδετε στην εμφύσηση αυτών των δεξιοτήτων στα μαθήματα 
σας;»  φάνηκε πώς όλες οι δραστηριότητες διδάσκονται με έμμεσο τρόπο. Αυτό δείχνει ότι 
θεωρείται σημαντικό ότι ο βιοτέχνης έχει όλο και περισσότερες επιχειρηματικές δεξιότητες και ότι 

είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει σε μια παγκόσμια αγορά. 

Η ερώτηση 10 σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας τονίζει τις μέθοδους διδασκαλίας για τις 
διάφορες δραστηριότητες. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι στην Ιταλία χρησιμοποιείται κυρίως 
η διδασκαλία σε πλαίδιο ομάδας ή τάξης χρησιμοποιείται. Οι κλασικές μέθοδοι διδασκαλίας σε 
ομάδα ή τάξη, είναι παραδοσιακές μέθοδοι και είναι δύσκολο να αντικατασταθούν με διαδικτυακά 
μαθήματα και η αλληλεπίδραση μεταξύ πολλαπλών μαθητών είναι μια μέθοδος διδασκαλίας που 

υποστηρίζει δραστηριότητες. 

Από τις συμβουλές των εκπαιδευτικών για αυτο-ανάπτυξη είναι σαφές ότι ο στόχος της 
προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει το να μην σταματούν ποτέ, να μάθουν 
να είναι περίεργοι, να ενημερώνονται και να κατανοούν την αγορά εργασίας και τη σκέψη «του 
αύριο». Ο εκπαιδευτικός αισθάνεται σαν επιχειρηματίας για τους βιοτέχνες που εκπαιδεύει. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία κυρίως για να 
ενημερώνονται και να μην χάνουν επαφή με τον παγκόσμιο κόσμο. 

Τέλος, όπως προηγουμένως απαντήθηκε, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικές όλες τις πτυχές της 
επιχείρησης, έτσι ώστε οι τεχνίτες να μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια ολοένα και 
πιο περίπλοκη παγκόσμια αγορά. Η απάντηση 15 επιβεβαιώνει όλα όσα ειπώθηκαν και 
αναλύθηκαν προηγουμένως. 

Η απάντηση στην ερώτηση «Ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο που πρέπει να επιτύχουν οι 
εκπαιδευόμενοι σε αυτούς τους τομείς για να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες;» δείχνει ότι 
είναι απαραίτητο να έχει κανείς υψηλού επιπέδου δεξιότητες για να ανταγωνιστεί στην αγορά. 
Κυρίως το να είναι ειδικός στις διοικητικές και επιχειρηματικές δεξιότητες είναι καθοριστικό για 
αυτούς. Η προσοχή των εκπαιδευτικών είναι επίσης στο πάθος, την επιμονή και την εμπλοκή που 
πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει επιχειρήσεις και να είναι επιχειρηματίας. Το να είσαι βιοτέχνης 
είναι μια αποστολή και ως εκ τούτου, χρειάζεται πολύ πνεύμα θυσίας και πάθους για αυτό που 
γίνεται. 

Η τρέχουσα πανδημία άλλαξε στην πραγματικότητα τις συνήθειές μας. οι εκπαιδευτικοί, καθώς και 
οι τεχνίτες, γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν περισσότερες δραστηριότητες στο διαδίκτυο και λιγότερη 
προσωπική αλληλεπίδραση. Πρέπει να αναλυθεί ένας νέος τρόπος μεταφοράς του συναισθήματος, 
του πάθους και της δημιουργικότητας μέσω του διαδικτυακού κόσμου.  
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4. Ερευνα μεταξύ επιχειρήσεων  

 

Ο στόχος της έρευνας μεταξύ των επιχειρήσεων είναι να προσδιορίσει ποιες δεξιότητες και 
συμπεριφορές χρειάζονται για να είναι κάποιος  επιτυχημένος επιχειρηματίας του κλάδου της 
βιοτεχνίας και χειροτεχνίας σήμερα και να παρέχει τις συμβουλές για την εκπαίδευση ανάπτυξης 
επιχειρήσεων για εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  και για 
(μελλοντικούς) επιχειρηματίες βιοτεχνίας. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως και για την 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών, θα επιτρέψουν στους εταίρους να 
αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 
βιοτεχνικού τομέα, ενώ θα συμπληρώνει τα ενδεχόμενα κενά κατάρτισης που παρατηρήθηκαν. 
 
Κάθε χώρα έχει οργανώσει 2 ομάδες εστίασης με τη συμμετοχή τουλάχιστον 5 συμμετεχόντων, οι 
οποίοι εκπροσωπούν τον κόσμο της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας και διεξάγει μαζί τους 10 εις 
βάθος συνεντεύξεις. 
 
Η ομάδα εστίασης θα μπορούσε να οργανωθεί διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία, ανάλογα με 
τους περιορισμούς COVID-19 που ισχύουν σε κάθε χώρα. Σε περίπτωση διαδικτυακής ομάδας 
εστίασης, κάθε έταιρος ήταν ελεύθερος να χρησιμοποιήσει το πιο βολικό εργαλείο για αυτόν, 
Skype, Zoom, Teams ή οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή εφαρμογή. Δεν είναι ήταν υποχρεωτική η 
ηχογράφηση, αλλά οι έταιροι ήταν ελεύθεροι να το κάνουν εάν ήθελαν να απομαγνητοφωνήσουν 
τις συζητήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να φροντίσουν να ενημερώσουν επαρκώς τους 
συμμετέχοντες σχετικά με τους κανόνες καταγραφής και εμπιστευτικότητας, καθώς και τη χρήση 
των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι έταιροι αποτύπωναν στιγμιότυπα οθόνης ως απόδειξη ότι 
η εκδήλωση έλαβε χώρα.  
 

4.1  ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος StartCraft, οργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης μέσω ZOOM και 

Messenger App με τον συνεργαζόμενο οργανισμό KAINOTOMIA. 

Η διάρκεια των συναντήσεων ήταν περίπου δύο ώρες. Σε αυτές τις συναντήσεις, οι εκπρόσωποι 

της KAINOTOMIA κράτησαν σημειώσεις από τις διάφορες συζητήσεις και θέματα, προκειμένου να 

αναπτύξουν αυτό το έγγραφο. 

Σημείωση: Ένα ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε έναν βιοτέχνη που δεν μπόρεσε να συμμετάσχει 

στις ομάδες εστίασης λόγω του φόρτου εργασίας του. 

 

4.1.1. Ομάδα εστίασης 1.  

1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 
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Χ.Γ.είναι επιχειρηματίας του τομέα της χειροτεχνίας, εργάζεται με χειροποίητα φύλλα και πίτες και 

έχει 25 χρόνια εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα. Στόχος του είναι να παράγει προϊόντα υψηλής 

ποιότητας και να ικανοποιεί τους πελάτες του. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την 

επιχείρησή του εδώ: http://www.pigitoufyllou.gr/  

Γ.Γ.είναι ένας έμπειρος επιχειρηματίας βιοτεχνίας, ο οποίος εργάζεται σε κατασκευές  από 

επεξεργασία ξύλου και όπως παραδέχτηκε σε εμάς, ο τομέας του αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες 

λόγω της πανδημίας. 

Ε.Τ. είναι μια γυναίκα επιχειρηματίας του κλάδου της χειροτεχνίας σε προϊόντα που σχετίζονται με 

τις ανάγκες των παιδιών, όπως ρούχα, αξεσουάρ ή προϊόντα για το δωμάτιό τους. Κάνει 

χειροτεχνίες τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά τα τελευταία 6 εργάζεται σε πιο επίσημο και 

επαγγελματικό επίπεδο. Ο ιστότοπος της επιχείρησής της είναι: https://fromscratchstore.gr/ 

Μ.Ρ. είναι επιχειρηματίας στον κλάδο των τροφίμων. Δραστηριοποιείται για σχεδόν 30 χρόνια στην 

παραγωγή χειροποίητων σφολιάτας. 

Α.Λ είναι έμπειρος παραγωγός τυριού και διευθύνει την επιχείρησή του από το 2000.  

 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας βιοτέχνης; 

Ο Χ.Γ. μας είπε ότι η δραστηριότητά του με την παραγωγή φύλλων ζαχαροπλαστικής και πίτας έγινε 

τυχαία και η βιοτεχνία δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο επάγγελμά του. Στο ίδιο πλαίσιο, 

η Μ.Ρ παραδέχτηκε ότι η επιχείρηση που διευθύνει, δημιουργήθηκε από τον πατέρα της. Μετά το 

θάνατό του, συνέχισε τη λειτουργία της επιχείρησής του, αλλά καθώς περνούσε ο χρόνος, αγάπησε 

τη δουλειά. Ο Γ.Γ. και ο Α.Λ. μάς είπαν ότι οι πατέρες τους έχουν αρχίσει να ασκούν τις 

δραστηριότητές τους και είναι οι ίδιοι είναι οι  συνεχιστές του έργου τους. Τέλος, η Ε.Τ. σπούδασε 

ελληνική φιλολογία, αλλά πάντα ενδιαφερόταν για τη χειροτεχνία. Η επιχειρηματική της ανάγκη 

προέκυψε από τη στιγμή που έγινε μητέρα. Ένιωσε ότι έπρεπε να δημιουργήσει μοναδικά προϊόντα 

για παιδιά με τα καλύτερα υλικά. 

 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό: 

Η Μ.Ρ και ο Χ.Γ. δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Ως αποτέλεσμα, έπρεπε να 

εξερευνήσουν από μόνοι τους τον κόσμο της βιοτεχνίας. Συγκεκριμένα, ο Χ.Γ. ασχολήθηκε κατά 

λάθος με τον κλάδο της βιοτεχνίας, αλλά καθώς άρχισε να αποκτά κάποια εμπειρία, δημιούργησε 

όχι μόνο την επιχείρησή του αλλά κέρδισε επίσης τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα προϊόντα 

του. Η Μ.Ρ. δεν είχε καμία εμπειρία και ούτε επιχειρηματικό σχέδιο, οπότε αντιμετώπισε πολλές 

δυσκολίες όταν ξεκίνησε, όχι μόνο εσωτερικές δυσκολίες όσον αφορά τη διαχείριση της 

επιχείρησης, αλλά και εξωτερικές, καθώς δεν μπορούσε να βρει τους κατάλληλους συνεργάτες για 

συνεργασία. Ο Γ.Γ. και ο Α.Λ., μας είπαν ότι είχαν ήδη τα βασικά για να αρχίσουν να εργάζονται 

στις κατασκευές ξύλου και στην παραγωγή τυριών, αντίστοιχα, καθώς ήταν οικογενειακή 

επιχείρηση και παράδος, η οποία τους ζητήθηκε να την ακολουθήσουν και να την αναπτύξουν. 

http://www.pigitoufyllou.gr/
https://fromscratchstore.gr/
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4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείριση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας; Πείτε μας για κάποια ενδεχόμενη προηγούμενη αποτυχία. Αναφέρετε το κύριο 

εμπόδιο που αντιμετωπίζετε. Πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν ορισμένα από αυτά; Θα 

μπορούσε να σας βοηθήσει μια καλύτερη εκπαίδευση; 

Πολλοί συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η έλλειψη εμπειρίας ήταν μια κύρια δυσκολία που 

συνάντησαν στα πρώτα τους βήματα. Η έλλειψη εμπειρίας δημιούργησε εμπόδια στις εσωτερικές 

και στις εξωτερικές διαδικασίες. Μια άλλη δυσκολία που αντιμετώπισαν ήταν η γραφειοκρατία 

που απαιτούν οι Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες για να μπορεί να λειτουργεί νόμιμα η επιχείρησή 

τους. Όλοι οι συμμετέχοντες, ωστόσο, συμφώνησαν ότι παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν, η 

αγάπη τους για τη βιοτεχνία ήταν το καλύτερο κίνητρο για να βρουν την επιμονή και να 

αναζητήσουν απαντήσεις και λύσεις. Σύμφωνα με τον Χ.Γ. «Η αποτυχία μπορεί να σε κάνει 

καλύτερο! Μία από τις κύριες δεξιότητες που ένας επιχειρηματίας πρέπει σίγουρα να έχει είναι η 

ανθεκτικότητα στον κίνδυνο και η διαχείριση του!». Αφηγήθηκε μια ιστορία που έγινε πριν από 

χρόνια σχετικά με την ίδρυση μιας επιχείρησης σε μια κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Παρά 

την κεντρική και πολυσύχναστη θέση της επιχείρησής του, ο αριθμός των πωλήσεών του έλεγε μια 

διαφορετική ιστορία. Δήλωσε: «Δεν είναι μόνο η στρατηγική θέση που παίζει ρόλο, είναι σημαντικό 

να γνωρίζετε το κοινό στο οποίο στοχεύετε και να εξετάζετε κάθε πιθανό παράγοντα που μπορεί 

να επηρεάσει την αποδοτικότητα και την απόδοση της επιχείρησής σας». 

 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Σε αυτήν την ερώτηση, η Μ.Ρ και ο Χ.Γ. δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία δεξιότητα ή γνώση σχετικά με 

αυτό το επάγγελμα. Εκτός από την έλλειψη γνώσης που είχαν, δοκίμασαν και έμαθαν γρήγορα τη 

διαδικασία και την τέχνη της δημιουργίας τροφίμων. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι δεν 

είχαν τις δεξιότητες ή τις γνώσεις που έχουν σήμερα, αλλά καθώς περνούσε ο καιρός, γινόντουσαν 

όλο και πιο επαγγελματίες. Όταν ο Χ.Γ., ρωτήθηκε για τα λάθη που πιθανώς έκανε στην αρχή της 

καριέρας του, είπε: «Έκανα πολλά λάθη. Δεν είχα την εμπειρία να επιλέξω τη σωστή πόλη για να 

ανοίξω την επιχείρησή μου. Μετά από μερικές αποτυχίες, άρχισα να παρατηρώ πώς λειτουργεί η 

αγορά εργασίας».  

 

6. Με βάση την εμπειρία σας ποιες εγκάρσιες δεξιότητες χρειάζονται για να ξεκινήσει κάποιος 

να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση σε αυτόν τον κλάδο; Γιατί; Παραδείγματα: Γενικές / 

βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας, Γενικές / βασικές δεξιότητες διαχείρισης, 

Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, Ομαδική εργασία, Ηγεσία, Επίλυση προβλημάτων, 

Διαπραγμάτευση, Διαχείριση χρόνου, Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, 

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, Μάρκετινγκ, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας… 

Κάποιο άλλο; 

Η Ε.Τ. δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στη δουλειά μας πρέπει να είσαι ο στοχαστής, ο σχεδιαστής, αυτός 

που προωθεί, ο διαχειριστής. Βασικά, πρέπει να καλύψεις κάθε πιθανή θέση που απαιτείται για 
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μια βιοτεχνία». Μετά τη δήλωση της, όλοι οι επιχειρηματίες συμφώνησαν ότι το να είσαι 

επιχειρηματίας του κλάδου της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας, απαιτεί ένα πολλαπλό ρόλο και 

ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων εάν και  και εφόσον κάποιος θέλει να είναι επιτυχημένος 

επιχειρηματίας βιοτεχνίας. Ο συνδυασμός τεχνικών και μη δεξιοτήτων απαιτείται στην περίπτωση 

της βιοτεχνίας. Όλες οι προαναφερθείσες εγκάρσιες δεξιότητες απαιτούνται για έναν βιοτέχνη, 

σύμφωνα με τους συμμετέχοντες μας.  

  

7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και ελλείψεις επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας; Σκεφτείτε τη δική σας περίπτωση και την εκπαίδευση 

που λάβατε, αλλά και τους συναδέλφους σας και άλλες εμπειρίες που μπορεί να έχετε ζήσει και 

δει. 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει αρκετή επιχειρηματική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες δεν είχαν τις κατάλληλες γνώσεις για να 

αντιμετωπίσουν τις επιχειρηματικές προκλήσεις που προέκυψαν. Αντ' αυτού, προσπάθησαν να 

μάθουν μόνοι τους και να εξερευνήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο βήμα προς βήμα. Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, η Ε.Τ. έκανε μια σαφή σύγκριση μεταξύ της ελληνικής επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης και της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, τονίζοντας τη μεγάλη έλλειψη 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  Επιπλέον, ο  Χ.Γ. μας είπε ότι διδάχθηκε από έναν 

έμπειρο παραγωγό φύλλων ζαχαροπλαστικής και στη συνέχεια ήταν αυτοδίδακτος. Κανένας από 

τους συμμετέχοντες μας δεν είχε σπουδάσει κάτι σχετικό με το επάγγελμά τους. Η Μ.Ρ. δήλωσε ότι 

«Οι γονείς στην Ελλάδα έχουν μια τάση να προωθούν άλλα επαγγέλματα, αντί της βιοτεχνίας και 

των τεχνών, καθώς πιστεύουν ότι τα άλλα επαγγέλματα έχουν μεγαλύτερη οικονομική 

σταθερότητα». 

 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας; Εάν ναι, με ποια εργαλεία, ποια μορφή, 

τυπική ή μη τυπική…; Χρησιμοποιείτε διαδικτυακές ευκαιρίες εκπαίδευσης; Πώς και για τι είδους 

περιεχόμενο; Ποιος είναι ο βαθμός εξοικείωσής σας με τις μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης; 

 

Οι συμμετέχοντες μας συμφώνησαν ότι ακολουθούν μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους για να 

εκσυγχρονήσουν τις δεξιότητές τους και να παραμείνουν σε επαφή με τη ροή της εργασίας. Ο Χ.Γ. 

είπε ότι παρευρίσκεται σε εκθέσεις τροφίμων για να ενημερωθεί και να ανταλλάξει ιδέες με 

άλλους επαγγελματίες του τομέα παραγωγής τροφίμων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γ.Γ. μας είπε ότι 

παρακολουθεί συνεχώς την κυκλοφορία νέων μηχανημάτων που θα βοηθήσουν το έργο του. Η Ε.Τ. 

δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως έμπνευση. Το Διαδίκτυο γενικά και 

πλατφόρμες όπως το Youtube, της παρέχουν έμπνευση και τη βοηθούν να διατηρεί επαφή με νέες 

κυκλοφορίες. Τέλος, η Μ.Ρ. υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς μάθησης και είπε ότι για αυτήν 

ο καλύτερος τρόπος για να εκσυγχρονήσει τις δεξιότητές της είναι να ταξιδεύει σε εκθέσεις στο 

εξωτερικό. 
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9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων για 

τον βιοτεχνικό τομέα; 

Αυτή η ερώτηση προκάλεσε μια μακρά συζήτηση, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες στον τομέα της 

βιοτεχνίας ένιωσαν τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στις επιχειρήσεις τους. Ο Χ.Γ. 

αναφέρθηκε στο ξαφνικό κλείσιμο της αγοράς εργασίας λόγω του COVID-19, γεγονός που 

επηρέασε αρνητικά την επιχείρησή του, καθώς ήταν έτοιμος να εξάγει τα προϊόντα του σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από τις εμφανείς δυσκολίες, ο Χ.Γ. δήλωσε ξεκάθαρα: «Εάν μπορείτε να 

δημιουργήσετε καινοτόμα προϊόντα και να έχετε μοναδικές ιδέες, θα ανακάμψετε από την κρίση. 

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος αυτής της κατάστασης είναι σημαντικός, αλλά αισθάνομαι 

ευτυχισμένος στη δουλειά μου. Πρέπει να είμαστε προσαρμόσιμοι σε νέες προκλήσεις και να 

έχουμε υπομονή, καθώς είμαστε επιχειρηματίες μικρής κλίμακας». Ο Γ.Γ. είχε μια διαφορετική 

άποψη και μας είπε ότι η επιχείρησή του καλύπτει τις ανάγκες άλλων μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

κατασκευής ξύλου και ως εκ τούτου, πρέπει να είναι γρήγοροι και συνεπείς προς τους συνεργάτες 

τους. Η Ε.Τ. έχει τονίσει ότι σε αυτό το πλαίσιο της πανδημίας, ως βιοτέχνης για παιδικά προϊόντα, 

μπορεί εύκολα να βρει υλικό για να δημιουργήσει προϊόντα. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν 

μπορεί να δει και να νιώσει τα υλικά. Είπε: «Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να δείξουν με ρεαλισμό 

την υφή και το χρώμα ενός υφάσματος». Οι δύο τελευταίοι συμμετέχοντες, η Μ.Ρ και ο Α.Λ., μας 

είπαν ότι η πανδημία δεν έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις τους, καθώς οι ανάγκες σε τρόφιμα δεν 

σταματούν, ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο. 

 

10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

Οι απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση είχαν μια κοινή βάση. Όλοι οι συμμετέχοντες είπαν ότι η 

προθυμία να γίνεσαι καλύτερος και να αναπτύσσεις νέες δεξιότητες είναι το κλειδί για την 

επιτυχία. Η «βιοτεχνία», όπως είπε ο Α.Λ., «είναι ένας τρόπος να εκφράσεις τις σκέψεις σου. Η 

υπομονή και η επιμονή είναι δύο σημαντικά πλεονεκτήματα που πρέπει να έχει ένας 

επιχειρηματίας του κλάδου της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας». «Η αγάπη για τη δημιουργία νέων 

προϊόντων που κάνουν εσάς και τους πελάτες σας ευχαριστημένους, είναι ο στόχος της βιοτεχνικής 

επιχειρηματικότητας», ισχυρίστηκε η Μ.Ρ. 

 

11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς; Όσον αφορά τη μορφή (online, 

τάξη), την αφοσίωση, τον κατανεμημένο χρόνο… Όσον αφορά τις ικανότητες που απευθύνονται: 

ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνει;  

 

Όσον αφορά αυτήν την ερώτηση, οι συμμετέχοντες απάντησαν από διαφορετική σκοπιά. Πιο 

αναλυτικά, ο X.Γ., ο Γ.Γ.και ο κ. Α.Λ συμφώνησαν ότι η αξιολόγηση από μικρή ηλικία για την 

ανακάλυψη ταλέντων και ενδιαφερόντων είναι πραγματικά σημαντική. Επιπλέον, όλοι οι 

ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι ένα μάθημα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

θεωρείται απαραίτητο, έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τις επιλογές της σταδιοδρομίας τους. 

Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ήταν πραγματικά χρήσιμο για τους νέους, να 
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εκπαιδεύονται στις επιχειρηματικές δεξιότητες, τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική βάση. 

Ολοκληρώσαμε την ερώτησή μας με μια συνολική συμφωνία για τη σημασία παρόμοιων 

συζητήσεων μεταξύ επιχειρηματιών από διαφορετικά πεδία, όπου θα μπορούσαν να ανταλλάξουν 

ιδέες και να ενημερωθούν για την κατάσταση σε άλλους τομείς της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας. 

Τέλος, η Μ.Ρ. είπε ότι είναι σημαντικό να παρέχονται ευκαιρίες μάθησης από έμπειρους 

επιχειρηματίες που μπορούν να μεταφέρουν όλες τις γνώσεις τους στους νέους. Είπε επίσης, ότι 

τα σεμινάρια και οι ανοιχτές μέρες τέχνης και βιοτεχνίας θα ήταν απαραίτητα στοιχεία για την 

καλλιέργεια του επιχειρηματικού πάθους στους νέους. 

 

4.1.2. Εις βάθος συνεντεύξεις 

1. Εάν είχατε μια τελευταία συμβουλή σε κάποιον που μόλις ξεκίνησε, ποια θα ήταν; 

Χ.Γ.: «Εργαστείτε σκληρά, μην σταματήσετε να προσπαθείτε, ξεπεράστε και μάθετε από τις 

αποτυχίες σας και θα πετύχετε». 

Ε.Τ.: «Χρειάζεται αιώνια αγάπη για τη βιοτεχνία, αν θέλετε να πετύχετε». 

Μ. Ρ.: «Να είστε υπομονετικοί, γιατί η επιτυχία απαιτεί χρόνο». 

Γ.Γ.: «Να είστε δημιουργικοί και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα». 

Α.Λ.: «Θέστε έναν στόχο, δημιουργήστε το δρόμο σας, εργαστείτε σκληρά και θα πετύχετε».   

 

4.1.3. Ομάδα εστίασης 2. 
1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 

Η Σ.Μ. είναι μια νέα επιχειρηματίας του κλάδου της χειροτεχνίας που δημιουργεί φυσικά προϊόντα 
όπως χειροποίητα σαπούνια και καλλυντικά με φυσικά συστατικά. Ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια σε 
ερασιτεχνικό επίπεδο, αλλά τώρα είναι έτοιμη να ανοίξει τη δική της επιχείρηση. 

Η Χ.Π. είναι γυναίκα επιχειρηματίας βιοτεχνίας που ασχολείται με χειροποίητα κοσμήματα και 
ελαιογραφία σε ξύλο. Η χειροτεχνία ήταν μια διέξοδος για τη αναπηρίας της, την κάνει να νιώθει 

πλήρης και ευτυχισμένη. 

Η Ε.Τ. είναι μια νέα φιλόδοξη επιχειρηματίας που επί του παρόντος σπουδάζει και εργάζεται πάνω 
στο σχεδίο μόδας και την επεξεργασία υφασμάτων στο Λονδίνο. Έχει επίσης σχεδιάσει τη δική της 

συλλογή τσαντών. 

Η Ι.Χ. είναι μια γυναίκα επιχειρηματίας χειροτεχνίας που δημιουργεί χειροποίητα κοσμήματα. Από 
νεαρή ηλικία της άρεσε η χειροτεχνία και η ζωγραφική. Έχει επίσης δημιουργήσει χειροποίητα 
κοσμήματα από πηλό. (https://www.facebook.com/Jofairytales.gr, https://jofairytales.gr/ ) 

Η Δ.Τ. είναι μια νέα επίδοξη επιχειρηματίας του τομέα της χειροτεχνίας, η οποία εργάζεται ως 

ερασιτέχνης φωτογράφος. Η φωτογραφία είναι το πάθος της και ξεκίνησε από νεαρή ηλικία να 

τραβάει φωτογραφίες με την Polaroid της.  

 

https://jofairytales.gr/
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2. Πείτε μας, παρακαλώ, από από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του 

τομέα της βιοτεχνίας και τηε χειροτεχνίας (Ήταν  το πάθος για τις τεχνικές πτυχές της βιοτεχνίας, 

για την επιχειρηματική πτυχή…; Το μάθατε από το σχολείο, την οικογένεια, τους φίλους…;). 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είπε ότι η χειροτεχνία και η βιοτεχνία ήταν ένα εσωτερικό 

πάθος από νεαρή ηλικία. Ήθελαν να εξασκήσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες 

πειραματιζόμενες με διάφορες μορφές τέχνης και οι περισσότεροι από τις συμμετέχουσες 

ξεκίνησαν το επάγγελμά τους με τις χειροτεχνίες ως χόμπι. Η αρχική τους ιδέα ήταν να 

δημιουργήσουν κάτι νέο. Αυτή η ιδέα μετατράπηκε σε μεταγενέστερο στάδιο σε επιθυμία να 

γίνουν επιχειρηματίες του κλάδου της χειροτεχνίας. Η Χ.Π. άρχισε να κάνει χειροτεχνίες ως τρόπο 

χαλάρωσης και απομάκρυνσης της σκέψης της από την αναπηρία της. Δήλωσε χαρακτηριστικά: 

«Όταν σχεδιάζω και δίνω σχήμα στα κοσμήματά μου, είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. 

Δεν νιώθω πλέον την αναπηρία, αντίθετα, μου δίνει υπερδυνάμεις!». 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό.  

Η κα Χρυσοβαλάντω Παπαδοπούλου έχει σπουδές σχετικές με τη χειροτεχνία, σε δημόσιο ίδρυμα 

και απέκτησε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Αυτή τη στιγμή εργάζεται σε ημι-επαγγελματική 

κατάσταση κυρίως μέσω της σελίδας της στο Facebook. Η Ε.Τ. σπουδάζει στο Λονδίνο στον τομέα 

της σχεδίασης δέρματος και υφασμάτων. Έχει σχεδιάσει τη δική της συλλογή τσαντών στο πλαίσιο 

του πανεπιστημίου που σπούδαζε και ανυπομονεί να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση ως 

επαγγελματίας σχεδιαστής μόδας. Η Σ.Μ. σπούδασε Βιολογία και απέκτησε μόνο θεωρητικές 

γνώσεις στο πανεπιστήμιο σχετικά με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα φυσικά καλλυντικά, 

αλλά το αληθινό της πάθος ξεπέρασε την έλλειψη πρακτικών γνώσεων και έτσι άρχισε να 

πειραματίζεται μόνη της και σήμερα μιλάμε για την επικείμενη έναρξη της δικής της επιχείρησης. 

Η Ι.Χ. απέκτησε όλες τις χρήσιμες γνώσεις και τεχνικές της τέχνης των χειροποίητων κοσμημάτων 

κατά τη διάρκεια της δουλειάς της σε ένα κατάστημα με χειροποίητα κοσμήματα και χάντρες. 

Εργάστηκε εκεί για σχεδόν 20 χρόνια και όταν μάζεψε τα απαραίτητα χρήματα, ξεκίνησε με τη δική 

της επιχείρηση η οποία βρίσκεται ακόμα σε διαδικτυακή μορφή (ηλεκτρονικό κατάστημα). Η Δ.Τ. 

είναι εντελώς αυτοδίδακτη και αναζητούσε συνεχώς τρόπους για να επεκτείνει τις ικανότητές της 

στις χειροτεχνίες. Όλες οι συμμετέχουσες, εκτός από τη Δ.Τ., η οποία είναι ερασιτέχνης 

φωτογράφος, μας είπαν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον μια μικρή χρηματοδότηση 

για να ξεκινήσει η επιχείρηση. 

 

4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείριση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας;  

Όλες οι συμμετέχουσες απάντησαν ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισαν καθώς 

προσπάθησαν να ξεκινήσουν τη επιχείρησή τους ήταν η τεράστια και ατελείωτη γραφειοκρατία 

που έπρεπε να ακολουθήσουν για να λειτουργήσουν επίσημα τις επιχειρήσεις τους. Αυτή η 

διαδικασία είχε χρονικό και ψυχολογικό κόστος, καθώς ένιωθαν άγχος και έπρεπε να περιμένουν 

πολύ καιρό για να προχωρήσουν. Επιπλέον, ορισμένες από τις συμμετέχουσες έπρεπε να 

αντιμετωπίσουν άλλα εμπόδια εκτός από τα γραφειοκρατικά. Σύμφωνα με την κυρία Σοφία 
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Μακρή, σωματικές δυσκολίες, πριν από λίγο καιρό, έβαλαν ένα κόμμα στο εσωτερικό πάθος της, 

αλλά ελπίζει ότι θα επιστρέψει πιο δυνατή και ακόμη πιο παθιασμένη περιμένοντας την επίσημη 

λειτουργία της επιχείρησής της. Σύμφωνα με την Χ.Π., η αναπηρία της ήταν ένα σημαντικό εμπόδιο 

στη χειροτεχνία, λόγω των προβλημάτων κινητικότητας που προκύπτουν από αυτήν.  

 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Οι περισσότερες συμμετέχουσες ήταν αυτοδίδακτες, εκτός από δύο συμμετέχουσες (Χ.Π. και Ε.Τ.), 

οι οποίες σπουδάζουν ή σπούδασαν στον τομέα της χειροτεχνίας. Επιπλέον, δύο από τις 

συμμετέχουσες (Σ.Μ. και Δ.Τ.) έχουν συμμετάσχει σε σεμινάρια σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

και τα βασικά βήματα για να γίνουν επιχειρηματίες. Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών δεν έχει 

τυπική εκπαίδευση σχετική με την επιχειρηματικότητα, αλλά προσπάθησαν να μάθουν από μόνες 

τους όλα όσα χρειάζονται στον τομέα τους. Η Ι.Χ. δήλωσε: «Φυσικά, είναι σημαντικό να έχουμε 

θεωρητικές γνώσεις, ωστόσο στον τομέα μου, όλα αφορούν την εξάσκηση, το να είσαι 

δημιουργικός και ανοιχτόμυαλος. Είναι επίσης σημαντικό να είστε δεκτικοί σε νέες μεθόδους και 

τεχνικές και με την τόσο εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εκεί έξω για 

περαιτέρω εκπαίδευση και νέες ιδέες!».  

 

6. Με βάση την εμπειρία σας ποιες εγκάρσιες δεξιότητες χρειάζονται για να ξεκινήσει κάποιος 

να δημιουργήσει τη δική του επιχε’ιρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; Γιατί; 

Παραδείγματα: Γενικές / βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας, Γενικές / βασικές δεξιότητες 

διαχείρισης, Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, Ομαδική εργασία, Ηγεσία, Επίλυση 

προβλημάτων, Διαπραγμάτευση, Διαχείριση χρόνου, Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, 

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, Μάρκετινγκ, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας… 

Κάποιο άλλο;  

Όλες οι συμμετέχουσες συμφώνησαν ότι οι προαναφερθείσες δεξιότητες είναι σημαντικές για 

κάποιον που θέλει να γίνει επιχειρηματίας του κλάδου της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας. Επιπλέον, 

πρόσθεσαν ότι η αγάπη και το πάθος για το θέμα ενδιαφέροντος είναι το καλύτερο κίνητρο για να 

ξεκινήσει κάποιος τη δική του επιχείρηση. Οι ερωτηθείσες κατέστησαν σαφές ότι η ύπαρξη στόχων 

για τις επιχειρήσεις τους, το να είναι κοινωνικές, να είναι ανοιχτές στους ανθρώπους, το να έχουν 

υπομονή και φαντασία, να απορροφούνται από το πεδίο δημιουργίας τους και να  εμπνέονται από 

το κάθε μικρό πράγμα, είναι μερικά από τα πιο σημαντικά κίνητρα για να να συναντήσει κανείς την 

επιτυχία. 

 

7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας; 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η Ελλάδα στερείται επιχειρηματικής εκπαίδευσης και 

μόνο οι μαθητές που είναι αποφασισμένοι να γίνουν επιχειρηματίες ακολουθούν αυτή την 

εκπαιδευτική πορεία και αποκτούν επιχειρηματικές γνώσεις. Η έλλειψη επιχειρηματικών κινήτρων 
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από μικρή ηλικία και η σχετική εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στα σχολεία, είναι τα πιο 

κοινά αναφερόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτές οι 

ελλείψεις επηρεάζουν τους νέους, καθώς δεν γνωρίζουν τις επιλογές που έχουν στην 

επιχειρηματικότητα, καθώς φαίνεται ως μια πολύ μακρινή, δύσκολη και αδύνατη μελλοντική 

επιλογή. 

 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας; 

Η πλειονότητα των συμμετεχουσών μας είπε ότι προσπαθούν να συμμετάσχουν σε σεμινάρια. Η 

Σ.Μ. έχει συμμετάσχει σε σεμινάριο σχετικά με την επιχειρηματικότητα, η Δ.Τ. συμμετείχε σε ένα 

σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας και η Ε.Τ. επισκέπτεται πολλές γκαλερί και στούντιο μόδας 

για να εμπνευστεί, να επεκτείνει τους ορίζοντές της και να δημιουργήσει καινοτόμες και 

ασυνήθιστες συλλογές. 

 

9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο δεξιοτήτων για τον 

βιοτεχνικό τομέα; 

Σε αυτήν την ερώτηση οι απαντήσεις διχάστηκαν, καθώς δύο από τις συμμετέχουσες μας είπαν ότι 

η πανδημία έχει επηρεάσει θετικά τον τομέα τους. Η Σ.Μ. και η Ε.Τ παρατήρησαν αύξηση στον 

αριθμό πωλήσεων προϊόντων στους τομείς τους. Από την άλλη πλευρά, οι άλλες τρεις 

συμμετέχουσες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο COVID-19 έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στον 

τομέα της χειροτεχνίας με τον οποίο ασχολούνται, καθώς έχουν επηρεαστεί τόσο οικονομικά, όσο 

και ψυχολογικά. 

 

10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

Όλες οι συμμετέχουσες όταν δέχτηκαν αυτή η ερώτηση αναφέρθηκαν στη συνέπεια, στην επιμονή, 

στην υπομονή, στην αγάπη για τη χειροτεχνία και την συνεχή έμπνευση που μπορεί να προέλθει 

από μικρά πράγματα στη ζωή. Μια από αυτές έχει δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι σημαντικό να 

αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις με πάθος, με τον τρόπο αυτό, δεν θα χρειαστεί ποτέ να 

δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου!». 

 

11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς; Όσον αφορά τη μορφή (online, 

τάξη), την αφοσίωση, τον κατανεμημένο χρόνο… Όσον αφορά τις ικανότητες που απευθύνονται: 

ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνει;  

Οι πέντε επιχειρηματίες του κλάδου της χειροτεχνίας που συμμετείχαν στη συνέντευξη 

συμφώνησαν ότι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση θα ήταν ένας τέλειος συνδυασμός για να 

εξοικειωθούν με έναν συγκεκριμένο τομέα βιοτεχνίας. Σύμφωνα με όσα είπαν, θα προτιμούσαν 

την πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση αντί των διαδικτυακών μαθημάτων, δεδομένου ότι 
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ορισμένοι τομείς της χειροτεχνίας απαιτούν φυσική παρουσία προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε 

υλικό εξοπλισμού, υφάσματα κ.λπ. Όπως επισημαίνουν, είναι επίσης σημαντικό να αφιερωθεί 

λίγος χρόνος στην εξάσκηση και να αναπτυχθούν μερικές εγκάρσιες δεξιότητες όπως η 

δημιουργικότητα, η σκέψη «έξω από το κουτί» και η δημιουργική επίλυση προβλημάτων, αλλά το 

πιο σημαντικό είναι η καθημερινή πρακτική και οι πειραματισμοί. Σύμφωνα με την κα 

Παπαδοπούλου: «Δεν υπάρχει τρόπος να αποτύχεις στον τομέα σου αν αφιερώσεις τουλάχιστον 

μία ώρα της ημέρας σου για να εξασκήσεις και να δοκιμάσεις νέα πράγματα!». 

 

4.1.4. Εις βάθος συνεντεύξεις 
1. Ποια από τα λάθη που κάνατε θα επιθυμούσατε να είχατε αποφύγει κατά την έναρξη της 

επιχείρησής σας; 

 

Η έλλειψη εμπειρίας έχει οδηγήσει μερικές φορές τις συμμετέχουσες σε λάθη, ειδικά κατά τα 

πρώτα τους βήματα. Λανθασμένες αποφάσεις σχετικά με οικονομικά ζητήματα και βιαστικές 

κινήσεις είχαν τόσο οικονομικό, όσο και ψυχολογικό αντίκτυπο σε αυτούς. 

 

2. Εάν είχατε μια τελευταία συμβουλή σε κάποιον που μόλις ξεκίνησε, ποια θα ήταν; 

Σ.Μ.: «Αγαπήστε ό, τι κάνετε με όλη σας την καρδιά και παραμείνετε συνεπείς προς τον εαυτό σας 

και τους πελάτες σας!» 

Χ.Π.: «Αγάπη για τη δουλειά σου, πίστη, επίμονη και υπομονή και θα συναντήσεις την επιτυχία!» 

Ε.Τ.: «Να είσαι αληθινός! Εκφραστείτε και ξεχωρίστε!» 

Ι.Χ.: «Πιστέψτε στον εαυτό σας και επεκτείνετε τις δυνατότητές σας με κάθε τρόπο!» 

Δ.Τ.: «Καταγράψτε στιγμές και εμπνευστείτε από αυτές! Μην σταματήσετε ποτέ να ονειρεύεστε 

και να ακολουθείτε τα όνειρά σας!» 

 

 

4.1.5. Περίληψη ομάδων εστίασης 

 

Συνοψίζοντας, για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, ο τομέας της βιοτεχνίας ξεκίνησε ως χόμπι, 

για άλλους ήρθε στη ζωή τους αναπόφευκτα, ως συνδυασμός τύχης και συγχρονισμού. Για 

μερικούς, ήταν οικογενειακή υπόθεση που κάπως «υποχρεώθηκαν» να ακολουθήσουν 

προκειμένου να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση και να εξασφαλίσουν ένα συγκεκριμένο 

εισόδημα και τη γενικότερη οικονομική τους σταθερότητα. Αλλά όλες αυτές οι διαφορετικές 

συνθήκες και πτυχές αντιμετωπίστηκαν με ένα κοινό και ομόφωνο συμπέρασμα. Όλοι οι 

συμμετέχοντες είναι εξαιρετικά παθιασμένοι και ερωτευμένοι με το τομέα με τον οποίο 

ασχολούνται. Ακόμα και αυτοί που ακολούθησαν την οικογενειακή τους παράδοση, καθώς 

περνούσε ο καιρός, την αγάπησαν, την ανέπτυξαν και συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι σήμερα!  

 

Υπήρξαν πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε η πλειονότητα των επιχειρηματιών βιοτεχνίας που 

συμμετείχαν στις ομάδες εστίασής μας. Η ελληνική γραφειοκρατία, ο αυξημένος ανταγωνισμός και 

η έλλειψη επαρκών πόρων, είναι από τα κύρια εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν για να κάνουν 
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το πάθος και το όνειρό τους,  επάγγελμα. Όλοι οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης πιστεύουν 

ότι είναι σημαντικό να είστε επίμονοι και να εστιάζετε στον στόχο σας και για την πλειονότητα 

αυτών, είναι ζωτικής σημασίας να αναζητάτε πάντα νέες μεθόδους, νέες τεχνικές και νέες 

εμπνεύσεις για να βελτιώσετε τη δημιουργικότητά σας και να εμπλουτιστείτε με νέες γνώση και 

προοπτικές. Ο κλάδος της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας αφορά τη δημιουργικότητα και τη σκέψη 

«έξω από το κουτί».  

 

Οι συνεντεύξεις υπογράμμισαν την έλλειψη επαρκούς επιχειρηματικής κατάρτισης και 

ενημέρωσης ειδικά στο σχολείο. Οι νέοι δεν γνωρίζουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες που 

υπάρχουν και συχνά αντιλαμβάνονται την επιχειρηματικότητα ως μια απρόσιτη και ανέφικτη 

επιλογή σταδιοδρομίας. Η επιχειρηματική διδασκαλία, καθώς και οι εκπαιδεύσεις που βασίζονται 

σε εμπειρία από πρώτο χέρι και διαδικασίες μάθησης βασισμένες στην εργασία, καθώς και η 

ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ νέων και έμπειρων επιχειρηματιών, θα πρέπει 

να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν από όλους τους σχετικούς εκπαιδευτικούς και 

κυβερνητικούς φορείς.   
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4.2  ΙΣΠΑΝΙΑ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος StartCraft, οργανώθηκαν δύο ομάδες συζητήσεων. Η πρώτη 

διοργανώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας ZOOM με τον συνεργαζόμενο 

οργανισμό MEUS. Η εκδήλωση ξεκίνησε στη 1:00 μ.μ. και τελείωσε περίπου στις 2:30 μ.μ.. Η MEUS 

φιλοξένησε την εκδήλωση με τη βοήθεια δύο ευρωπαίων διαχειριστών έργων, της Clara Brotons 

(κεντρικός οικοδεσπότης) και της Pilar Aguado (συνδιοργανωτή). 

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας ZOOM με τον 

συνεργαζόμενο οργανισμό InnoHub. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 11:00 π.μ. και τελείωσε περίπου 

στις 1:30 μ.μ., με διάλειμμα 15 λεπτών στις 12:15 μ.μ. Η Valencia InnoHub φιλοξένησε την 

εκδήλωση με τη βοήθεια δύο ευρωπαίων διαχειριστών έργων, της Ruben Laguna (κύριος 

οικοδεσπότης) και της Carolina Sorribes (συνδιοργανωτής). 

Για να αξιοποιήσουν  στο έπακρο τον χρόνο των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα 

οι ομάδες εστίασης και οι πιο εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις. Η ομάδα εστίασης καταγράφηκε 

με την έγκριση όλων των συμμετεχόντων και οι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης κράτησαν 

σημειώσεις από τις διάφορες συζητήσεις και θέματα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, για να 

αναπτύξουν αυτό το έγγραφο. 

 

4.2.1. Ομάδα εστίασης 1. 
1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 

Μ.Α. Βιομηχανία αξεσουάρ. Ιδιοκτήτρια του Χειροποίητου, εξειδικευμένου στα χειροποίητα 
αξεσουάρ που δημιουργήθηκαν από τη Μ.Α.. 23 ετών, σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο 
της Βαλένθια και παρακολούθησε ένα μάθημα επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο. 

R.M. Βιομηχανία παπουτσιών. Ιδιοκτήτης του Timpers, χειροποίητα πάνινα παπούτσια που 
παράγονται από τυφλούς ανθρώπους. 26 χρονών. Σπούδασε τρία χρόνια ως πολιτικός μηχανικός 

αλλά μετακινήθηκε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

A.B. Σπιτικά γλυκά. Ιδιοκτήτης του en el Bote, ενός καταστήματος που ειδικεύεται σε μπισκότα και 
αρτοσκευάσματα, 26 ετών, σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και λατρεύει να φτιάχνει γλυκά. 

A.S. 31 ετών, σπούδασε σχέδιο μόδας στο EASE (Βαλένθια). Ιδιοκτήτρια της Aleste Ateiler, ενός 
προσωπικού εργαστηρίου χειροποίητων ειδών ραπτικής για νύφες. 

L.F. Ανακύκλωση ρούχων. Ιδιοκτήτρια του Deleiteware, εργαστήριο ραφής ανακυκλωμένων 
ρούχων. 24 ετών, σπούδασε μόδα στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, τώρα κάνει 
μεταπτυχιακό στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας. 

 
2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του κλάδου 
της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; 
 

Κάθε συμμετέχων εξήγησε λίγο για την ιστορία του / της με τη βιοτεχνία. 
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Η L.F. ξεκίνησε τη συζήτηση αναφέροντας ότι η επιθυμία της να γίνει επιχειρηματίας, είναι ένα 

στοιχείο που διατρέχει την οικογένειά της, καθώς η γιαγιά της δίδασκε ραπτική. Επομένως η 

ραπτική τέχνη και η δημιουργικότητα προέρχονται από την οικογένειά της, αφού η ίδια έβλεπε τη 

μητέρα της και τη γιαγιά της να κόβουν και να ράβουν διαφορετικά ενδύματα και υφάσματα. Η 

επιχειρηματικότητα ήταν ένας τομέας που της άρεσε και έτσι, συνεργάστηκε με κοινωνικές δράσεις 

και μέσα από αυτές τις δράσεις, όλα τα εργαστήρια στα πλαίσια της εταιρείας της αφορούν την 

κοινωνική ενσωμάτωση. 

Η A.B. ξεκίνησε την επιχείρησή της πριν από δυόμισι χρόνια, όταν είδε την ευκαιρία να 

δημιουργήσει μια επιχείρηση με βάση το χόμπι της: να μαγειρεύει γλυκά, συνήθεια που 

ανακάλυψε όταν σπούδαζε στο εξωτερικό. 

Οι γονείς της Μ.Α. έχουν ένα εργαστήριο επισκευής ενδυμάτων, και πάντα πήγαινε και έκανε τα 

δικά της αντικείμενα, ως χόμπι, και ξεκίνησε την εταιρεία της για να κάνει το χόμπι της τρόπο ζωής 

της. 

Ο R.M. είχε πάντα το επιχειρηματικό πνεύμα και ασχολήθηκε πολύ με την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα, ειδικά για την προσωπική του ζωή, το ενδιαφέρον του ξεκινά επειδή το 

Alicante είναι το λίκνο των υποδημάτων καθώς και επειδή γνώριζε ένα άτομο που θα μπορούσε να 

βοηθήσει να δημιουργήσει το δικό του παπούτσι με γράμματα για τους τυφλούς. 

Η A.S., από νεαρή ηλικία, είχε ξεκάθαρη άποψη για το τι ήθελε να κάνει, ξεκίνησε φτιάχνοντας 

επίσημα φορέματα για την οικογένεια και τους φίλους της. Σιγά-σιγά η δουλειά αυξήθηκε, νοίκιασε 

ένα μικρό χώρο, με την ιδέα να φτιάχνονται επίσημα φορέματα κατά μέγεθος. Αργότερα αυτό 

άλλαξε στο να κάνει όλα τα φορέματα προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα για κάθε πελάτη. Το 

ενδιαφέρον της προέκυψε ως ανάγκη, επειδή παρόλο που σπούδασε σχέδιο και ήταν σαφές ότι 

ήθελε να αφιερωθεί σε αυτό, έχει πολλά παιδιά και έπρεπε να εργαστεί μόνη της για να συνδυάσει 

την επαγγελματική και την οικογενειακή της ζωή. Εκτός από την εστίαση στην εξατομικευμένη 

επιχείρηση, κατάφερε να προσαρμόσει και τις δύο πτυχές της ζωής της. 

 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό. 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι έψαχναν μια ευκαιρία να 

δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση όπου θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις 

τεχνικές τους, έχοντας ιδιαίτερη αγάπη σε αυτό που κάνουν στις επιχειρήσεις τους. 

L.F.: Το Delightwear, είναι μια μάρκα ρούχων που δεν χρησιμοποιεί νέα υφάσματα, αλλά 

ανακυκλωμένα, μεταχειρισμένα υφάσματα, χρησιμοποιώντας την κυκλική οικονομία για την 

αποφυγή απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της μόλυνσης που αυτά 

προκαλούν. Η εταιρεία ξεκίνησε μέσα στον περιορισμό λόγω του COVID-19. Στην καραντίνα, όλες 

οι ευκαιρίες προέκυψαν και έχοντας χρόνο, θέλησε να δημιουργήσει το εμπορικό σήμα της, και με 

την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων είδε ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αλλαγή και στις 

κυκλικές λύσεις βιωσιμότητας. Ξεκίνησε με τη μέθοδο του επιχειρηματικού μοντέλου Canvas, μέσα 

από δοκιμές και αποτυχίες κατέληξε πως τα πρώτα κανάλια προώθησης θα ήταν το διαδίκτυο με 

διαδικτυακές πωλήσεις και μέσω του Instagram. 
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A.B.: Ξεκίνησε την επιχείρηση En el Bote πριν από δυόμισι χρόνια, όταν είδε την ευκαιρία να 

δημιουργήσει μια επιχείρηση με βάση το χόμπι της: να φτιάχνει γλυκά, ασχολία που ανακάλυψε 

όταν σπούδαζε στο εξωτερικό. Δημιούργησε έναν διαδικτυακό ιστότοπο, αλλά ήταν δύσκολο να 

ξεκινήσει η πώληση με αυτόν τον τρόπο επειδή οι πελάτες δεν εμπιστεύονταν το προϊόν. Όταν 

άνοιξε ένα φυσικό κατάστημα και συμμετείχε σε διάφορες εκθέσεις, άρχισε να λειτουργεί και το 

διαδικτυακό κατάστημά της. Τέλος, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η επιχείρηση λειτούργησε 

πολύ καλά επειδή οι άνθρωποι αγόραζαν πολλά συσκευασμένα βάζα μπισκότων. 

Μ.Α.: Χειροποίητα αξεσουάρ: κοσμήματα κοστουμιών, ρούχα, αξεσουάρ. Συνδυάζει την εργασία 

της με τη δουλειά των γονιών της που έχουν εργαστήριο επισκευής ρούχων και πάντα πήγαινε και 

έκανε τα δικά της αντικείμενα ως χόμπι. Ίδρυσε την εταιρεία για να κάνει το χόμπι της τον τρόπο 

ζωής της.  

R.M., η Timpers είναι μια εταιρεία υποδημάτων που δραστηριοποιείται στη Βαλένθια και οι 

κατασκευαστές του τελικού προϊόντος είναι τυφλοί. Η ιδέα συζητήθηκε  το 2017 και ξεκίνησαν την 

πρώτη παραγωγή το 2018, σε συνεργασία με την ONCE, ενώ σπούδαζαν και εργάζονταν. 

Υποστηρίχθηκαν από την επιχείρηση Lanzadera τον Μάιο του 2019 και αυτό ήταν το πριν και το 

μετά όσον αφορά το επίπεδο επιχειρηματικής γνώσης για τους πωλητές της εταιρείας, αφού οι 

πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, με 1500 ζευγάρια σε χέρια καταναλωτών. Σε αυτή την περίπτωση 

ο COVID επηρέασε της πωλήσεις αλλά όχι τόσο όσο περίμεναν. 

Η A.S. ξεκίνησε πριν από 6 χρόνια και ειδικεύεται στη δημιουργία τα τελευταία 3, ως αποτέλεσμα 

της εμπειρίας της στη δημιουργία του δικού της νυφικού. Ζήστε την εξατομικευμένη εμπειρία 

υψηλής ραπτικής σε πιο προσιτές τιμές, είναι το σύνθημα της. Οι πωλήσεις γίνονται με προσωπικές 

συναντήσεις και το διαφημιστικό της κανάλι ειναι το Instagram και ένα γραφείο επικοινωνίας που 

προωθεί τη δουλεία της σε εταιρείες και περιοδικά. 

 

4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείριση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας;  

Όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες κατά την έναρξη της επιχείρησης τους, 

έλλειψη επιχειρηματικής εμπειρίας, χρόνος, προσήλωση κ.λπ. 

Τα κύρια εμπόδια της L.F. ήταν: Έλλειψη χρόνου επειδή ταυτόχρονα σπούδαζε για να βελτιώσει τις 

δεξιότητες που δεν έχει αναπτύξει, ο άλλος συνέταιρος της είναι η μητέρα της, αλλά υπάρχει πάντα 

έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και χρόνου, η χρηματοδότηση μέχρι στιγμής ήταν δική τους. 

Το κύριο πρόβλημα για την A.B. ήταν να βελτιώσει την εμπιστοσύνη από τους διαδικτυακούς της 

πελάτες. Στις εκθέσεις, όπου υπάρχει η διαπροσωπική επαφή, το να χτιστεί εμπιστοσύνη είναι 

εύκολο, αλλά στο διαδίκτυο ήταν πολύ πιο περίπλοκο, και τίποτα δεν λειτούργησε, γιατί οι πελάτες 

δε γνώριζαν ούτε την A.B., ούτε και το προϊόν. Όταν άνοιξε το φυσικό της κατάστημα, οι 

διαδικτυακές της πωλήσεις βελτιώθηκαν πολύ. Βρέθηκε μπροστά σε δυσκολίες όταν άνοιξε το 

κατάστημα της, κάποιες είχαν να κάνουν με τον υπολογισμό του αριθμού παραγωγής μπισκότων 

ανά ημέρα αλλά και με την εύρεση πελατών.  
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Η Μ.Α. θεωρεί ότι το βασικό της πρόβλημα είναι το ότι, είναι  δύσκολο να δημιουργήσει τη δική 

της γραμμή παραγωγής αφού δεν χρησιμοποιεί συγκεκριμένα υφάσματα, και για τον ίδιο λόγο δεν 

έχει ούτε έναν προμηθευτή. Για τις δημιουργίες της χρησιμοποιεί πολλά από αυτά που 

ανακυκλώνει από το εργαστήριο των γονιών της. 

Τα αρχικά προβλήματα για τον R.M. σχετίζονταν με την παραγωγή. Θέλανε μια καλή ποιότητα στο 

προϊόν τους και οι προμηθευτές δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας. Επίσης η 

αρχική οικονομική επένδυση ήταν ένας παράγοντας που τους προβλημάτισε καθώς τα 2 πρώτα 

χρόνια επανεπένδυαν ό, τι κέρδιζαν για να μην έχουν εξωτερική χρηματοδότηση. 

Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η A.S. είχαν σχέση με την εύρεση μοδιστρών και εξοπλισμού. Οι 

επαγγελματίες στο χώρο της ραπτικής στην πόλη της Βαλένθια ήταν συνήθως ηλικιωμένοι και με 

ειδίκευση στη ραφή ρούχων και όχι νυφικών. Από την άλλη πλευρά, η πρώτη ύλη για τη δημιουργία 

βιώσιμων νυφικών και η ανακύκλωση υφασμάτων ήταν ένα αρχικό πρόβλημα. Η A.S. έχει μια 

βιώσιμη συλλογή με ανακυκλωμένα και οργανικά υφάσματα. Συνειδητοποίησε την έλλειψη 

οργανικών και ανακυκλωμένων πρώτων υλών στην αγορά της Ισπανίας και έπρεπε να ψάξει και να 

έρθει σε επαφή με προμηθευτές από τη Γαλλία. 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έχουν εκπαίδευση που σχετίζεται με την επιχείρησή 

τους. 

Η L.F., που σπούδασε σχέδιο μόδας στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, τώρα κάνει 

μεταπτυχιακό στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας, απλά για να βελτιώσει τις γνώσεις που σχετίζονται με αυτό το τμήμα της 

επιχείρησης της. Έτσι ανέπτυξε πολλά, έμαθε για τη δημιουργικότητα και τη μόδα και τη μηχανική 

πίσω από τη σχεδίαση ρούχων. 

Η A.B. έχει πτυχίο δημοσίων σχέσεων, αλλά άρχισε να φτιάχνει μπισκότα κατά τη διάρκεια των 

σπουδών της στο εξωτερικό, όταν έπρεπε να μελετήσει κάποια μαθήματα που σχετίζονταν με τη 

μαγειρική. 

Η Μ.Α. σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια και έκανε ένα μάθημα 

επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο. 

Αν και ο R.M. έχει πτυχίο σχετικά με την επιχειρηματικότητα, θεωρεί ότι όταν η επιχειρήση τους 

εισήχθει στους κύκλους του επιταχυντή Lanzadera, άρχισαν πραγματικά να μαθαίνουν για τα 

διάφορα επιχειρηματικά θέματα. 

Η A.S. σπούδασε σχέδιο μόδας στο EASE και δεν είχε επιχειρηματική κατάρτιση πριν ξεκινήσει την 

επιχείρησή της. Εξελίχθηκε μέσα από δοκιμές και λάθη λόγω έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης 

και έμαθε με απότομο τροπο, μαθαίνοντας στην πράξη. Θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει 

εκπαίδευση πριν την πράξη, το αντίστροφο, δημιουργεί συνθήκες για χάσιμο χρόνου, αλλά στη 

δική της περίπτωση έτσι ήρθαν τα πράγματα.  
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6. Με βάση την εμπειρία σας ποιες εγκάρσιες δεξιότητες χρειάζονται για να ξεκινήσει κάποιος 

να ασκεί τη δική του βιοτεχνία; Γιατί;  

Αφού συζήτησαν για αυτό το θέμα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι υπάρχουν κοινές δεξιότητες 

για ανάπτυξη κάθε επιχείρησης, όπως η ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, οι 

χρηματοοικονομικές γνώσεις, η διαχείριση κ.λπ. Αλλά χρειάζονται και άλλες εγκάρσιες δεξιότητες 

όπως η δημιουργικότητα, η δημιουργική σκέψη, η ομαδική εργασία κ.λπ. ... τονίζοντας τη 

δημιουργικότητα ως τη βάση μιας βιοτεχνικής επιχείρησης. 

 

7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας;  

Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι δεν υπάρχει επιχειρηματική εκπαίδευση στη δημιουργική 

ακαδημαϊκή κατάρτιση: όπως συμβαίνει στην περίπτωση σπουδών στη μόδα. Ακόμη και εκείνοι 

που έχουν σπουδάσει σε τομείς όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, αυτό που έχουν διδαχθεί δεν τους 

έχει εξυπηρετήσει ιδιαίτερα. 

Χρειάζονται να κάνουν πρακτική, να επισκεφθούν εταιρείες για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας. 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να υπάρχει πολύ περισσότερη πρακτική. Όλοι οι 

συμμετέχοντες εμπλέκονται στην κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους. 

 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας; 
 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες προσπάθησαν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάνοντας μεταπτυχιακά, MBA, μαθαίνοντας  στην πράξη, κ.λπ.… 

Συνήθως, διαλέγουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση για να συνδυάσουν τις υποχρεώσεις της 

επιχείρησής τους με την εκπαίδευση. Ο R.M., αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση αφού μαθαίνει 

απευθείας από την επιταχυντή επιχείρησης Lanzadera, στα πλαίσια της οποίας λειτουργεί. Με τη 

διαδικασία αυτή ξεκίνησε μια νέα επιχείρηση με υψηλό αντίκτυπου στη γνώση. 

 

9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων για 
τον κλάδο της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας; 

 

Ο COVID 19 επηρέασε τους επιχειρηματίες με διαφορετικούς τρόπους, για μερικούς από αυτούς 

ήταν μια ευκαιρία για ανάπτυξη όπως στην περίπτωση της A.B.. Για άλλους, οι πωλήσεις 

μειώθηκαν. 

Ο R.M. δήλωσε «Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθηθεί η ψηφιοποίηση. Σήμερα είναι σημαντικό να 

βρίσκεστε κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να πουλά στο διαδίκτυο. Ο τρόπος 

προσέγγισης του πελάτη έχει αλλάξει». 
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Η Μ.Α. απάντησε «Νομίζω ότι δεν αλλάζουν οι  δεξιότητες, απλά ο τρόπος που κάνεις τα πράγματα. 
Προφανώς, αυτό θα επηρεάσει και τον τρόπο προσέγγισης του καταναλωτή, αλλά οι δεξιότητες 
του βιοτέχνη νομίζω ότι θα είναι οι ίδιες. Είναι βέβαια αλήθεια ότι τώρα είναι απαραίτητο να 
γνωρίζουμε πολύ καλά τα διαδικτυακά κανάλια πωλήσεων κ.λπ. αλλά όχι μόνο λόγω του COVID, 
αλλά επειδή οι ανάγκες του πληθυσμού αλλάζουν λόγω της ψηφιοποίησης». 
Η A.S. συμφώνησε με τον R.M. «Η ψηφιοποίηση είναι ζωτικής σημασίας, η ανάγκη δηλαδή του να 

έχεις ψηφιακή και διαδικτυακή υπόσταση κ.λπ., ανεξάρτητα από το πόσο καλή επιχείρηση και 

προϊόν έχεις, αν δεν ξέρουν ότι υπάρχεις είναι άχρηστο». 

 
10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 
 

Η συζήτηση ξεκίνησε στο σημείο ότι δεν υπάρχει επαγγελματική κατάρτιση στα διάφορα 
δημιουργικά πτυχία και μαθήματα. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έχουν μάθει μόνοι 
τους, μαθαίνοντας στην πράξη διάφορες μεθοδολογίες. Στην περίπτωση του R.M., μαθαίνει πολλά 
κατά τη διάρκεια της ένταξης της επιχείρησής του στα πλάισια του επιταχυντή Lanzadera. 
Συμφώνησαν ότι πρέπει να είστε συνεχώς αυτο-αναπτυσσόμενοι, όχι μόνο στο δημιουργικό 
αντικείμενο της επιχείρησης, όπως τα νέα υλικά αλλά και στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας και 
της βιωσιμότητας, που είναι  ζωτικής σημασίας σε αυτό τον τομέα. Φυσικά, το να αναπτύξετε 
διαφορετικές επιχειρηματικές δεξιότητες που ανέφεραν προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό. 
Στο R.M., του αρέσει να παρακολουθεί διαλέξεις και εκπαιδεύσεις από άλλους επιχειρηματίες και 
να διαβάζει βιβλία που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. 
Στη Μ.Α. αρέσει να παίρνει μέρος σε συνέδρια για το μάρκετινγκ, το εμπόριο κ.λπ. επειδή πιστεύει 
ότι η κατάρτιση της πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς. Ο κόσμος κινείται και αν δεν το κάνετε μαζί 
του, μένετε πίσω. Ποτέ δεν ξέρεις αρκετά για κάτι και δεν είσαι ποτέ πολύ καλός για να μην μάθεις 
περισσότερα. Παίρνει επίσης μέρος σε διαδικτυακά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις από τον 
πρόεδρο της επιχειρηματικής κουλτούρας στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, το Εμπορικό 
Επιμελητήριο και ορισμένα διαδικτυακά σεμινάρια κ.λπ. Πάντα στον ελεύθερο χρόνο της 
προσπαθεί να εξελίξει τις δεξιότητες της σε γλώσσες, καθώς θεωρεί ότι είναι θεμελειώδους 
σημασίας. 
 
11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς; 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ιδανική εκπαίδευση για αυτούς είναι οποιαδήποτε 

εκπαίδευση που τους επιτρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται και να εφαρμόζουν άμεσα τις 

γνώσεις που έχουν μάθει στην επιχείρησή τους. Με μία λέξη διαδικτυακή εκπαίδευση. 

Ο R.M. δήλωσε «Για μένα, η ιδανική εκπαίδευση πρέπει να είναι πολύ πρακτική και να βασίζεται 

στις εμπειρίες των επιχειρηματιών που έχουν περάσει από τα ίδια προβλήματα που 

αντιμετωπίζετε τη δεδομένη στιγμή. Νομίζω ότι η θεωρία είναι σημαντική, αλλά το να βλέπεις τον 

εαυτό σου να αντανακλάται σε ένα άτομο μπροστά σου είναι πιο σημαντικό». 

Ωστόσο, για τη Μ.Α. «το ιδανικό θα ήταν ατομική εκπαίδευση (πρόσωπο με πρόσωπο) αλλά αυτό 

να μπορούσε να συνδυαστεί με τη δουλειά δεδομένου ότι προσωπικά δεν μπορώ να αφιερώσω 

χρόνο για εκπαίδευση χωρίς να δουλεύω. Οι δεξιότητες που πρέπει να συμπεριληφθούν θα 
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μπορούσαν να είναι όλες αυτές που συζητήθηκαν παραπάνω, αλλά με πρακτικές περιπτώσεις που 

δίνουν στο φοιτητή τη δυνατότητα να τις εφαρμόσει στην επιχείρησή του». 

4.2.2. Εις βάθος συνεντεύξεις 
1.- Σύμφωνα με την εμπειρία σας, ποιες κοινωνικές δεξιότητες χρειάζεται κάποιος για να 

ξεκινήσει την επιχείρησή του; Γιατί; 

Ο R.M. είπε «Νομίζω ότι χρειάζεται πολλή δέσμευση και μεγάλη επιμονή. Η επιχειρηματικότητα 

είναι ένας αγώνας μεγάλων αποστάσεων και όχι ένα σπριντ 100 μέτρων. Είναι επίσης ζωτικής 

σημασίας να γνωρίζετε πώς να εργαστείτε ως ομάδα, να είστε αποφασιστικοί και να γνωρίζετε τη 

μεγάλη ευθύνη που έχετε». 

Η L.F. θεωρεί ότι «Είναι πάνω από όλα οι εγκάρσιες δεξιότητες, αν και δεν είναι  συγκεκριμένες, 

αλλά περισσότερο μια συμπεριφορά, ικανή να λύσει προβλήματα, απαιτείται αποφασιστικότητα, 

το να είσαι καλός στην επικοινωνία με τους ανθρώπους για συνεργασίες και συμπράξεις, και στη 

συνέχεια να διαθέτεις συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός εμπορικού 

σήματος και των ρόλων που πρέπει να αναληφθούν για την πραγματοποίησή του. Όταν πρόκειται 

για ανάπτυξη, σημαντικές είναι, η ηγεσία, απαραίτητη δεξιότητα όταν εργάζεστε με περισσότερα 

από ένα άτομα και η οργάνωση. Η τελευταία είναι σημαντική ακόμα κι αν είστε μόνοι».  

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Μ.Α. «Θεωρώ ότι η προσωπική πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική, 

θέλοντας να μάθετε περισσότερα για το «τι εμπλέκεται», έχοντας φιλοδοξία και ανοίγοντας νέους 

ορίζοντες μόνοι σας. Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο να συμμετάσχετε σε έργα εκτός της καριέρας 

σας, κ.λπ. Δεξιότητες ηγεσίας, ομαδική εργασία, γνώση του πώς να μοιράζετε αρμοδιότητες είναι 

σημαντικά εφόδια. Το να εκμεταλλεύεστε τους πόρους που έχετε και να εντοπίζετε προβλήματα 

και να αναζητήστε λύσεις σε αυτά, είναι απαραίτητο. Να είστε αποφασιστικοί άνθρωποι και να 

αρπάζετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Άλλες έννοιες όπως η ικανότητα διαπραγμάτευσης, η 

ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κ.λπ. μπορούν να αποκτηθούν 

αργότερα ή να πραγματοποιηθούν από άλλο άτομο με το οποίο μπορείτε να συνεργάζεστε, το 

θεωρώ κάτι θεμελιώδες αλλά δευτερεύον». 

 

2.- Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της εκπαίδευσης που 

δίνονται σχετικά με τις επιχειρήσεις σε θέματα σταδιοδρομίας ή σε ενότητες επαγγελματικής 

κατάρτισης (FP) που σχετίζονται με τον κλάδο της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας;  

Η Μ.Α. δεν γνωρίζει πολλά σχετικά με τις γνώσεις που παρέχονται σε αυτά τα μαθήματα ΕΕΚ, αλλά 

είπε ότι «τα δυνατά σημεία της κατάρτισης τείνουν να είναι στο πιο τεχνικό και αφηρημένο μέρος 

της, που ποτέ δεν γίνονται χρήσιμα και πρέπει να βρίσκονται περισσότερο στην καθημερινότητα 

μιας εταιρείας, ή να αφορούν πράγματα πολύ πιο εφαρμόσιμα. Οι αδυναμίες είναι ότι δεν σας 

προετοιμάζουν να πάτε απευθείας στην αγορά εργασίας. Αλλά πριν σκεφτούμε όλοι να περάσουμε 

από μια δουλειά, καλό είναι να μάθουμε πραγματικά πώς διαχειρίζονται τα πράγματα στον 

πραγματικό κόσμο». 

Ο R.M. θεωρεί  «ότι η τρέχουσα εκπαίδευση είναι πολύ θεωρητική και όχι πολύ πρακτική. Τα 

περισσότερα από αυτά που ξέρω σήμερα, τα οφείλω στο ότι έχω κάνει και στο ότι  κάνω παρέα με 
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ανθρώπους που γνωρίζουν περισσότερα από εμένα. Στον αγώνα, δεν είδαμε πρακτικές 

περιπτώσεις και δεν είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε εταιρείες στην επαρχία. Πιστεύω 

επίσης ότι η εκπαίδευση πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να εφαρμοστεί η τεχνολογία που έχουμε 

σήμερα. Στην καριέρα μου, πήρα 4 λογιστικά μαθήματα, λαμβάνοντας λογιστικές εγγραφές 

γραπτώς και μέχρι σήμερα, μετά από 3 χρόνια συσχέτισης με την επιχειρηματικότητα, δεν έχω δει 

ποτέ τη λογιστική διαχείριση γραπτώς». 

Στην περίπτωση των σπουδών της L.F. «Στην περίπτωσή μου στο σχεδιασμό μόδας, το οποίο ήταν 

πτυχίο Bachelor, η μεγαλύτερη αποτυχία που βλέπω, και που μπορεί να κλιμακωθεί σε 

οποιαδήποτε καλλιτεχνική καριέρα, είναι ότι είναι πολύ επικεντρωμένη σε ένα μόνο, πιο 

δημιουργικό προφίλ , και σε εκπαιδεύουν μόνο στη δημιουργία».  

 

3.- Πώς θα περιγράφατε τη διδασκαλία δεξιοτήτων / συμπεριφορών που παρέχονται από το 

ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με την προετοιμασία των νέων που ειδικεύονται στην 

επιχειρηματικότητα; 

Από τη σκοπιά της Μ.Α. «Η επιχειρηματικότητα σας καθιερώνει στην πραγματική ζωή, ή πουλάτε 

(με ένα κέρδος που σας επιτρέπει να αναπτυχθείτε) ή έχετε προβλήματα. Οι δεξιότητες των 

επιχειρηματιών είναι πολλές: ανθεκτικότητα, αντικοφορμισμός, φιλοδοξία, τελειότητα για όλους 

τους κλάδους μιας επιχείρησης, γνωρίζοντας πώς να βάλεις τον εαυτό σου στο μυαλό του 

καταναλωτή ....». 

Ο R.M. θεωρεί ότι δεν είναι καλό, «Εάν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά μια καλή σχολή 

επιχειρήσεων, ναι, αλλά με περιορισμένους πόρους πρέπει να προσπαθήσετε να λάβετε μια πολύ 

καλή εκπαίδευση μεταπηδώντας σε διαφορετικούς τομείς, καθώς είναι δύσκολο να τη λάβετε  

μόνη της. Προσωπικά, θεωρώ ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, αλλά μαθαίνετε πολύ 

περισσότερα με την πρακτική. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχουν δεξιότητες που δεν μπορούν να 

διδαχθούν σε μια τάξη, οπότε είναι απαραίτητο να ασκείτε πρακτικές, να έρθετε σε επαφή με 

άλλους επιχειρηματίες, να δικτυώνεστε, να παρακολουθείτε συνέδρια ...». 

Στην καριέρα της η L.F., είχε ένα μοντέλο μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας, «Πάνω απ 'όλα, θα 

ήταν καλό να είχε υποστήριξη στην κατάρτιση των επιχειρήσεων, αν και είναι αλήθεια ότι η 

πλειοψηφία των δημιουργικών μαθητών δεν ενδιαφερόταν για το περιεχόμενο επειδή ήθελαν 

μόνο  γνώση στο δημιουργικό τομέα και όχι στη δημιουργία της εταιρείας. Πρέπει να υπάρχει 

κάποιο είδος διάκρισης σε αυτά τα προφίλ των εκπαιδευομένων για την περαιτέρω υποστήριξη 

της κατάρτισης όσων θέλουν να δημιουργήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα στο μέλλον». 

 

4.- Ας υποθέσουμε ότι είχατε συνομιλία με έναν εκπαιδευτικό που εργάζεται στον τομέα της 

διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας για μελλοντικούς τεχνίτες, τι θα τον συμβουλεύατε να 

διδάξει λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να είναι κάποιος 

επιχειρηματίας;  
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Σε αυτό το σημείο, η Μ.Α. είπε: «Θα σας συμβούλευα περισσότερη πρακτική και να εμπλακείτε 

πολύ στα έργα που έχουν στο μυαλό τους οι εκπαιδευόμενοί σας, γιατί όταν πιστεύουν σε εσάς 

και σας λένε όλα όσα θα μπορούσαν να κάνουν, όλα είναι ευκολότερα». 

Ο R.M. θα συμβούλευε ότι «Πρέπει να έχετε πάθος για αυτό που κάνετε και να προσκαλέσετε 

άτομα που έχουν εμπειρία στην επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευσή σας. Θα ήθελα επίσης ο 

εκπαιδευτικός να συμβουλεύει και να προωθεί τη μελέτη σχετικά με την επιχειρηματικότητα». 

 

5.- Εάν είχατε μια τελευταία συμβουλή σε κάποιον που μόλις ξεκίνησε, ποια θα ήταν; 

Η L.F. είπε: «μάθετε πώς να σκέφτεστε με μια διαφορετική οπτική, να φροντίζετε τον εαυτό σας 

και έχετε καλή οργάνωση, να θέτετε όρια για να αποφύγετε να κάψετε τον εαυτό σας». 

Ο R.M  «Μαθαίνετε όταν πέφτετε και ξανασηκώνεστε και πρέπει να αφιερώσετε πολλές επιπλέον 

ώρες σε αυτό που είστε πραγματικά παθιασμένοι για να το κάνετε να λειτουργήσει. Όπως έχετε 

δει στον ιστότοπό μου, πάντα λέω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε 

ό,τι μας αρέσει και να το κάνουμε ακόμη περισσότερο αν αυτό κάνει τους άλλους ευτυχισμένους 

και το απολαμβάνουν. Υπάρχει επίσης μια φράση από τον ιδρυτή του Facebook που μου αρέσει 

που λέει: «Όταν ξεκίνησα, ήμουν 19 χρονών και δεν ήξερα πολλά για τις επιχειρήσεις εκείνη την 

εποχή, αλλά ξεκίνησα… Είναι κάτι που με παρακινεί, αφού μπορείτε να ξεκινήσετε και να μάθετε 

σιγά-σιγά, το άλμα είναι το κλειδί, δεν θα είναι ποτέ εύκολο ή δεν θα έχετε τα πάντα υπό έλεγχο, 

αλλά αποδίδει, αξίζει τον κόπο». 

 

4.2.2. Ομάδα εστίασης 2. 
1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 

V.P.: Επιχειρηματίας βιοτέχνης. Ειδικεύεται κυρίως σε δύο τομείς: παραδοσιακά έθιμα της 

Βαλένθια (“Fallas”) και αποκατάσταση επίπλων, καθώς και οργάνωση εργαστηρίων και κατάρτιση 

σε εκπαιδευόμενους. Η κοινότητα της Βαλένθια την βράβευσε πρόσφατα ως «Dona ArtesA.B. 

2030» για την επαγγελματική της καριέρα. 

C.M.: Επιχειρηματίας βιοτέχνης. Κατασκευές μακραμέ και σχέδιο μόδας. Επί του παρόντος 

ολοκληρώνει τις σπουδές της στις καλές τέχνες.  

A.N.: Επιχειρηματίας βιοτεχνίας. Πάνω από 6 χρόνια εμπειρίας στη χειροποίητη βιοτεχνία ρούχων 

και άλλων αξεσουάρ. Πτυχίο Βιομηχανικής παραγωγής. 

M.A.: Φοιτήτρια Καλών Τεχνών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει επιχειρηματίας. 

M.J.: Φοιτητής Καλών Τεχνών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γίνει επιχειρηματίας. 

 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του κλάδου 

της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; 
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Κάθε συμμετέχων εξήγησε λίγο για την ιστορία του / της σε σχέση με τον κλάδο της βιοτεχνία ή της 

χειροτεχνίας. Ο M.J. ξεκίνησε τη συζήτηση, εξηγώντας ότι από παιδί αγαπούσε να σχεδιάζει και να 

δημιουργεί πάνω σε μικρά κομμάτια ξύλου μαζί με τον παππού του, ο οποίος διευθύνει ένα μικρό 

εργαστήριο αποκατάστασης επίπλων όπου συνήθιζε να επισκευάζει όχι μόνο έπιπλα αλλά και άλλα 

κομμάτια. Άρχισε να τον βοηθά επαγγελματικά όταν ήταν 17 ετών, και σκοπεύει να συνεχίσει να 

λειτουργεί το εργαστήριο του παππού του όταν τελειώσει τις σπουδές του στις καλές τέχνες. 

Η C.M. εξήγησε ότι σπούδαζε καλές τέχνες στο UPV και άρχισε να δημιουργεί μακραμέ δημιουργίες 

ως χόμπι. Παρόλα αυτά, οι προσωπικές επαφές, οι συγγενείς και οι φίλοι άρχισαν να εκτιμούν τη 

δουλειά της και παρήγγειλαν πολλά από αυτά. Στην αρχή ζητούσε μόνο τα χρήματα που 

δαπανήθηκαν για τις πρώτες ύλες, αλλά στη συνέχεια ζήτησε 10 € για κάθε μία δημιουργία. 

Συνεχίζει να το κάνει μέχρι και σήμερα. 

Η M.A. ολοκληρώνει επίσης τις σπουδές της στις καλές τέχνες στο UPV. Ειδικεύεται στους πίνακες 

ζωγραφικής και την αποκατάσταση και αποκαθιστά δωρεάν παλιές φωτογραφίες και πίνακες  για 

γνωστούς και φίλους. Βοηθά μερικές φορές τον θείο της, ο οποίος ζωγραφίζει σπίτια και κτίρια, 

και κερδίζει λίγα χρήματα από αυτό. Σχεδιάζει να ξεκινήσει μια επιχειρηματική περιπέτεια σε 

αυτόν τον τομέα όταν ολοκληρώσει τις σπουδές της. 

Η V.P. έχει μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική πορεία. Είναι μια πολύ γνωστή «fallera»  καλλιτέχνης 

της Βαλένθια και επίσης αποκαθιστά έπιπλα. Παρόλα αυτά, σήμερα επικεντρώνεται στη διεξαγωγή 

εργαστηρίων, κατάρτισης και προώθησης σε αυτό τον τομέα. Διακρίθηκε ως «Dona Artesana 2030» 

από την κοινότητα της Βαλένθια, αναγνωρίζοντας την καρποφόρα καριέρα της. 

Τέλος, η A.N. εργάζεται τα τελευταία 6 χρόνια στην παραγωγή ειδών ένδυσης και αξεσουάρ ως 

αυτοαπασχολούμενη. Είναι επίσης ειδικευμένη στα έθιμα «Fallera» (όπως η V.P.), που είναι ένα 

είδος παράδοσης της περιοχής μας. 

 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό: 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι έψαχναν μια ευκαιρία να 

δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση όπου θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις 

τεχνικές τους. Αγαπούν αυτό που κάνουν, ο καθένας στον αντίστοιχο τομέα του, και κερδίζοντας 

έναν μισθό από αυτό, είναι σαν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Η A.N. δήλωσε ότι είχε 

μια πολύ καλή ώθηση χάρη στο προσωπικό της δίκτυο και «από στόμα σε στόμα», προσέγγισε έτσι 

ανθρώπους που εκτιμούσαν το έργο της.  

Η V.P. είπε ότι ήταν αρκετά τυχερή που βρήκε ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν που δεν υπήρχε, και 

αν και ήταν δύσκολο, αναπτύχθηκε σε μια εποχή οικονομικής επέκτασης. Στη συνέχεια άλλαξε και 

από την παραγωγή, προχώρησε στην προώθηση και διάδοση και σήμερα η βάση προϊόντων της 

δεν είναι τα έπιπλα αλλά εκπαιδευτική κατάρτιση ή / και τα εργαστήρια. 

Άλλοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να ασκήσουν τη 

δραστηριότητά τους επαγγελματικά και να κερδίσουν έναν κατάλληλο μισθό από αυτήν, αλλά 

αυτός είναι ο σκοπός τους για το μέλλον. 
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4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείριση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή 

χειροτεχνίας;  

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι σήμερα υπάρχει μεγάλη προσφορά και ανταγωνισμός, 

επομένως η αρχική ώθηση που πρέπει να πάρετε για να ξεκινήσετε την καριέρα σας είναι 

μεγαλύτερη. «Έλλειψη καταστημάτων πώλησης. Έλλειψη ισχυρών συνεργατικών δικτύων ... 

Αναζήτηση προϊόντων που συνδυάζουν τεχνική και καλλιτεχνική αριστεία καθώς και κάτι 

λειτουργικό. Μπείτε 100% στο θέμα της βιωσιμότητας ώστε να προσελκύσετε ένα πιστό κοινό… 

αυτά ήταν δύσκολα εμπόδια.» δήλωσε η V.P.. 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η χώρα μας έχει πολύ μεγάλο κόστος και φόρους για τους 

αυτοαπασχολούμενους (στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι φόροι στην ΕΕ), πράγμα που 

αποτελεί ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για κάθε επίδοξο επιχειρηματία που θέλει να ξεκινήσει τη 

δραστηριότητά του. «Υπάρχουν κόστη που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας, πρέπει να 

πληρώσετε ένα ενοίκιο για την τοποθεσία σας, πρώτες ύλες, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, ένα τεράστιο 

ποσό φόρων… είναι ένας εφιάλτης, ειλικρινά.» δήλωσε ο M.J.. 

 «Μόλις ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο, είναι αλήθεια ότι μπορείς να αρχίσεις να απολαμβάνεις τη 

δραστηριότητά σου λίγο περισσότερο. Ωστόσο, είναι απολύτως αληθές ότι η χώρα μας είναι 

κόλαση όσον αφορά τους φόρους (γέλια)(...) Για τις περισσότερα βιοτεχνίες που ασχολούνται με 

τη χειροτεχνία, είναι απαραίτητο να γίνει μια μεγάλη οικονομική δαπάνη για υλικά και δεν έχουν 

όλοι το στοιχείο της φερεγγυότητας.» δηλώνει η A.N.. 

«Λοιπόν, το κλειδί δεν είναι απλώς να ξεκινήσετε, αλλά να βρείτε μια προστιθέμενη αξία στο 

προϊόν σας ή να το κάνετε να ξεχωρίζει από αυτα που υπάρχουν ήδη. Να μελετήσετε τα κανάλια 

πωλήσεων πριν επενδύσετε στην παραγωγή.», συμβούλεψε η V.P. τους νεότερους. 

 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Ενώ η M.A., η C.M. και ο M.J. βρίσκονται στο πανεπιστήμιο (Καλές Τέχνες), η V.P. σπούδασε 

γεωγραφία, ιστορία και αρχαιολογία. Η A.N., από την άλλη πλευρά, έχει πτυχίο σχεδίου μόδας και 

ανώτερο πτυχίο στη βιομηχανική κατασκευή μοτίβων και τη Ραπτική. Όλοι τους εξακολουθούν να 

αποκτούν γνώσεις και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά μαθήματα και εκδηλώσεις σχετικά με μια 

μεγάλη ποικιλία θεμάτων. «Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι μια εξαιρετική επιλογή», δήλωσε η 

A.N., ενώ η V.P. εστιάζει περισσότερο στα νέα υλικά και τη δυναμική των ομάδων.  

 

6. Με βάση την εμπειρία σας ποιες εγκάρσιες δεξιότητες χρειάζονται για να δημιουργήσει 
κάποιος τη δική του επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας; Γιατί ; 
 

Μετά από κάποια συζήτηση και αρκετά παραδείγματα από τους υπεύθυνους, οι συμμετέχοντες 

συμφώνησαν ότι οι βασικές δεξιότητες για κάθε νέο επιχειρηματία σε αυτόν τον τομέα είναι η 
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δημιουργικότητα, η υπομονή, η διαχείριση του χρόνου και οι γνώσεις. «Πρέπει να βρεις τη σωστή 

ισορροπία μεταξύ του πρακτικού / εμπορικού μέρους και του καλλιτεχνικού μέρους της δουλειάς 

σου», δήλωσε η V.P.. 

 

7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας;  

Οι συμμετέχοντες είπαν τη γνώμη τους σε αρκετές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα  και ήταν 

πραγματικά επικριτικοί για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. «Θα έλεγα ότι ποτέ δεν μας 

διδάχθηκε ούτε ένα μάθημα σχετικά με την επιχειρηματικότητα στο πανεπιστήμιο ή στο λύκειο. 

Είναι αλήθεια ότι στο γυμνάσιο λύκειο μπορείτε να σπουδάσετε οικονομικά... αλλά τίποτα δεν 

σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα ή τη διαχείριση μιας επιχείρησης ή της ατομικής οικονομικής 

δραστηριότητας», δήλωσε ο M.J.. «Και αυτό είναι το πρόβλημα», πρόσθεσε η V.P.. «Δεν χρειάζεται 

καν να πάμε στον τομέα μας, η επιχειρηματικότητα ξεχνιέται γενικά από το εκπαιδευτικό 

σύστημα.», κατέληξε η M.A.. 

 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας;  

Όπως δήλωσαν προηγουμένως, όλοι συνεχίζουν να μελετούν μέχρι και σήμερα. Τα διαδικτυακά 

μαθήματα είναι η καλύτερη επιλογή για αυτή τη διαδικασία, και όλοι συμφωνούν ότι είναι 

σημαντικό να συνεχίσετε να μαθαίνετε ασταμάτητα. 

 

9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων για 

τον κλάδο της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η πανδημία έφερε τρομερές συνέπειες σε αυτόν τον 

τομέα. Τα προϊόντα του κλάδου της χειροτεχνίας είναι ως επί το πλείστον μη απαραίτητα προϊόντα 

και τείνουν να είναι πιο ακριβά λόγω των ωρών εργασίας.Με την πανδημία, οι προτεραιότητες των 

ανθρώπων και η οικονομική δυνατότητα έχουν αλλάξει. Από την άλλη πλευρά, το κλείσιμο των 

αγορών και η αδυναμία διεξαγωγής εκθέσεων και παζαριών έχει οδηγήσει σε εξαφάνιση πολλών 

τεχνών. Για τις βιοτεχνίες είναι σημαντική η εκθέση, η παρουσίαση νέων συλλογών και η 

δυνατότητα να είναι ορατοί ως σύνολο και σε μικρές εκθέσεις. 

 

10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

«Το κλειδί κατά τη γνώμη μου είναι να μην σταματήσετε ποτέ να μαθαίνετε. Κάθε εργαστήριο, 

δραστηριότητα, μάθημα ... στο οποίο έχετε πρόσβαση είναι ευπρόσδεκτο. Πρέπει να 

ενημερώνεστε συνεχώς», δήλωσε η V.P..  

Μια συζήτηση, ξεκίνησε,  σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του πανεπιστημίου, του περιεχομένου 

και των θεμάτων που μπορείτε να μάθετε εκεί, και του «έξω» κόσμου. Οι συμμετέχοντες 
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συμφώνησαν ότι έξω από το πανεπιστήμιο υπάρχει ένας ευρύς κόσμος γνώσης για να ανακαλύψει 

κάποιος. «Εναπόκειται σε εσάς να εξειδικευτείτε λίγο περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο θέμα, 

επωφελούμενοι από διαδικτυακά μαθήματα και άλλα ερεθίσματα.», κατέληξε η A.N.. 

 

11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς;  

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι μια πρακτική προσέγγιση είναι πάντα καλύτερη. Θέματα που 

σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα μπορούν να εξεταστούν αρκετά μακριά και με όχι τόσο 

συσχετιζόμενο τρόπο με τα πιο κοινά θέματα αυτού του συγκεκριμένου τομέα.  

«Το πρόβλημα είναι ότι στο πανεπιστήμιο θα σας διδάξουν πώς να αποκαταστήσετε ένα κομμάτι 

ξύλου, αλλά δεν θα σας διδάξουν πώς να παρακρατήσετε ΦΠΑ σε αυτήν την υπηρεσία στον πελάτη, 

ούτε θα σας εξηγήσουν καν πώς να διαχειριστείτε τους φόρους που σχετίζονται  με αυτήν τη 

δραστηριότητα , και αυτό είναι κάτι που, αν και θεωρείται μακρινό από τον κόσμο μας, θα πρέπει 

επίσης να διδαχθεί ή τουλάχιστον να δοθούν ορισμένοι πόροι ώστε να μπορούμε να 

κατανοήσουμε έστω και λίγο το  πώς είναι να λειτουργούμε μια επιχείρηση από μόνοι μας.», 

δήλωσε η M.A.. 

«Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι πραγματικά περίπλοκο έργο, απλά πρέπει να 

αφιερώσετε χρόνο σε αυτό και να μάθετε πώς λειτουργεί σε βασικό επίπεδο για να μην κάνετε 

λάθη.», πρόσθεσε η V.P., η φωνή της εμπειρίας εδώ. 

 

4.2.4 Εις βάθος συνεντεύξεις 
1. Εργάζεστε μόνοι σας ή με άλλους συναδέλφους / υπαλλήλους; 

Η A.N. και η C.M. δήλωσαν ότι εργάζονται εντελώς μόνες, αλλά μόνο η A.N. θεωρεί ότι η επιχείρηση 

της είναι στην πραγματικότητα επαγγελματική, κερδίζοντας μισθό από αυτήν, ενώ η C.M. 

προσεγγίζει το εγχείρημα σαν δευτερεύουσα δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, η V.P. δήλωσε 

ότι είναι αυτοαπασχολούμενη, αλλά μερικές φορές εργάζεται με μαθητευόμενους δίπλα της, 

διδάσκοντας ουσιαστικά τη δουλειά της. Ο M.J. συνεργάζεται με τον παππού του. 

 

2. Τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που σας παθιάζει περισσότερο στην τέχνη (και τον κλάδο 

βιοτεχνίας ή χειροτεχνίας) σας; 

Η A.N. δήλωσε ότι η διαδικασία δημιουργίας κάποιου αντικειμένου από το μηδέν σε ένα 

ολοκληρωμένο έργο, ενώ η V.P. είπε ότι η προσοχή στις λεπτομέρειες και την τεχνική, καθώς και η 

εξατομίκευση και άμεση επαφή με τον τελικό πελάτη. Άλλοι συμμετέχοντες συμφώνησαν. 

 

3. Προωθείτε τη δουλεία σας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης; Ή νομίζετε ότι αυτά δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας; 
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Οι συμμετέχοντες συζήτησαν αυτό το θέμα για μερικά λεπτά. «Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα είναι η καλύτερη βιτρίνα που μπορείς να έχεις για να δείξεις τη δουλειά σου και 

να προσεγγίσεις πολλούς ανθρώπους, αν και πιστεύω ότι το «από στόμα σε στόμα» λειτουργεί 

πάντα, γιατί όποιος σας προτείνει κάτι είναι επειδή είναι ευχαριστημένος με το προϊόν ή την 

υπηρεσία που αγόρασε», δηλώνει η A.N.. Η V.P. απαντά δηλώνοντας ότι «Εξαρτάται από το προϊόν. 

Πολλοί συνάδελφοι εργάζονται καλά ή πολύ καλά μέσα σε δίκτυα. Επιζούν ακόμη και χάρη στις 

διαδικτυακές πωλήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπαίνεις σε δίκτυα». 

 

4. Ποια είναι κάποια από τα λάθη που θα θέλατε να είχατε αποφύγει κατά την έναρξη της 

επιχείρησής σας, αν μπορούσατε; 

Η V.P. είπε «Χαχα, ίσως κανένα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 

πώς λειτουργεί μια μικρή επιχείρηση για να μπορέσει να ξεκινήσει. Εάν δεν έχετε αυτή τη γνώση, 

θα έχετε πολλούς πονοκεφάλους στην αρχή και ακόμη και κάποια προβλήματα με τους φόρους και 

ούτω καθεξής». Η A.N. συμφώνησε μαζί της και συνέστησε στους νεότερους να μάθουν μερικές 

έννοιες για τις επιχειρήσεις και τη φορολογία πριν ξεκινήσουν μια δραστηριότητα. 

 

5. Εάν είχατε μια τελευταία συμβουλή σε κάποιον που μόλις ξεκίνησε, ποια θα ήταν; 

«Λοιπόν, θα μιλήσω απευθείας στους νέους ... κάντε το, χωρίς φόβο. Το σημαντικό είναι να 

διαχειριστείτε σωστά τους πόρους και το χρόνο σας, αλλά από εκεί και πέρα προχωρήστε. Είναι 

ένα όμορφο μονοπάτι και θα συναντήσετε υπέροχους ανθρώπους στο δρόμο» δήλωσε η V.P.. 

 

4.2.5 Περίληψη ομάδω εστίασης 

- Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν απόλυτα ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν παρέχει σωστά 
τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται για να βοηθήσει τους νέους στην επιχειρηματική 
τους πορεία. 

- Κανονικά, οι επιχειρηματίες βιοτεχνίας εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι μεμονωμένα, χωρίς 
να δημιουργούν ενώσεις ή επιχειρήσεις. 

- Ο βιοτεχνικός τομέας είναι πολύ ευρύς, οπότε η ικανοποίηση όλων των αναγκών του μπορεί να 
είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά όταν λαμβάνουμε υπόψη τις τεράστιες διαφορές μεταξύ 
διαφορετικών τεχνών μέσα στον τομέα. 

- Η πανδημία του COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον τομέα της βιοτεχνίας στην Ισπανία. 
Ακόμη και με προληπτικά μέτρα και πρωτοβουλίες για να διατηρηθεί ο τομέας ζωντανός, η ζημιά 
δεν έχει μετρηθεί ακόμη. 

- Οι επαγγελματίες βιοτέχνες του μέλλοντος είναι άτομα με υψηλή εξειδίκευση, με 
πανεπιστημιακά πτυχία που σχετίζονται με τις τέχνες και έχουν μια σχέση με τη βιοτεχνία, 
δεδομένου ότι ήταν αρκετά νέοι ξεκινώντας τη δραστηριότητά τους ως χόμπι προτού 

μεταπηδήσουν σε μια πιο επαγγελματική προσέγγιση. 
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- Οι φόροι για επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους στη χώρα μας θεωρούνται πολύ υψηλοί 
και αποτελούν εμπόδιο για την έναρξη κάθε δραστηριότητας. 
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4.3  ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

Στα πλαίσια του προγράμματος StartCraft διοργανώθηκαν τρεις ομάδες εστίασης μέσω της 

πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις 18, 20 και 25 Ιανουαρίου 2021 με τον οργανισμό- έταιρο CámaraBelux.  

Σε αυτές τις συναντήσεις συμμετείχαν 13 τεχνίτες, 10 από αυτούς ήταν από το Βέλγιο και 3 από το 

Λουξεμβούργο. 

54% από αυτούς ήταν γυναίκες και 46% ήταν άνδρες. Οι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι 

διαφορετικών τομέων και διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης επιχείρησης. Το 15% από αυτούς ήταν 

μελλοντικοί επιχειρηματίες του κλάδου της βιοτεχνίας και της χειροτεχνίας, το 46% από αυτούς 

είχαν εμπειρία μεταξύ 1 και 5 ετών, το 15% από αυτούς έχουν εμπειρία μεταξύ 6 και 20 ετών και το 

23% από αυτούς είχαν εμπειρία άνω των 20 ετών. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τους τομείς εξειδίκευσής τους.  

Τομέας Αριθμός συμμετεχόντων 

Παρασκευή μπύρας 1 

Ξύλο 2 

Ξυλουργικές εργασίες και κατασκευή ντουλαπιών 1 

Ζωγραφική 2 

Κεραμική 3 

Κλωστοϋφαντοργία 4 

 

Η διάρκεια των συναντήσεβν ήταν περίπου 1 ώρα. Σε αυτές τις συναντήσεις, οι εκπρόσωποι της 

CámaraBelux κράτησαν σημειώσεις από τις σχετικές συζητήσεις και τα θέματα, ώστε να 

αναπτύξπουν αυτό το έγγραφο. 

  4.3.1. Ομάδα εστίασης 1.  
1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 

Α.Μ.: Είναι 54 ετών. Ξεκίνησε την ανεξάρτητη πλήρη απασχόληση την 1η Ιανουαρίου 2020, αλλά 

πριν ήταν για 15 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας μερικής απασχόλησης. 

Ισπανίδα που ασχολείται με την κεραμική τεχνη και ζει στο Βέλγιο για περισσότερα από 30 

χρόνια. Σπούδασε καλές τέχνες στην Ισπανία. Ασχολήθηκε πολύ διαφορετικές δραστηριότητες 

αλλά συνέχισε να παρακολουθεί την εκπαίδευση σχετικά με την κεραμική στην Ακαδημία Καλών 

Τεχνών στη Λιέγη. Το γλυπτό ήταν ένα μεγάλο μέρος της ζωής της, κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Ακολούθησε επίσης εκπαίδευση στην εξειδίκευση στην κεραμική στην ακαδημία και 

έτσι έχει γίνει κεραμίστρια, ενώ έχει και άλλη δουλειά παράλληλα.  

C.P.: Τεχνίτρια στα κεραμικά. 49 ετών. Οργανώνει εργαστήρια κεραμικής σε ενήλικες. «Επειδή 

μου δίνει την ευκαιρία να μοιραστώ με άλλους και μου δίνει πολλά πράγματα». 

E.W.: Ολλανδή. 49 ετών. Ζει στο Λουξεμβούργο. Κεραμίστρια. Πουλάει σε γκαλερί και μέσω 

εκθέσεων. Εργάζεται για περισσότερα από 20 χρόνια. 
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N.H.: 30 χρονών. Υφαντά και κεντήματα σε διαφορετικά υλικά. Αργή δημιουργία, αργή μόδα. 

Ειδικεύτηκε και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της πριν από 10 χρόνια, αλλά ξεκίνησε τη δική της 

παραγωγή πριν από 2 χρόνια.  

P.M.: Είναι 50 ετών και συνεχίζει να διδάσκει σε νέους. Κατασκευαστής ντουλαπιών με 

εκπαίδευση και εξειδίκευση στην αποκατάσταση κληρονομιάς.  

Y.W.: Είναι υπεύθυνος για το κέντρο βιοτεχνίας, Spirale, αποτελούμενο από 57 καλλιτέχνες και 

τεχνίτες όλων των κλάδων. 

 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του 

κλάδου της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες παρακολούθησαν μια κατάρτιση χειροτεχνίας. Οι 

περισσότεροι ξεκίνησαν επειδή είχαν πάθος για το υλικό και το επάγγελμα. 

Α.Μ. Σπούδασε καλές τέχνες στην Ισπανία. 

C.P.: «Ξεκίνησα με τα κεραμικά πριν από 15 χρόνια. Η εκπαίδευσή μου δεν ήταν συνδεδεμένη 

με αυτήν. Ξεκίνησα κατά λάθος με τα κεραμικά, αλλά μου άρεσε. Σπούδασα κεραμικά και 

γλυπτική στο Ναμούρ και είμαι ελεύθερη επαγγελματίας μερικής απασχόλησης. Για μένα αυτό 

που είναι σημαντικό είναι το γεγονός ότι μοιράζομαι και συναντώ άλλους τεχνίτες, γιατί πιστεύω 

ότι όλοι έχουμε κάτι να μοιραστούμε με τους άλλους.»  

E.W. Σπούδασε νομικά, αλλά αγαπούσε πάντα την κεραμική και τη ζωγραφική και αφού 

τελείωσε τις σπουδές της αποφάσισε να κάνει την κεραμική τον τρόπο ζωής της. 

N.H. «Εγώ κάνω τις σπουδές μου για το νήμα στο Haute École Francisco Ferrer (Βρυξέλλες), 

συμπεριλαμβανομένων της συρραφής, της τεχνικής εκτύπωσης υφασμάτων, του κεντήματος και 

της δαντέλας. Η αγαπημένη μου τεχνική κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ήταν το ράψιμο, 

και έτσι ειδικεύτηκα σε αυτό». 

P.M. «Είναι μια δουλεία όπου εκπαιδεύουμε τους νέους σε ένα πολύτιμο επάγγελμα την 

αποκατάσταση της κληρονομιάς». 

Y.W. Είναι υπεύθυνος για το κέντρο βιοτεχνίας. 

 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό. 

Μόνο λίγοι συμμετέχοντες παρακολούθησαν επιχειρηματικά μαθήματα, τα οποία 

προσφέρονται κυρίως από περιφερειακές αρχές που προωθούν την επιχειρηματικότητα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, τόνισαν ότι η εκπαίδευση ήταν πολύ γενική και δεν προσαρμόστηκε στην 

βιοτεχνική πραγματικότητα, τις ανάγκες και τις προστιθέμενες αξίες των έργων τους. 
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Μερικοί από τους συμμετέχοντες είχαν επιχειρηματικό σχέδιο πριν ξεκινήσουν τα έργα τους. 

Εκείνοι που το είχαν, δήλωσαν ότι δεν ήταν πολύ χρήσιμο παρά μόνο για να υποβάλουν αίτηση 

για δάνεια. 

Από την άλλη πλευρά, πολλοί συμμετέχοντες θεωρούσαν τα επιχειρηματικά σχέδια ως πολύ 

δύσκολο πράγμα, και σε πολλές περιπτώσεις, δήλωσαν ότι είχαν την αίσθηση ότι δεν ήταν 

προσαρμοσμένα για επιχειρηματίες του κλάδου της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας. 

Είπαν επανειλημμένα ότι ξεκίνησαν σιγά-σιγά χωρίς την ανάγκη ενός επιχειρηματικού σχεδίου.  

Α.Μ.: 

Όταν ξεκίνησε, δεν είχε επιχειρηματικό σχέδιο και τα κεραμικά δεν ήταν το κύριο εισόδημά της. 

Είχε δουλειά πλήρους απασχόλησης. 

Ξεκίνησε πολύ αργά και σταδιακά αγοράζοντας εργαλεία και υλικά. 

Έπειτα έγινε δασκάλα στη σχολή τεχνών στο Marche-en-Famenne. Ήταν καλλιτεχνική 

διευθύντρια στο τμήμα κεραμικών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019. 

Συνεχίζει να διδάσκει, όχι σε ακαδημία αλλά στο δικό της στούντιο, το οποίο βρίσκεται στη 

Βαλλωνία, κοντά στην Marche-en-Famenne. 

Οι διαφορετικές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και οι διαφορετικές εκπαιδεύσεις που 

ακολούθησε της έδωσαν την ευκαιρία να ολοκληρώσει το επαγγελματικό της προφίλ. Χάρη σε 

αυτό είχε την ευκαιρία να γίνει υπεύθυνη παιδαγωγικός μιας ακαδημίας τεχνών. 

Τώρα η κεραμική είναι η κύρια δουλειά της. Έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και δημιουργεί 

μόνη της τα προϊόντα  που πουλά εκεί. Διδάσκει επίσης κεραμική στο κανάλι της στο Youtube 

και δραστηριοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, YouTube). 

Ξεκίνησε το κανάλι της κατά την πρώτη περίοδο εγκλεισμού λόγω της πανδημίας, επειδή ήταν 

λυπηρό που δεν είχε τη δυνατότητα να δει τους μαθητές της και να μοιραστεί τις γνώσεις της. 

Θεώρησε ότι ήταν μια καλή χρονική στιγμή να δημιουργήσει αυτό το κανάλι, που ήταν στο μυαλό 

της για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

C.P.: 

«Όταν ξεκίνησα, είχα και άλλη δουλειά. Ήμουν κοινωνική λειτουργός και είχα ένα κύριο 

εισόδημα. Αλλά όταν αποφάσισα να ξεκινήσω και άρχισα να συμμετέχω σε εκθέσεις, ξεκίνησα 

για πρώτη φορά με το Smart. Ήταν καλό γιατί δεν μου παρείχαν μόνο συμβουλές για το πώς να 

ξεκινήσω, αλλά με βοήθησαν επίσης να πάρω μια περιφερειακή επιχορήγηση για να ξεκινήσω. 

Δεν ήταν τεράστια η επιχορήγηση, αλλά με βοήθησε πραγματικά να ξεκινήσω με το στούντιο και 

μου έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσω με τα εργαστήρια. Δυστυχώς, η επιχορήγηση που έλαβα 

εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει πια. Μετά από αυτό, δουλεύω ως ελεύθερη επαγγελματίας 

μερικής απασχόλησης». 
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Υπήρξε πλήρους απασχόλησης ελεύθερη επαγγελματίας για 6 χρόνια. Πριν ήταν κεραμίστρια 

μερικής απασχόλησης για 3 χρόνια. 

Το ιστορικό της ειδικεύεται στο μάρκετινγκ και στη συνέχεια δούλεψε ως κοινωνική λειτουργός, 

οπότε για αυτήν είναι πιο σημαντικό να μάθει το πρακτικο μέρος της τέχνης παρά την πλευρά 

της διοίκησης επιχειρήσεων. 

Λόγω αυτής της της νοοτροπίας, οι δεξιότητές της στη διαχείριση δεν είναι πολύ ανεπτυγμένες, 

αλλά γι' αυτήν είναι πιο σημαντικό να είναι σε θέση να μεταδώσει το πάθος της για την κεραμική 

από ότι την εμπορική πλευρά. 

«Αυτό που πραγματικά με βοήθησε όταν τελείωσα στην ακαδημία καλών τεχνών, ήταν να 

συμμετάσχω σε μια ομάδα για να αναπτύξω το δίκτυό μου. Όταν είμαστε μέρος μιας ομάδας 

βοηθάει. Σας δίνω την συμβουλή να αναπτύξετε ένα δίκτυο που είναι σημαντικό και να έρθετε 

σε επαφή με άλλους καλλιτέχνες και τεχνίτες». 

E.W.: 

«Όταν ξεκίνησα ήταν δύσκολα και έπρεπε να εξοικονομήσω χρήματα για να αγοράσω τον πρώτο 

μου φούρνο. Πριν από τέσσερα χρόνια, αγόρασα ένα μεγαλύτερο. Όσον αφορά το 

επιχειρηματικό σχέδιο, δεν σχεδίασα, και πήγε καλά». 

«Στο Λουξεμβούργο, έχουμε μια ένωση που ονομάζεται Main de Maîtres, η οποία όχι μόνο 

βοηθά εμάς τους τεχνίτες, προβάλλοντας το έργο μας μέσα και έξω από το Λουξεμβούργο, αλλά 

και προσεγγίζοντας και ενημερώνοντας νέους για το επάγγελμα. Με βοήθησαν πραγματικά όταν 

ξεκίνησα. Με βοήθησαν να δημιουργήσω μια στρατηγική μάρκετινγκ για τα έργα μου και μου 

έδωσαν τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε διεθνείς εκθέσεις για προβάλλω το έργο μου. Χάρη 

σε αυτές τις κινήσεις, ξεκίνησα σύντομα να πουλάω τα έργα μου». 

«Φυσικά, μου παρέχουν επίσης ένα καλό επαγγελματικό δίκτυο». 

N.H.: 

Μέχρι στιγμής, δεν μπόρεσε να ζήσει από τον κλάδο της χειροτεχνίας με την οποία ασχολείται  

και έπρεπε να έχει δευτερεύουσες δουλειές στον τομέα της φιλοξενίας και ως δασκάλα μερικής 

απασχόλησης στο ίδιο σχολείο που σπούδασε (Haute École Francisco Ferrer). Τώρα έχει τελικά 

τη δυνατότητα να δημιουργήσει τη δική της ύφανση και πλέξη. Δέχεται παραγγελίες και 

συνεργάζεται με στιλίστες και διακοσμητές (δηλαδή, της ζητείται να κεντήσει ορισμένα 

μαξιλάρια, κουβέρτες, ζώνες, αξεσουάρ κ.λπ.) για άλλους επαγγελματίες με σκοπό να 

πουλήσουν το τελικό προϊόν. 

Επικεντρώνεται στη διατήρηση του κόστους όσο το δυνατόν χαμηλότερα, καθώς η δουλειά της 

απαιτεί χρόνο και αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυσή της. Διαθέτει δίκτυα που της επιτρέπουν 

να έχει πρόσβαση, κατά προτίμηση στα ανακυκλώσιμα και στα απούλητα αποθέματα στο Βέλγιο 

ή από εργοστάσια που έκλεισαν λόγω της κρίσης του Covid-19. 

Δεν θέλει να εργαστεί και να πουλάει μαζικά, αλλά θα προτιμούσε να εργαστεί κατά παραγγελία, 

μαζί με κάθε μεμονωμένο πελάτη και να εξατομικεύσει το προϊόν ανάλογα τις απαιτήσεις του. 
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Επιπλέον, επιθυμεί να επικεντρωθεί στην κατασκευή χαλιών, αλλά αυτό απαιτεί επένδυση σε 

χρόνο, μηχανήματα και φυσικά στην εύρεση της πιθανής αγοράς. 

P.M.: 

«Δουλεύω από τα 16 μου. Όταν ήμουν 30 ετών, αποφάσισα να γίνω ελεύθερος επαγγελματίας 

και δάσκαλος στη δημιουργία ντουλαπιών σε ένα στούντιο κατασκευής ντουλαπιών. Όταν ήμουν 

31 ετών, επικεντρώθηκα κυρίως στο ντουλάπι και ως βιοτέχνης σε αυτόν τον τομέα. Και μετά, 4 

χρόνια αργότερα, είχα τη δυνατότητα να αποκαταστήσω ένα ντουλάπι σε στιλ αρτ νουβό. Μετά 

από αυτό, συνέδεσα αυτή τη δουλεία  με την προηγούμενη εκπαίδευσή μου και αφιερώθηκα 

στην αποκατάσταση της κληρονομιάς επειδή είναι πολύ ωραίο και σε φέρνει σε επαφή με τους 

προγόνους. Αυτές είναι ενδιαφέρουσες χειρονομίες που μπορούμε να μεταδώσουμε, είναι 

επίσης πάθος για τη διατήρηση και τη δημιουργία».  

 

4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείριση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας; 

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ότι δυσκολεύονται να βρουν χρόνο για να διαχειριστούν 

επιτυχώς όλες τις διαφορετικές εργασίες που απαιτεί η επιχείρηση (δημιουργία, διαχείριση, 

μάρκετινγκ και πωλήσεις). 

Μερικοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι κύριες προκλήσεις κατά την έναρξη της 

επιχείρησής τους ήταν η προβολή, η επικοινωνία, το μάρκετινγκ και η δημιουργία δικτύου. 

Μια άλλη πρόκληση για την επιχείρηση κάποιου τεχνίτη ήταν η τιμολόγηση των έργων και 

προϊόντων τους. 

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο πλαίσιο της χώρας, καθώς πολλοί από 

τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι διοικητικές διαδικασίες για την ανακύρηξη σου ως 

ελεύθερου επαγγελματία και η κατοχή του επίσημου τεχνικού πιστοποιητικού στο Βέλγιο είναι 

πολύ δύσκολες. 

Α.Μ. «Ήταν δύσκολο για τα εργαστήρια που οργανώνω και την πώληση των κομματιών μου (στο 

διαδίκτυο, σε γκαλερί ή αγορές) που είναι οι κύριες πηγές εισοδήματός μου. Ουσιαστικά το 2020 

ήταν δύσκολο. Αλλά επιπλέον, θα ήθελα επίσης να έχω την ευκαιρία να γνωρίσω και να 

μοιραστώ εμπειρίες με άλλους τεχνίτες, γιατί το επάγγελμά μας είναι πολύ μοναχικό. Κάποιος 

ως δημιουργός βρίσκεται μόνος του τις περισσότερες φορές και η συνύρπαρξη με άλλους 

κάποιες φορές είναι απαραίτητη για να βρεις ισορροπία». 

Προσπάθησα επίσης να δημιουργήσω μια ένωση για τους τεχνίτες πλαστικών τεχνών, οπότε 

συμφωνώ με τους ανθρώπους της ομάδας ότι βοηθά να έχουμε ένα δίκτυο όχι μόνο για να 

υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, αλλά και για να προωθηθούμε και να δείξουμε τη σημασία του 

επαγγέλματός μας. 

Αυτό που θέλουμε επίσης είναι να προωθήσουμε είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα καθεστώς και 

μια οντότητα με το όνομα «Καλλιτέχνης», στο Βέλγιο. Αυτός ο χαρακτηρισμός ταιριάζει πολύ και 



   

107 

 

λειτουργεί στους ανθρώπους του θεάτρου και των τεχνών του θεάματος αλλά λειτουργεί 

λιγότερο καλά για τους τεχνίτες πλαστικών τεχνών. 

Είναι το ίδιο εμπόδιο που έχουμε όταν συμμετέχουμε στο Smart. Δεν υπάρχει λύση που να είναι 

χρήσιμη για όλους τους τεχνίτες και καλλιτέχνες, γιατί είμαστε διαφορετικοί. Τα εισοδήματα δεν 

είναι ίδια και δεν έρχονται με την ίδια συχνότητα και στις δύο περιπτώσεις. 

Στην περίπτωση των καλλιτεχνών, η εμπορική πλευρά συχνά ανατίθεται σε μια γκαλερί, μερικές 

φορές μπορεί να πουλήσετε απευθείας στους πελάτες, αλλά αυτό είναι λιγότερο συχνό. 

Στην περίπτωση του τεχνίτη, πουλάμε απευθείας στους πελάτες μας και αυτό κάνει μεγάλη 

διαφορά. Είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη συμπεριφορά αλλά και στην 

εκπαίδευση. Ο καλλιτέχνης μπορεί να μην χρειάζεται να ξέρει από λογιστική, διαχείριση και 

επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ εμείς οι τεχνίτες πρέπει να το γνωρίζουμε. 

C.P.: Το κύριο εμπόδιο ήταν η τιμή των πρώτων υλών, η οποία είναι υψηλή. Σχεδόν όλα τα οφέλη 

από την πώληση των κομματιών επενδύονται ξανά για να αγοραστούν περισσότερες πρώτες 

ύλες. 

Αυτό που πραγματικά τη βοήθησε είναι η περιφερειακή επιχορήγηση που έλαβε. Χάρη στην 

Smart που εντόπισε αυτήν την επιχορήγηση, μπόρεσε να υποβάλει αίτηση και να λάβει την 

επιχορήγηση. Δυστυχώς, αυτή η επιχορήγηση δεν υπάρχει πια. 

«Έτσι, πράγματι, το οικονομικό μέρος ήταν ένα εμπόδιο, είναι δύσκολο όταν ξεκινάτε και αυτό 

επηρεάζει πολλούς τεχνίτες. Είναι δύσκολο να βρεις τα υλικά και το χώρο για να δουλέψεις, αλλά 

τώρα ξέρω ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες που προωθούν την κοινή χρήση χώρων και υλικών, έτσι 

ώστε οι νέοι δημιουργοί να μπορούν να επωφεληθούν από αυτό». 

«Τώρα μπορώ να δουλέψω από το δικό μου στούντιο και έχω ένα κομμάτι γης από το οποίο 

παίρνω τις πρώτες ύλες και αυτό με βοήθησε πραγματικά να έχω τη δυνατότητα να 

δημιουργήσω περισσότερα κομμάτια.» 

«Μια ανάγκη που δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα για μένα ήταν επίσης η ανάγκη εγγραφής σε 

ένα δίκτυο, επειδή εκεί ο διαμοιρασμός των εμπειριών είναι πραγματικά εμπλουτισμένος και 

πλούσιος. Επιπλέον μέσω αυτού του δικτύου βρήκα υλικά σε καλή τιμή και χώρους για να 

συνεργαστώ με άλλους τεχνίτες».  

«Δεν πιστεύω ότι είχα πολλά εμπόδια ή έκανα λάθη όταν ξεκίνησα. Ο κύριος κανόνας μου είναι 

πάντα να ακολουθώ τα ένστικτά μου και μόνο τα ένστικτά μου. Όχι επειδή υπάρχει μια τάση, θα 

ακολουθήσω αυτήν την τάση. Αυτό με βοήθησε να αποφύγω τα εμπόδια και τα λάθη». 

N.H. Ένα ζήτημα για αυτήν είναι η διαχείριση του χρόνου, δεν βρίσκει αρκετό χρόνο για 

εκπαίδευση και αυτο-ανάπτυξη. Έχει εντοπίσει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά 

αυτά τείνουν να είναι πολύ χρονοβόρα και προς το παρόν δεν είναι διατεθειμένη να επενδύσει 

τόσο πολύ χρόνο στη διαχείριση και τα μαθήματα. 

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να αναπτυχθεί είναι η έλλειψη μέσων για δικτύωση, συνεργασία, 

συλλόγους κ.λπ., καθώς επίσης και εκπαίδευση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 
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μάρκετινγκ, την επικοινωνία κ.λπ. Γνωρίζει ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει πολλούς ανθρώπους 

μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά για την ώρα έχει επικεντρωθεί στο Ινσταγκραμ. 

Ωστόσο, δεν έχει αρκετό χρόνο για να επεξεργαστεί όλα τα αιτήματα. 

«Δεν μπορώ να αφιερώσω πολύ χρόνο στην εξάσκηση και στην εκπαίδευση γιατί αυτός είναι 

χρόνος που δεν αφιερώνω στη δουλειά μου. Είναι αλήθεια επίσης ότι δεν έχω τόσες πολλές 

πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες προσφορές και δράσεις κατάρτισης, γιατί αυτές οι 

πληροφορίες είναι μερικές φορές δύσκολο να βρεθούν». 

 «Δεν παρακολουθώ καθόλου διαδικτυακή εκπαίδευση. Είμαι επικεντρωμένη στο ξεκίνημα της 

επιχείρησής μου τώρα και στην παραγωγή της δουλειάς μου». 

Επιθυμεί να ξεκινήσει τη δική της ιστοσελίδα και να μην έχει παρουσία μόνο μέσω του 

Instagram, αλλά και πάλι αυτό είναι πολύ χρονοβόρο και προς το παρόν δεν μπορεί να χειριστεί 

τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα.  

P.M. «Η κατασκευή ντουλαπιών απαιτεί μεγάλο χώρο και πολλά εργαλεία και μηχανήματα, για 

αυτόν τον λόγο όταν ξεκίνησα, έπρεπε να ζητήσω χρηματοδότηση για να ξεκινήσω την εταιρεία, 

αλλά δεν είχα επιχειρηματικό σχέδιο». 

Συνήθως εργάζεται μόνος του, αλλά τώρα έχει έναν ασκούμενο που πηγαίνει τέσσερις ημέρες 

την εβδομάδα. 

Χάρη στις καλές συστάσεις των πελατών του, άρχισε να είναι γνωστός στον τομέα του και να έχει 

περισσότερη δουλειά.  

Ξεκίνησε βήμα - βήμα. «Πριν από χρόνια, ξεκίνησα σε ένα γκαράζ και μετά είχα τη δυνατότητα 

να αγοράσω ένα κομμάτι γης και να έχω δικό μου χώρο εργασίας». 

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό είναι ένα πραγματικό επάγγελμα, πολλοί άνθρωποι μας 

βλέπουν και πιστεύουν ότι το κάνουμε από χόμπι και από αγάπη για το είδος, αλλά είναι ένα 

πραγματικό επάγγελμα και χρειαζόμαστε επίσης εισοδήματα». 

 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Ορισμένοι συμμετέχοντες έχουν ακολουθήσει μια εκπαιδευτική πορεία για τη βιοτεχνία. Δύο 

από τους συμμετέχοντες, ξεκίνησαν μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, καθώς είχαν διαφορετικά υπόβαθρα. 

Α.Μ. Σπούδασε καλές τέχνες στην Ισπανία. Είχε πολύ διαφορετικές δραστηριότητες αλλά 

συνέχισε να παρακολουθεί την κατάρτιση για την κεραμική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη 

Λιέγη Ακολούθησε επίσης κατάρτιση στην εξειδίκευση στην κεραμική. 

E.W. Σπούδασε νομικά, αλλά αγαπούσε πάντα την κεραμική και τη ζωγραφική και αφού 

τελείωσε τις σπουδές της αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κεραμικά. 
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N.H. «Εγώ κάνω τις σπουδές μου για το νήμα στο Haute École Francisco Ferrer (Βρυξέλλες). Η 

αγαπημένη μου τεχνική κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ήταν το ράψιμο, και έτσι 

ειδικεύτηκα σε αυτό». 

P.M. Κατασκευαστής ντουλαπιών γραφείων με εκπαίδευση και εξειδίκευση στην αποκατάσταση 

κληρονομιάς. 

6. Με βάση την εμπειρία σας ποιες εγκάρσιες δεξιότητες χρειάζονται για να ξεκινήσει τη δική 

του επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; Γιατί; Παραδείγματα: Γενικές / 

βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας, Γενικές / βασικές δεξιότητες διαχείρισης, 

Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, Ομαδική εργασία, Ηγεσία, Επίλυση προβλημάτων, 

Διαπραγμάτευση, Διαχείριση χρόνου, Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, 

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, Μάρκετινγκ, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας… 

Όλοι οι συμμετέχοντες βρίσκουν σημαντικές τις δεξιότητες που αναφέρθηκαν, ειδικά τη 

διαχείριση του χρόνου, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, έχουν 

προσθέσει τη δημιουργία δικτύου. 

Α.Μ.: «Όλες οι δεξιότητες είναι σημαντικές. Ωστόσο, την ηγεσία πρέπει να την σκεφτώ δύο 

φορές. Επειδή εξαρτάται από την προσωπικότητα κάποιου. Νομίζω ότι ένας αυταρχικός ηγέτης 

δεν είναι απαραίτητος, αλλά ένα άτομο που ξέρει πώς να εμπνέει άλλους είναι σημαντικό να 

υπάρχει».  

Δεν μπορώ να διαχειριστώ παιδιά και ενήλικες και δεν μου αρέσει να διαχειρίζομαι ομάδες. 

Αυτό είναι κάτι που έμαθα με το χρόνο. Επιπλέον, εργαζόμαστε μόνοι τις περισσότερες φορές, 

οπότε δεν είναι μια βασική ικανότητα. 

«Και όλα αλλάζουν συνεχώς, οπότε πρέπει να εκπαιδεύουμε συνεχώς τον εαυτό μας, για νέες 

δεξιότητες όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο στον τομέα μας αλλά και σε νέες δεξιότητες διαχείρισης. 

Ένα παράδειγμα είναι ότι η διαχείριση ενός ιστότοπου είναι διαφορετική τώρα σε σύγκριση με 

το πώς ήταν πριν από 5 χρόνια. Για αυτόν τον λόγο, παρακολουθώ συνεχώς συνέδρια, 

διαδικτυακά σεμινάρια και εργαστήρια στο διαδίκτυο, επειδή είναι πολύ βολικό». 

«Φυσικά, υπάρχουν καλά και κακά στοιχεία σχετικά με το γεγονός ότι οι περισσότερες πτυχές 

της ζωής μας είναι στο διαδίκτυο, αλλά διευκολύνει πολύ την εκπαίδευση. Για μένα, αυτή η 

διαδικτυακή εκπαίδευση είναι πολύ καλύτερη τώρα». 

C.P.: «Όλα είναι σημαντικά, αλλά ειδικά η διαχείριση του χρόνου, καθώς θα χρειαστεί να 

μοιράσετε το χρόνο σας μεταξύ της δημιουργίας, των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, των 

δραστηριοτήτων δικτύωσης και άλλων. Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων είναι επίσης 

σημαντικές, καθώς θα πρέπει να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του πελάτη σας. Η βασική γνώση 

της λογιστικής είναι επίσης σημαντική, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε έναν λογιστή, αλλά 

το να ξέρεις τι χρειάζεται να κάνεις στις αναφορές σου, βοηθά». 

E.W. «Όλα είναι σημαντικά, αλλά ειδικά, στη διαχείριση του χρόνου, οι τεχνίτες πρέπει να είναι 

σε θέση να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα». 
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P.M. «Κάθε τεχνίτης είναι διαφορετικός και οι ανάγκες του είναι διαφορετικές. Δεν υπάρχει 

παγκόσμια εκπαίδευση που να μπορεί να είναι χρήσιμη για όλους και ούτε το θέλουμε. 

Επιπλέον, προσαρμόζουμε το προϊόν μας σε κάθε πελάτη, κάθε πελάτης είναι μια νέα περιπέτεια 

και σας επιτρέπει να εξελιχθείτε διαφορετικά». 

«Νομίζω ότι είναι όλα σημαντικά. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη δουλειά με άλλους, για 

παράδειγμα σε συνεργατικούς χώρους, γιατί σας επιτρέπει όχι μόνο να βρείτε συνέργειες με 

άλλους αλλά και να αναγνωρίζετε πελάτες και προμηθευτές». 

«Όταν δουλεύω με ασκούμενους και μαθητευόμενους, μιλάω μαζί τους για την 

επιχειρηματικότητα». 

Y.W. «Είναι όλα σημαντικά, αλλά θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί 

ένα καλό δίκτυο». 

7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας;  

Για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες, η προσέγγιση της ακαδημίας / των σχολείων 

στη διαχείριση και στις διεθνείς δεξιότητες δεν προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους να 

δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες. 

Α.Μ.: «Στην ακαδημία/στα σχολεία, δεν σας διδάσκουν πώς να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας 

σε επαγγελματικό επίπεδο και να κάνετε την τέχνη σας, τρόπο ζωής σας. Αποφοιτάτε με πολλές 

καλλιτεχνικές δεξιότητες, αλλά χωρίς άλλο είδος δεξιοτήτων. Εάν παρακολουθήσετε μια 

δευτερεύουσα εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα, όπως έκανα 

εγώ, μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Η επιχειρηματική κατάρτιση ήταν μερικώς χρήσιμη, 

επειδή ήταν κυρίως θεωρητική και δεν περιελάμβανε ασκήσεις εξάσκησης. 

Θεωρώ ότι μία από τις κύριες δυσκολίες μου στο μάρκετινγκ, ήταν όταν τελείωσα τις σπουδές 

μου και αποφάσισα ότι θα γίνω ελεύθερος επαγγελματίας  πλήρους απασχόλησης την 1η 

Ιανουαρίου 2020. Είχα δει μερικούς φίλους να είναι επιτυχημένοι τεχνίτες επειδή είχαν ένα 

υπόβαθρο στις πωλήσεις ή το μάρκετινγκ, οπότε είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις 

προηγούμενες γνώσεις τους και να τα πάνε καλά. 

Εάν οι σημερινοί μαθητές βιοτεχνίας/ χειροτεχνίας θα μπορούσαν να έχουν αυτήν την πρακτική 

γνώση, το πώς να επικοινωνούν δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να τους βοηθήσει. 

Είναι αλήθεια ότι για ορισμένα πράγματα μπορείτε να προσλάβετε μια εταιρεία ή έναν 

υπάλληλο, αλλά θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να έχετε γνώσεις σχετικέςμε το μάρκετινγκ 

και την επικοινωνία, τουλάχιστον στο βαθμό για να ξέρετε τι μπορούν να προσφέρουν ή να 

κάνουν οι συνεργάτες  ή οι υπάλληλοί σας». 

E.W. «Ξέρω ότι η επικοινωνία είναι σημαντική, αλλά μερικές φορές απλά δεν έχω το χρόνο να το 

κάνω. Μόνο για να βγάλω ωραίες φωτογραφίες της δουλειάς μου, καταναλώνω πολύ χρόνο και 

δεν ξέρω τις σωστές τεχνικές. Είναι ακριβό να προσλάβω έναν επαγγελματία φωτογράφο για τις 

φωτογραφίες, οπότε πρέπει να το κάνω μόνη μου. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να αφιερώσω 
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περισσότερο χρόνο στο εργαστήριό μου, επειδή υπάρχουν και άλλα πράγματα (που σχετίζονται 

με τη διαχείριση) που πρέπει να κάνω». 

N.H. «Τα μαθήματα διαχείρισης που λάβαμε στην ακαδημία δεν βοήθησαν και συνεχίζει να 

υπάρχει η εκπαίδευση που δεν βοηθά τους μαθητές. Είναι λυπηρό, αλλά είναι έτσι.  Όταν 

τελείωσα, προσπάθησα να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς, για να λάβω επιχορηγήσεις. Είναι 

επίσης κρίμα, αλλά όταν κάνουμε αίτηση για επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, πρέπει να έχουμε 

ένα επιχειρηματικό σχέδιο, πρέπει να πούμε από πριν το τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. 

Δεν είναι πάντα δυνατό να έχετε όλες αυτές τις πληροφορίες, και ως εκ τούτου οι αιτήσεις δεν 

πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβουν τις επιχορηγήσεις». 

P.M. «Σήμερα θεωρώ ότι η κύρια πρόκληση είναι η διοίκηση. Από τη μία πλευρά το να είσαι 

ελεύθερος επαγγελματίας σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσεις πολλούς φόρους, ότι δεν 

προστατεύεσαι και δεν έχεις επιδόματα ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει επαγγελματικό «βιοτεχνικό» καθεστώς και προφίλ αναγνωρισμένο από τις Βελγικές 

εργασιακές αρχές, όπως έχει ο καλλιτέχνης για παράδειγμα, αποτελεί πρόβλημα και έχουμε ήδη 

ενημερώσει τις αρχές για αυτό». 

Y.W. «Από την εμπειρία μου, ξέρω ότι υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες κατάρτισης στη 

Βαλλωνία, που προσφέρουν εκπαίδευση για υπεύθυνους του κλάδου της βιοτεχνίας. Αλλά είναι 

επίσης αλήθεια ότι οι τεχνίτες βρίσκονται στα στούντιο τους και έχουν λίγο χρόνο να 

αφιερώσουν στην περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Και η ασχολία με αυτές τις διαδικασίες 

κατάρτισης έχει ένα κόστος, όχι μόνο οικονομικό αλλά και χρονικό. Ο χρόνος που αφιερώνουν 

σε αυτές τις εκπαιδεύσεις είναι ο χρόνος που δεν αφιερώνουν στην εργασία τους. Για αυτόν τον 

λόγο, νομίζω ότι η εκπαίδευση για τους τεχνίτες είναι ένα δύσκολο θέμα». 

«Έχουμε επίσης εκπαίδευση στην ένωσή μας, αλλά οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντές μας 

αναζητούν πολύ αρχική εκπαίδευση, ενδιαφέρονται περισσότερο να ανακαλύψουν την τεχνική. 

Δυστυχώς, δεν έχουμε πολλούς νέους. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του τομέα μας». 

«Ένα από τα κύρια προβλήματα είναι η πολύ επίσημη μετάδοση της γνώσης. Στο Βέλγιο 

υπάρχουν σχολές και ακαδημίες που συνεχίζουν να διδάσκουν χειροτεχνίες όπως κοσμήματα, 

αλλά υπάρχουν και άλλες όπως η επεξεργασία του χαλκού που έχουν ξεχαστεί». 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας; 

Μόνο μια συμμετέχουσα έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για να 

ενημερώσει τις δεξιότητές της. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να το 

κάνουν. 

Α.Μ. Παρακολουθεί MOOCs online, κυρίως για την τέχνη μέσω πλατφορμών όπως Edx, Coursera, 

Digital Garage Google ή Udemy. Αυτές οι εκπαιδεύσεις την βοηθάνε να μάθει νέες δεξιότητες, 

αλλά και να βρει νέες προσεγγίσεις για να διδάξει τους μαθητές της και να προσελκύσει  νέους 

πελάτες. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα δεξιοτήτων πληροφορικής, όπως διαμόρφωση βίντεο 

ή φωτογραφιών, καθώς και μάρκετινγκ ή ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσον αφορά τον χρόνο που 

αφιερώνει για την κατάρτιση, κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 3 έως 4 ώρες. 
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E.W. «Δεν ψάχνω ενεργά καμία ευκαιρία εκπαίδευσης, αλλά αν εντοπίσω κάποια εκπαίδευση 

στην επικοινωνία και τις πωλήσεις, θα με ενδιέφερε. Προτιμώ την εκπαίδευση που βασίζεται 

στην τάξη γιατί όχι μόνο μαθαίνεις, αλλά και έχεις χώρο για δικτύωση». 

N.H. «Δεν παρακολουθώ καθόλου διαδικτυακή εκπαίδευση. Έχω επικεντρωθεί στην έναρξη της 

επιχείρησής μου τώρα». 

 

9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων 

για τον βιοτεχνικό τομέα; 

Σύμφωνα με τη γνώμη πολλών συμμετεχόντων, η κύρια πρόκληση που θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν οι τεχνίτες μετά τον COVID-19 είναι να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα 

διαδικτυακό δίκτυο. 

Α.Μ. «Εμείς ως εκπαιδευτές, μεταδίδουμε όσα έχουμε ανακαλύψει, τι έχουμε μάθει, τα λάθη 

μας, ελπίζοντας ότι μπορεί να βοηθήσει τους άλλους να συνεχίσουν την πορεία τους. Από την 

πρώτη περίοδο εγκλεισμού, έχω επικεντρώσει τις δραστηριότητές μου σε έργα τέχνης στο 

σχολείο επειδή η εκπαίδευση των ενηλίκων σταμάτησε. Επομένως, εργάζομαι πολύ στα σχολεία, 

γιατί έχω τόσο το προφίλ του καλλιτέχνη, όσο και του τεχνίτη. Δεν ειδικεύομαι σε ένα μόνο 

προϊόν, σε ένα μόνο υλικό ή σε οτιδήποτε άλλο. Είμαι περίεργη και θέλω να μοιράζομαι με 

άλλους». 

C.P.: «Για μένα αυτό που είναι δύσκολο τώρα, είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον εκθέσεις και δεν 

είναι δυνατόν να οργανώσουμε εργαστήρια για ενήλικες. Αυτό που μου λείπει είναι να έχω τη 

δυνατότητα να έρθω σε επαφή με το κοινό και τους συναδέλφους τεχνίτες. Συνεχίζω να δουλεύω 

από το σπίτι, από το ατελιέ μου, αλλά δουλεύω μόνη μου. Εκτιμώ τη δυνατότητα να λαμβάνω 

γνώμες και σχόλια για το τι κάνω. Χρησιμοποιώ διαδικτυακά εργαλεία και έχω σελίδα στο 

Facebook. Δεν μου αρέσει να περνάω πολύ χρόνο εκεί, αλλά πρέπει γιατί είναι ένα βασικό 

εργαλείο». 

N.H. «Αυτό που μου λένε είναι ότι αυτό που κάνω είναι περίπλοκο, απαιτεί πολύ χρόνο, κάτι 

περισσότερο στην πραγματικότητα. Αυτό που μισούμε να κάνουμε είναι να τραβάμε την 

προσοχή των ανθρώπων στον τομέα με τον οποίο ασχολούμαστε και σε αυτό που είμαστε στην 

αργή δημιουργία μόδας». 

P.M. «Εκπαιδεύω συνήθως μικρές ομάδες, προτιμώ να κάνω συναντήσεις με φυσική παρουσία, 

φυσικά λόγω του Covid θα πρέπει να προσαρμόσω τα μαθήματά μου. Όσον αφορά τη διάρκεια, 

είναι συνήθως 1 / 2 ημέρες κατάρτισης, αλλά με πολύ πρακτικό χαρακτήρα και επίκεντρο στις 

τεχνικές. Δεν μιλώ για επιχειρηματικότητα ή δεξιότητες επιχειρηματικότητας, αλλά προσπαθώ 

να προσαρμοστώ εκπαιδεύοντας στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων». 

Y.W. «Όσον αφορά τον Covid, αυτό που χάνουν οι τεχνίτες μας είναι οι ευκαιρίες να 

συναντήσουμε άλλους τεχνίτες αλλά και με το κοινό». 

 



   

113 

 

10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

Α.Μ. «Ο τεχνίτης πρέπει να είναι ειδικός σε όλα τα βήματα της αλυσίδας αξίας της τέχνης του 

και της βιοτεχνίας, από τη σύλληψη της ιδέας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, μέχρι και την 

εμπορευματοποίηση. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Συχνά είμαστε ιδιαίτερα καλοί σε ένα από τα 

βήματα, ή σε μερικά από αυτά, αλλά όχι σε όλα. Και εδώ υπάρχει η κύρια έλλειψη εκπαίδευσης, 

τα περισσότερα σχολεία και ακαδημίες προσφέρουν κατάρτιση σχετικά με το σχεδιασμό, την 

πραγματοποίηση και τη σύλληψη της ιδέας, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει έλλειψη 

εκπαίδευσης σχετικά με την καθημερινή διαχείριση μιας εταιρείας, την εμπορευματοποίηση, 

την επικοινωνία ή την επιλογή των κατάλληλων καναλιών ανάλογα το μήνυμα ή το προϊόν. Αυτές 

είναι δεξιότητες που μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας. 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία, και είναι καλό που όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά έπειτα ο καθένας 

πρέπει να προσαρμόσει αυτά τα εργαλεία στις ανάγκες του. Πρέπει να παραδεχτώ ότι περνάω 

τον μισό χρόνο μου στο στούντιο μου, στον υπόλοιπο χρόνο μου παρακολουθώ εκπαίδευση, 

διαχειρίζομαι παραγγελίες από το ηλεκτρονικό μου κατάστημα καθώς και τα κανάλια 

επικοινωνίας μου». 

C.P.: «Η συμβουλή μου είναι να ακολουθείτε πάντα το ένστικτό σας και να είστε πιστοί στον 

εαυτό σας και στις ικανότητές σας». 

E.W. «Να αγαπάς αυτό που κάνεις και να βρεις το σωστό δίκτυο, στην περίπτωσή μου το Main 

de Maîtres». 

N.H. «Σιγά-σιγά είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη διαχείριση μιας εταιρείας». 

P.M. «Το να αγαπήσετε τη δουλειά σας και να έχετε την τεχνογνωσία». 

Y.W. «Η κύρια ανάγκη είναι η δημιουργία δικτύων». 

 

11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς; 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα ενδιαφερόταν για μια διαδικτυακή ευέλικτη εκπαίδευση 

επικεντρωμένη στην πρακτική πλευρά της διαχείρισης των επιχειρήσεων. 

Α.Μ. Παρακολουθεί MOOCs online, κυρίως για την τέχνη μέσω πλατφορμών όπως οι Edx, 

Coursera, Digital Garage Google ή Udemy. Αυτή η εκπαίδευση την βοηθά να μάθει νέες 

δεξιότητες, αλλά και να βρει νέες προσεγγίσεις για να διδάξει τους μαθητές της και να 

προσελκύσει νέους πελάτες. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα δεξιοτήτων πληροφορικής, όπως 

η διαμόρφωση βίντεο ή φωτογραφιών, καθώς και μάρκετινγκ ή ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσον 

αφορά τον χρόνο που αφιερώνει για την κατάρτιση, αυτός κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 3 έως 

4 ώρες. 

«Επειδή ζω σε μια μικρή πόλη, και μου χρειάζονται 2 ώρες για να πάω στις Βρυξέλλες και να 

παρακολουθήσω μια εκπάιδευση 1 ώρας, δεν έχει νόημα. Σπαταλάω τη μέρα μου στις 
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μετακινήσεις. Το γεγονός ότι έχω πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία στο διαδίκτυο, μου επιτρέπει 

να εκπαιδεύομαι καλύτερα σε ορισμένες δεξιότητες που χρειάζομαι σε πρακτικό επίπεδο». 

C.P.: Δεν ενδιαφέρεται πολύ για τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Παρακολουθούσε πάντα 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της τάξης. Θα ενδιαφερόταν για μαθήματα τεχνικών 

κεραμικής περισσότερο από την εκπαίδευση στη διαχείριση. 

E.W. «Δεν ψάχνω ενεργά καμία ευκαιρία εκπαίδευσης, αλλά αν εντοπίσω κάποια εκπαίδευση 

στην επικοινωνία και τις πωλήσεις, θα με ενδιέφερε. Προτιμώ την εκπαίδευση που βασίζεται 

στο πλαίσιο της τάξης γιατί όχι μόνο μαθαίνεις, αλλά και έχεις και ευκαιρία για δικτύωση». 

N.H. Το ζήτημα με το μάθημα διαχείρισης ήταν βασικά ότι ο καθηγητής ήταν εξαιρετικά 

θεωρητικός και καθόλου πρακτικός. Επιθυμεί το έργο StartCraft να αναπτύξει πολύ πρακτική, 

σχηματική , βήμα προς βήμα εκπαίδευση, με καθοδήγηση και προσανατολισμό σχετικά με τη 

διαχείριση των επιχειρήσεων. Αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι οι οδηγίες και τα 

παραδείγματα, όπως για παράδειγμα πώς να κοστολογήσετε τα προϊόντα σας, πώς να βρείτε τη 

δική σας θέση στην αγορά και πελάτες κ.λπ. Τα επιχειρηματικά πλάνα που ζητούνται από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ζητούν πολλές πληροφορίες που οι αρχάριοι επιχειρηματίες δεν 

έχουν ή δεν έχουν διερευνήσει πλήρως. Ίσως να προσθέτατε πληροφορίες για το πώς να 

καταλήξει κάποιος σε ορισμένα συμπεράσματα, τι να σκέφτεται κατά τη συμπλήρωση ενός 

Επιχειρηματικού πλάνου, όχι μόνο για την επίτευξη της επιχορήγησης, αλλά και για την ύπαρξη 

ένος πραγματικά χρήσιμου εργαλείου για τον επιχειρηματία που θα έχει τη θέση ενός γενικού 

κορμού λειτουργίας. 

P.M. «Εστίαση στην πρακτική πλευρά». 

 

4.3.2. Ομάδα εστίασης 2. 
1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας 

D.L.: Παρασκευή μπύρας και άλλων αλκοολούχων ποτών. 

D.V.: Κατασκευαστής τσαντών από την Βρύγη. 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του 

κλάδου της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; 

Για έναν από τους συμμετέχοντες, το ενδιαφέρον προήλθε από τη συμμετοχή σε μαθήματα 

κατασκευής τσαντών και για τον άλλο ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε ήταν επειδή εργαζόταν ήδη 

στον τομέα. 

D.L.: Συνήθιζε να εργάζεται στον τομέα HORECA, ήταν υπάλληλος, αλλά ενδιαφερόταν 

πραγματικά για τον κλάδο της μπύρας. Αποφάσισε να κάνει αυτό το βήμα επειδή ήθελε να είναι 

σε θέση να εργάζεται ανεξάρτητα και επέλεξε τα προϊόντα που θα προσφέρει. 

D.V.: Εργάστηκε για 20 χρόνια ως αρχιτέκτονας αλλά η δουλειά άλλαξε από δημιουργική σε 

εργασία ρουτίνας. Ήθελε να επιστρέψει στη δημιουργικότητα, έτσι άρχισε να έχει πολλά χόμπι. 
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Ένα από αυτά τα χόμπι ήταν να φτιάχνει τσάντες και της άρεσε τόσο πολύ που αποφάσισε να 

αφήσει όλη της τη ζωή στην άκρη, να εγκαταλείψει τη δουλειά της και να φτιάχνει τσάντες. Κάνει 

μοναδικά κομμάτια ακολουθώντας τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής τσαντών. Δεν τα πουλά 

σε καταστήματα, οι άνθρωποι έρχονται και της λένε ποια είναι η «τσάντα των ονείρων»  τους 

και μετά την φτιάχνει. 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό. 

Και οι δύο επιχειρηματίες ξεκίνησαν πρόσφατα. 

D.L.: Ξεκίνησε το 2017 στο Κλάουσεν και πριν από 4 μήνες μετακόμισε στο κέντρο της πόλης του 

Λουξεμβούργου. Εκπόνησε ένα επιχειρηματικό πλάνο για να ζητήσει δάνειο σε μια τράπεζα 

επειδή χρειαζόταν να νοικιάσει έναν χώρο εργασίας, να αναπτύξει έναν ιστότοπο και να 

αγοράσει το πρώτο απόθεμα για να μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα του. Μετά από αυτό 

έπρεπε να προσαρμοστεί και να αναπτύξει την επιχείρησή του, για παράδειγμα, υπέβαλε αίτηση 

για άδεια πώλησης αλκοόλ και κατανάλωσης στο σημείο. Αυτό πρόσθεσε την ανάγκη αγοράς 

μηχανημάτων και αποθεμάτων, κάτι  που έπρεπε να μάθει στην πορεία. 

 «Επιπλέον, έπρεπε να αγοράσω προϊόντα από άλλες χώρες, οπότε έπρεπε να μάθω πώς να κάνω 

τελωνειακή δήλωση, αλλά βαθμιαία πέτυχα να τακτοποιήσω τα πάντα. Όσον αφορά το αρχικό 

επιχειρηματικό σχέδιο, είχα το δικό μου κεφάλαιο και μετά έπρεπε να δανειστώ κάποια 

χρήματα. Ωστόσο, είχα ήδη γνώση της αγοράς επειδή προερχόμουν από τον τομέα HORECA και 

γνώριζα ανθρώπους από τον κλάδο, οι οποίοι με βοήθησαν με τις επαφές στο επίπεδο των 

επιχειρηματιών. Όσον αφορά τους μεμονωμένους πελάτες, αυτό είναι κάτι που συνεχίζω να 

κάνω βήμα - βήμα. Το επιχειρηματικό πλάνο είναι πιο χρήσιμο για να παρουσιάζεται στην 

τράπεζα, από ότι στην καθημερινή ή πρακτική διαχείριση της επιχείρησης».  

D.V.: Ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, δεν διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα, στον ιστότοπό της οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να δουν τα προϊόντα της, αλλά έχει πολλούς πελάτες. Έχει μια μακρά 

λίστα αναμονής. Είχε επιχειρηματικό πλάνο επειδή υποστηρίχθηκε από ένα περιφερειακό 

πρόγραμμα για επιχειρηματίες. Ακολούθησε ένα βασικό μάθημα για την επιχειρηματικότητα, 

αλλά δεν απευθυνόταν σε «κατασκευαστές»  ειδικά, ήταν πιο γενικό. 

Ζήτησε δάνειο και για αυτό το λόγο το επιχειρηματικό πλάνο ήταν χρήσιμο. Με τα χρήματα 

αγόρασε μηχανήματα. Αρχικά, η ιδέα ήταν να φτιάχνει τσάντες και να τις πουλάει σε 

καταστήματα, αλλά οι τσάντες κατά παραγγελία είναι σε μεγάλη ζήτηση, οπότε δεν χρειάζεται 

πραγματικά να πουλήσει σε καταστήματα. Μπορεί να κάνει 6 τσάντες το μήνα. Το σύστημα κατά 

παραγγελία που ακολουθεί είναι πολύ απαιτητικό, οπότε δεν μπορεί να κάνει περισσότερες και 

για καταστήματα. 

4. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό: 

Για έναν από τους συμμετέχοντες, η κύρια πρόκληση ήταν να βρει πελάτες και να βάλει την 

επιχείρησή του στο χάρτη. Για την άλλη, οι κύριες προκλήσεις ήταν η τιμολόγηση και η εύρεση 

παρομηθευτών που δέχονται μικρές παραγγελίες. 
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D.L.: «Όταν ξεκίνησα το πιο δύσκολο πράγμα ήταν να έχω παρουσία. Επιπλέον, πριν είχα το 

κατάστημά μου σε ένα μικρό χωριό. Τώρα που μετακόμισα στο κέντρο της πόλης πηγαίνει 

καλύτερα. Ο ιστότοπός μου ήταν επίσης ιδιαίτερα χρήσιμος για αυτό. Έκανα μεγάλη προσπάθεια 

να μάθω πολλά για το SEO και πώς να κάνω τον ιστότοπό μου πιο ελκυστικό και τώρα μπορώ να 

δω τα αποτελέσματα αυτού. Ένα άλλο εμπόδιο όταν ξεκίνησα ήταν, όπως είπα η οικονομική 

πλευρά, γιατί στην περίπτωσή μου χρειάστηκε να νοικιάσω ένα χώρο και οι τιμές είναι υψηλές. 

Συνοπτικά λοιπόν, θα έλεγα ότι η πρόκληση είναι το να είσαι κερδοφόρος με ένα εξειδικευμένο 

προϊόν βάσει των τιμών στο Λουξεμβούργο». 

D.V.: «Όταν ξεκίνησα, δυσκολεύτηκα να βάλω μια τιμή στα προϊόντα μου. Πουλούσα φτηνά. Αν 

μετρήσουμε τις εργατοώρες και τα υλικά, πουλούσα πολύ φτηνά». 

«Ένα άλλο εμπόδιο ήταν να βρω τα σωστά υλικά. Το 80% των παραγωγών σε επαγγελματικές 

εκθέσεις δεν ήθελαν να μου πουλήσουν επειδή αγόραζα σε μικρές ποσότητες. Ήθελα απλώς 

υλικά για μερικά κομμάτια. Από την άλλη πλευρά, η εύρεση πελατών δεν ήταν δύσκολη, δεν 

περνάω πολύ χρόνο στην επικοινωνία της επιχείρησής μου, επειδή δεν μπορώ να φτιάξω 

τσάντες για όλους. Πριν από μερικά χρόνια, έκανα μια συνέντευξη στην τηλεόραση και πολλοί 

άνθρωποι ήθελαν να αγοράσουν τα προϊόντα μου». 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Ένας από τους συμμετέχοντες προήλθε από τον κλάδο και δεν παρακολούθησε καμία 

εκπαίδευση. Η άλλη επέλεξε την εκπαίδευση της συνεχιζόμενης κατάρτισης. 

D.L.: Δεν παρακολούθησε καμία εκπαίδευση στη διαχείριση. 

D.V.: αρχιτεκτονική και ακολούθησε μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση για να γίνει τεχνίτρια 

κατασκευής τσαντών. 

6. Με βάση την εμπειρία σας ποιες εγκάρσιες δεξιότητες χρειάζονται για να ξεκινήσει κάποιος 

τη δική του επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; Γιατί; Παραδείγματα: 

Γενικές / βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας, Γενικές / βασικές δεξιότητες διαχείρισης, 

Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, Ομαδική εργασία, Ηγεσία, Επίλυση προβλημάτων, 

Διαπραγμάτευση, Διαχείριση χρόνου, Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, 

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, Μάρκετινγκ, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας… 

Κάποιο άλλο; 

Όλες οι περιγραφόμενες δεξιότητες θεωρούνται σημαντικές και για τους δύο συμμετέχοντες. 

Επιπλέον, για έναν από τους συμμετέχοντες είναι σημαντική η προσαρμοστικότητα, και για τον 

άλλο η οικονομική πλευρά. 

D.L.: «Νομίζω γενικά ότι είναι σημαντικό να είσαι ικανός να προσαρμοστείς. Είναι η πιο 

σημαντική ικανότητα. Και να μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους για να 

συνεργαστείτε». 

D.V.: «Όλα είναι σημαντικά. Από την εμπειρία μου, πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό να 

γνωρίζει κανείς τιμολόγηση». 
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7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας;  

Ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε ότι δεν παρακολούθησε καμία εκπαίδευση ή κατάρτιση 

σχετική με τον κλάδο της χειροτεχνίας. Η άλλη πιστεύει ότι τα επιχειρηματικά μαθήματα δεν 

είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τεχνιτών, οι οποίες είναι να δημιουργούν μοναδικά 

κομμάτια. 

D.L.: Δεν παρακολούθησε καμία εκπαίδευση βιοτεχνίας. 

D.V.: «Είμαι πάντα πρόθυμη να μάθω. Όταν άρχισα να μαθαίνω πώς να κάνω τσάντες, 

παρακολούθησα διαφορετικά μαθήματα κατάρτισης και μερικές φορές ακόμη και το ίδιο 

μάθημα, αλλά με διαφορετικό δάσκαλο. Έτσι, με ενδιαφέρει πάντα η βελτίωση της τεχνικής μου. 

Από την πλευρά της επιχειρηματικότητας, παρακολούθησα επίσης κάποια μαθήματα, αλλά τα 

περισσότερα από αυτά επικεντρώθηκαν στην παραγωγή περισσότερων προϊόντων σε 

φθηνότερες τιμές και εγώ εστιάζω στην παραγωγή καλύτερων ποιοτικά προϊόντων». 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας; 

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν παρακολουθεί αυτήν την περίοδο κάποιο μάθημα 

κατάρτισης, αλλά έχει δηλώσει ότι θα ενδιαφερόταν. 

D.L.: «Προς το παρόν δεν παρακολουθώ κάποια εκπαίδευση. Πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό 

να επικεντρωθώ στην επιχείρησή μου καθώς ξεκινώ. Αλλά θα με ενδιέφερε. Ενδιαφέρομαι 

πάντα για βελτίωση».  

D.V.: «Είμαι πάντα πρόθυμη να μάθω. Όταν άρχισα να μαθαίνω πώς να κάνω τσάντες, 

παρακολούθησα διαφορετικά μαθήματα κατάρτισης και μερικές φορές ακόμη και το ίδιο 

μάθημα, αλλά με διαφορετικό δάσκαλο. Έτσι, με ενδιαφέρει πάντα η βελτίωση της τεχνικής 

μου».. 

9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων 

για τον κλάδο της βιοτεχνίαε και της χειροτεχνίας; 

Κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων, λόγω της πανδημίας, οι δεξιότητες που χρειάστηκαν, 

άλλαξαν κυρίως την ηλεκτρονική επικοινωνία. 

D.L.: Λέει ότι η πρώτη περίοδος εγκλεισμού επηρέασε θετικά την επιχείρησή του, οι άνθρωποι 

ήταν κλειδωμένοι και παρείγγελναν πολλά μέσω του ιστοτόπού του, αλλά επίσης, είχε τη 

δυνατότητα να κρατήσει το κατάστημά του ανοιχτό για take away παραγγελίες. 

«Για τη δεύτερη περίοδο εγκλεισμού, καθώς το κατάστημά μου είναι ακόμα ανοιχτό, οι 

άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να έρχονται εδώ, αλλά οι ηλεκτρονικές παραγγελίες έχουν 

μειωθεί». 

D.V.: «Όσον αφορά την υγειονομική κρίση, ήταν σύμπτωση που τον περασμένο Μάρτιο 

ανακαίνησα το σπίτι μου για να δημιουργήσω ένα ατελιέ κατασκευής τσαντών στο σπίτι. 
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Κανονικά, αυτές οι ανακαινίσεις θα διαρκούσαν τρεις μήνες, αλλά καθώς εγώ και η οικογένειά 

μου κολλήσαμε COVID, οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να έρθουν και τελικά η ανακαίνιση πήρε 

επτά μήνες. Αυτή η περίοδος ήταν δύσκολη γιατί δεν είχα εισόδημα για αρκετούς μήνες, αλλά 

μόλις ανοίξω ξανά, οι πελάτες επιστρέφουν αμέσως». 

«Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου εγκλεισμού, έπρεπε να κλείσω, αλλά είχα ήδη πολλές 

παραγγελίες, οπότε δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα». 

10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

D.L.: «Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον κλάδο της παρασκευής μπύρας ήταν ένα 

εξειδικευμένο είδος και κόνσεπτ, έπρεπε να δουλέψω πολύ για την προβολή του προϊόντος μου. 

Επομένως, είναι σημαντικό να είμαι υπομονετικός για να αλλάξω το στερεότυπο ή την ιδέα που 

έχουν οι άνθρωποι για την μπύρα. Αλλά όταν δοκιμάζουν το προϊόν, κερδίζω. Το προϊόν μιλάει 

από μόνο του και είναι αμέσως πεπεισμένοι». 

«Στην περίπτωσή μου, δεν έχω προβλήματα με τους προμηθευτές, προσπαθώ να αγοράσω σε 

μεγάλες ποσότητες, οπότε βελτιστοποιώ την τιμή μεταφοράς». 

«Η συμβουλή μου είναι να αγαπάμε αυτό που κάνουμε και να προσπαθήσουμε να μοιραστούμε 

αυτό το πάθος με τους πελάτες μας, να εργαζόμαστε με ποιοτικά προϊόντα, αντίθετα από αυτό 

που προστάζει η τάση του γρήγορου φαγητού». 

D.V.: «Θα έλεγα να μάθετε ποιο είναι το προϊόν σας και να μάθετε να λέτε όχι. Υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι που έρχονται σε μένα που μου λένε αν μπορώ να κάνω διαφορετικά πράγματα από 

δέρμα για αυτούς, αλλά θέλω να εστιάσω στις τσάντες μου. Οπότε, πρέπει να πω όχι, δεν το 

κάνω πια». 

«Να είστε ρεαλιστικοί με τον αριθμό των κομματιών που μπορείτε να κάνετε και να βάλετε μια 

τιμή για τα προϊόντα σας». 

«Εάν έχετε ένα όνειρο απλώς ακολουθήστε το και πιστέψτε το. Βλέπω ότι οι πελάτες μου 

συνεχίζουν να έρχονται επειδή τους αρέσουν αυτό που κάνω». 

11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς; 

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν παρακολουθεί αυτήν την περίοδο μαθήματα κατάρτισης, 

αλλά έχει δηλώσει ότι θα ενδιαφερόταν. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι θα ενδιαφερόταν για 

εκπαίδευση δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

D.L.: «Προς το παρόν δεν παρακολουθώ εκπαίδευση. Πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να 

επικεντρωθώ στην επιχείρησή μου καθώς ξεκινώ. Αλλά θα με ενδιέφερε. Ενδιαφέρομαι πάντα 

για βελτίωση». 

D.V.: «Έχω λογαριασμό Instagram και Facebook, αλλά δεν περνάω πολύ χρόνο σε αυτό». «Εδώ 

στη Βρύγη, γνωρίζω πολλούς ανθρώπους σαν κι εμένα, που περνούν τον περισσότερο χρόνο 

τους στο ατελιέ τους και δεν προωθούν τα προϊόντα  τους. Φυσικά, νομίζω ότι μπορούμε να το 
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βελτιώσουμε αυτό». «Καθώς είμαι λίγο μεγαλύτερη, αυτό είναι επίσης ένα άλλο γεγονός στο ότι 

δεν είμαι τόσο καλή με την επικοινωνία στα μέσα  κοινωνικής δικτύωσης όσο οι νέοι». 

 

4.3.3. Ομάδα εστίασης 3. 

1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας 

C.K.: 37 ετών. Είναι ανεξάρτητη σχεδιάστρια κοστουμιών τα τελευταία 10 χρόνια. 

G.Z.: 20χρονος μαθητής χειροτεχνίας. Δεν είχε αποφασίσει ακόμη σε ποιο προϊόν θα ήθελε να 

επικεντρωθεί, αλλά μελετά την ύφανση. Από τότε που ήταν παιδί, ήθελε να μάθει για τη 

χειροτεχνία και τη διαδικασία που ακολουθείται στον κλάδο της βιοτεχνίας και γι 'αυτό 

αποφάσισε να το σπουδάσει.. 

J.T.: 20χρονος μαθητής της υφαντουργικής τέχνης. 

L.D.: Τεχνίτης βιοτεχνίας από το 1998 από το Χέρενθουτ (Φλανμανδική περιοχή), ειδικός στην 

κατασκευή στυλό με ξύλο και εβονίτη. Διαπιστευμένος τεχνίτης και επίσημος προμηθευτής του 

βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών, ευγενείας, κρατικής ασφάλειας και άλλων δημόσιων φορέων. 

M.R.: Σπούδασε τέχνες και μετά από αρκετά χρόνια εργασίας σε διαφορετικό τομέα, αποφάσισε 

να ξεκινήσει φέτος την επιχείρησή της. Θα ξεκινήσει με τη βοήθεια ενός εκκολαπτηρίου για 

καλλιτέχνες. Είναι ειδική στη ζωγραφική με κρασί και τα κεντήματα. 

P.V.: 34 χρονών. Κατασκευαστής δερμάτινων τσαντών.  

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας  του 

κλάδου της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; 

Για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες ο τρόπος προσέγγισής τους στη βιοτεχνία ήταν 

μέσω των σπουδών τους. 

C.K.: Σπούδασε σχεδιασμό κοστουμιών οθόνης στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει τεχνικές 

δεξιότητες. 

G.Z.: Σπουδάζει ύφανση. 

L.D.: Στην περίπτωσή του ξεκίνησε νωρίς με το επάγγελμά του, από τότε που ήταν νέος, 

ενδιαφερόταν για την κατασκευή στυλό. «Θα ήθελα να έρθω σε επαφή με άλλους βιοτέχνες 

χειροτεχνίας, όχι μόνο με τους κατασκευαστές στυλό, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να 

μοιραστούμε και να μάθουμε από τους άλλους και τις διαδικασίες τους». 

M.R.: Οι σπουδές της. 

P.V.: Όταν ήταν 14 ετών, άρχισε να εργάζεται με το δέρμα. Σπούδασε σχεδιασμό και δημιουργία 

μοτίβου σε μια σχολή σχεδιασμού και μόδας. 
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3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό: 

Για τους περισσότερους από τους συμμετέχοντες, οι χειροτεχνίες ήταν μια δευτερεύουσα 

δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν γίνει πλήρης απασχόληση. Οι περισσότεροι από τους 

συμμετέχοντες ξεκίνησαν πρόσφατα το επιχειρηματικό τους έργο. 

C.K.: Έχει εργαστεί σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές ως σχεδιάστρια και 

διευθύντρια ενδυμάτων. Κάνει εργαστήρια και διδάσκει την τεχνική της εμπειρία σε 

περιφερειακά σχολεία ανοιχτού χώρου, αλλά και σε μειονότητες με προβληματικό υπόβαθρο ή 

σε κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό είναι περισσότερο προσανατολισμένο στο να κρατάει αυτούς 

τους ανθρώπους απασχολημένους από το να τους διδάσκει μια τέχνη για το μέλλον τους και να 

ζήσουν μέσα από αυτό. Διδάσκει επίσης μαθήματα μοδιστρικής στο l'École des Artisanats. 

Ωστόσο, δεν ψάχνει για δουλειά πλήρους απασχόλησης και δεν μπορεί να την αντέξει κιόλας 

λόγω χρόνου. Δεν πουλά ακόμα τα δικά της αντικείμενα, εργάζεται πάνω σε ένα νέο έργο που 

ονομάζεται Huddelafatz, το οποίο βασίζεται στην ιδέα της επανεφεύρεσης των κλασικών μπλε 

στολών εργασίας σε μοντέρνα γιλέκα και μπουφάν. Η κύρια πρόκληση είναι να διατηρηθεί σε 

όσο το δυνατόν πιο τοπικό και βιώσιμο επίπεδο. 

G.Z.: Δεν αισθάνεται ότι μπορεί να γίνει επιχειρηματίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών της. «Θα ήθελα να μάθω πρώτα από έναν άλλο βιοτέχνη. Πολλοί από τους συμμαθητές 

μου έχουν την ίδια ιδέα, να μάθουν στην πράξη το επάγγελμα και στη συνέχεια να 

δημιουργήσουν κάτι μόνοι τους». 

L.D.: Όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά, εργάστηκε για μια μεγάλη εταιρεία. Στη συνέχεια 

αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία, αλλά δεν διέθετε επιχειρηματικό σχέδιο. Ξεκίνησε 

πολύ αργά με το δικό του κεφάλαιο. Δεν ζήτησε δάνειο ή επιχορήγηση. 

Διεξάγει επίσης εργαστήρια σχετικά με τη δημιουργία πένας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. 

M.R.: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πιστεύει ότι το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστεί σε κάθε 

πελάτη και να του δώσει ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να ακούσετε 

τον πελάτη, τις ιδέες του και το αποτέλεσμα που θέλει. 

P.V.: Όταν ήταν 14 ετών, άρχισε να εργάζεται με το δέρμα και για 5 χρόνια εργάστηκε ως 

κατασκευαστής δερμάτινων τσαντών. Για 10 χρόνια διδάσκει επίσης την κατασκευή τσαντών σε 

εκπαιδευτικά κέντρα. 

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χειροτεχνία ήταν η παράλληλη δουλειά μου. Στον τομέα μου 

υπάρχει μεγάλος ο ανταγωνισμός και υπάρχουν πολύ γνωστές μάρκες, οπότε ήταν δύσκολο να 

ξεκινήσω». 

«Νομίζω ότι είχα τις τεχνικές δεξιότητες για να ξεκινήσω την επιχείρησή μου, αλλά όχι τις 

διοικητικές γνώσεις, όταν ξεκίνησα για πρώτη φορά». 
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«Πρέπει να έχετε χρόνο να αφιερώσετε στα κοινωνικά δίκτυα και μια ιστορία για να πείτε. Αν 

δεν το έχετε, είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσετε κοινωνικά δίκτυα για να προωθήσετε την 

εργασία σας». 

4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σαςεπιχείτηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας;  

Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι βιοτέχνες είναι το να βρουν χρήματα, να βρουν 

πελάτες, η τιμολόγηση και οι διοικητικές διαδικασίες. 

C.K.: Δεν πουλά ακόμα τα δικά της αντικείμενα. Είχε επιχορήγηση από τον L'Œuvre Nationale de 

Secours Grande-Duchesse Charlotte, αλλά εξακολουθεί να έχει ανάγκη από κεφάλαια και 

χρηματοδότηση (ζητώντας τα από το Chambre des Métiers και από το Υπουργείο Πολιτισμού). 

Είναι υποχρεωμένη να κάνει ένα Επιχειρηματικό πλάνο για το έργο της. 

Αυτή τη στιγμή έρχεται σε επαφή με μουσεία, βίγκαν και οικολογικά εστιατόρια και 

καταστήματα για να φορέσουν οι εργαζόμενοι ή οι σερβιτόροι τα γιλέκα της, ή να τα πουλήσει 

κ.λπ. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθεί στο έργο της, αλλά 

πρέπει επίσης να προσλάβει μοδίστρες που θα τη βοηθήσουν με τον όγκο της εργασίας. 

Επιθυμεί περισσότερες συνεργασίες / δίκτυα και τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των βιοτεχνών, 

ακόμη και από διαφορετικούς τομείς. 

L.D.: «Ένα από τα κύρια εμπόδια, όταν ξεκίνησα, ήταν να βρω πελάτες. Αλλά ήμουν τυχερός που 

βρήκα καλούς πελάτες στην αρχή, οι οποίοι έδωσαν καλές συστάσεις για μένα και αυτό με 

βοήθησε να βρω νέους. Έχοντας πελάτες όπως το βελγικό Υπουργείο Εξωτερικών με βοήθησε να 

έχω και άλλους πελάτες του ίδιου βεληνεκούς». 

M.R.: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο ζήτημα με το οποίο πρέπει 

να ξεκινήσει είναι το διοικητικό και γραφειοκρατικό έργο. Μέχρι τώρα είχε τη βιοτεχνική της 

επιχείρηση ως δευτερεύουσα δουλειά. Όταν μετακόμισε στο Βέλγιο, έχασε το δίκτυο που είχε 

ήδη χτίσει στην Ισπανία. Εκεί είχε επαφή με οινοποιεία και οινοπαραγωγούς, και οι καλές 

συστάσεις αυτών των πρώτων πελατών την βοήθησαν να βρει νέους. 

P.V.: «Μία από τις προκλήσεις όταν ξεκίνησα ήταν ότι δεν μπορούσα να αγοράσω υλικό σε 

μεγάλες ποσότητες, δεν άξιζε για τους προμηθευτές να πουλήσουν σε εμένα. Επομένως, ήταν 

δύσκολο να βρω έναν προμηθευτή». 

Ένα «πρόβλημα» όταν ξεκίνησα, ήταν ότι δεν ήξερα πολλά για τα έγγραφα που πρέπει να κάνω 

ή πώς να τα συμπληρώσω. Έτσι, αποφάσισα να συνεργαστώ με τη Securex, μια εταιρεία 

μισθοδοσίας, η οποία κάνει τις γραφειοκρατικές δουλειές για εμένα. Έτσι, όταν προσπάθησα να 

υποβάλω αίτηση για την επίσημη αναγνώριση μου ως τεχνίτη, ανακάλυψα ότι δεν μπορούσα να 

το κάνω επειδή το Securex είχε συμπεριλάβει έναν διαφορετικό κώδικό για τη δραστηριότητά 

μου. Η χρήση λανθασμένου κώδικα δραστηριότητας μπορεί να επηρεάσει πολύ, τις επίσημες 

πιστοποιήσεις αλλά και τις επιδοτήσεις για το COVID-19. 

Φυσικά, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί μια επιχείρηση θα μπορούσα να αποφύγω αυτό το 

πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι είναι πράγματα που μαθαίνεις με την εμπειρία. Η γνώση των 
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εργασιακών δικαιωμάτων θα βοηθούσε, φυσικά, αλλά τα συγκεκριμένα δικαιώματα για τον 

τομέα μας. Εδώ έχουμε μια «κατάσταση καλλιτέχνη» αλλά είναι αρκετά ευρύ και δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε μένα, και στη γυναίκα μου που εργάζεται στον τομέα των 

ταινιών ή στους πλαστικούς καλλιτέχνες. 

Ήταν επίσης δύσκολο να μάθω πώς να τιμολογώ τα προϊόντα μου. Έχω χρησιμοποιήσει υλικά 

υψηλής ποιότητας και αυτό αυξάνει την τιμή των τσαντών μου, αλλά δεν μπορούσα να βρω 

πελάτες να πληρώσουν για αυτό. Σε αυτήν την τιμή, έπρεπε να ανταγωνιστώ με γνωστές μάρκες 

και έτσι ξεκίνησα. Αυτό ήταν δύσκολο. 

«Οι τσάντες μου δεν πωλούνται σε καταστήματα, ούτε στο διαδίκτυο. Οι πελάτες μου πρέπει να 

επικοινωνήσουν μαζί μου. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πολύς ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα».  

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον 

τομέα της εμπειρογνωμοσύνης τους, μόνο ένας από αυτούς έλαβε συνεχιζόμενη επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση. 

C.K.: Χωρίς μαθήματα ή εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα ή τη διαχείριση. Η 

λουξεμβουργιανή ένωση Chambre des Métiers τη βοήθησε με προκαταρκτικές δεξιότητες 

διαχείρισης, νομικά και γραφειοκρατικά έγγραφα, καθώς και με τον ιστότοπο και τη γραφιστική 

της. 

Χρειάζεται εκπαίδευση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα, αλλά δεν έχει αρκετό χρόνο 

για να επικεντρωθεί σε αυτό. Δεν είναι προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να 

παρακολουθήσει μαθήματα και να μην ξοδεύει το χρόνο της στη δουλειά της. Μαθαίνει 

καθημερινά και ρωτά άλλους τεχνίτες για το πώς να διαχειρίζονται ή πώς να λύνουν ορισμένες 

καταστάσεις. 

G.Z.: Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

L.D.: Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

M.R.: Δεν έχει επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά θα παρακολουθήσει εκπαίδευση στα πλάισια της 

περιφέρειας που ανήκει για το πώς να δημιουργήσει ένα. 

Στην τεχνική πλευρά της επιχείρησής της, στην αρχή, έπρεπε να μελετήσει χημεία για να μάθει 

πώς να συνδυάζει τα χρώματα και το κρασί. Τώρα αναμιγνύει την τέχνη του κεντήματος με τα 

χρώματα. 

P.V.: Σπούδασε σχεδιασμό και δημιουργία μοτίβων σε σχολή σχεδιασμού και μόδας. 

«Έκανα μαθήματα διαχείρισης επιχειρήσεων στην Αμβέρσα, αλλά ήταν πολύ βασικό και οι άλλοι 

που παρακολουθούσαν αυτό το μάθημα είχαν πολύ διαφορετικές επιχειρηματικές ιδέες από 

εμένα. Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ γενικό το μάθημα και το επίπεδο πολύ χαμηλό. Πρέπει να 

παραδεχτώ ότι η τιμολόγηση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για μένα». 
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6. Με βάση την εμπειρία σας ποιες εγκάρσιες δεξιότητες χρειάζονται για να ξεκινήσει κάποιος 

τη δική του επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; Γιατί; Παραδείγματα: 

Γενικές / βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας, Γενικές / βασικές δεξιότητες διαχείρισης, 

Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, Ομαδική εργασία, Ηγεσία, Επίλυση προβλημάτων, 

Διαπραγμάτευση, Διαχείριση χρόνου, Ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, 

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, Μάρκετινγκ, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας…  

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, εκτός από αυτές τις δεξιότητες, είναι σημαντικό να έχετε καλές 

δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες δικτύωσης, γνώση της αγοράς και δεξιότητες 

χρηματοοικονομικών αλλά και δεξιότητες σκέψης. 

G.Z.: «Νομίζω ότι όλα είναι σημαντικά. Αλλά δεν έχω μαθήματα σχετικά με αυτές τις δεξιότητες. 

Από την άλλη πλευρά, έχουμε ανεπαρκή εκπαίδευση στο μάρκετινγκ». 

L.D.: «Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να επικοινωνείς καλά. Στην περίπτωσή μου, 

για παράδειγμα, συνεργάζομαι με κάποιον που διορθώνει τα κείμενά μου». 

 «Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί ένα καλό δίκτυο. Στην περίπτωσή μου, ήταν χρήσιμο 

για να βρω περισσότερους πελάτες». 

M.R.: «Όλα είναι σημαντικά, αλλά το να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η γραφειοκρατία είναι 

απαραίτητο. Είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα και καθιστά δυσκολότερο το ξεκίνημα». 

«Νομίζω ότι ένα καλό δίκτυο είναι απαραίτητο. Όχι μόνο για να σας βοηθήσει να βρείτε νέους 

πελάτες, αλλά και για να ξεκινήσετε και να προωθήσετε την εταιρεία σας. Για μένα είναι πολύ 

σημαντικό να βρω τους σωστούς προμηθευτές και συνεργάτες για να βρίσκουν τα υφάσματα, 

να δημιουργήσουν τον ιστότοπό μου… και να με βοηθήσουν με πολλά πράγματα στα οποία δεν 

είμαι ειδικός. Γνωρίζω πολύ καλά την τεχνική πλευρά, αλλά χρειάζομαι ανθρώπους για να 

ολοκληρώσουν τις δεξιότητές μου». 

P.V.: «Νομίζω ότι οι πιο σημαντικές είναι οι γενικές / βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας, η 

δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων. Θα ήθελα επίσης να 

προσθέσω ότι πρέπει να έχετε γνώση της αγοράς και οικονομικές δεξιότητες. Είναι επίσης 

σημαντικό να έχετε δεξιότητες κριτικής σκέψης και πριν ξεκινήσετε την επιχείρησή σας να 

ελέγξετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκκίνησης μόνοι σας». 

7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και ελλείψεις επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας;  

Για δύο από τους συμμετέχοντες, τα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θα 

έπρεπε να προσεγγίζουν τις επιχειρηματικές και διαχειριστικές δεξιότητες από την οτική  του 

μαθαίνω στην πράξη. 

G.Z.: Θα μάθει περισσότερα για τη διαχείριση μιας βιοτεχνίας, τη διαχείριση επιχειρήσεων και 

την επιχειρηματικότητα στην ακαδημία που πηγαίνει, το επόμενο έτος. Ωστόσο, λέει, «Άλλοι 

μαθητές μου είπαν ότι αυτά τα μαθήματα είναι πραγματικά πολύ γενικά και όχι πολύ χρήσιμα». 
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Στην ακαδημία, τα περισσότερα από τα μαθήματά της αφορούν την τεχνική πλευρά της 

ύφανσης. Θα έχει μόνο κάποια μαθήματα σχετικά με τη διαχείριση επιχειρήσεων και την 

επιχειρηματικότητα κατά το τελευταίο έτος σπουδών της. Δεν είναι σίγουρη για το περιεχόμενο 

αυτού του μαθήματος. «Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

παρά με τις τυπικές διαδικασίες δημιουργίας μιας εταιρείας, όπως οι φόροι, οι νομικές μορφές 

και άλλα  τέτοια πράγματα». 

Έχει ήδη σπουδάσει για τρία χρόνια. «Για παράδειγμα, έχουμε μαθήματα τρισδιάστατης 

εκτύπωσης, σχεδίου, διαφορετικές τεχνικές ύφανσης, μαθαίνουμε πραγματικά πώς να κάνουμε 

πράγματα». Για το λόγο αυτό, πάντα αναζητά ευκαιρίες εκτός της ακαδημίας για να ολοκληρώσει 

την εκπαίδευσή της. 

P.V.: «Νομίζω ότι η εκπαίδευση στη χειροτεχνία και τη βιοτεχνία δεν έχει αλλάξει από τη 

δεκαετία του '90. Πρέπει να εκσυχρονιστεί για να προσελκύσει περισσότερους μαθητές και 

νέους ανθρώπους. Οι περισσότεροι από τους νέους που ενδιαφέρονται για τα δημιουργικά 

επαγγέλματα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε μια σχολή τέχνης και μια τεχνική ακαδημία και η 

δεύτερη είναι πρακτικά απαρχαιωμένη». 

 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας;  

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ενημερώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους, αλλά 

επιλέγουν ευέλικτες εκπαιδεύσεις, που να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχουν στην κάθε 

στιγμή αλλά και στον χρόνο που διαθέτουν. 

C.K.: Αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθεί στο έργο της. 

G.Z.: Αναζητά πάντα ευκαιρίες εκτός της ακαδημίας για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της. 

L.D.: Είναι αυτοδίδακτος, δημιούργησε τη δική του ιστοσελίδα. «Προσπαθώ να βελτιώσω τον 

ιστότοπό μου και τον τρόπο που προβάλω τα προϊόντα μου». 

Δεν διεξάγει μόνο εργαστήρια, αλλά παρακολουθεί επίσης διάφορα είδη εκπαίδευσης, κυρίως 

παρουσίασεις. Μόλις επέστρεψε από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου 

παρακολούθησε κάποια μαθήματα. Η εκπαίδευση που παρακολουθεί επικεντρώνεται στην 

τεχνική και στη βελτίωση της διαδικασίας δημιουργίας στυλό. 

M.R.: Παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα, κυρίως MOOCs σχετικά με την τέχνη και τις 

τεχνικές της. «Εξαρτάται από τις εβδομάδες, μερικές φορές έχω περισσότερο χρόνο, οπότε 

περνάω 4 ή 5 ώρες παρακολουθώντας διαδικτυακά μαθήματα, αλλά υπάρχουν άλλες εβδομάδες 

που δεν έχω πολύ χρόνο ή πρέπει να δουλέψω, επομένως δεν αφιερώνω πολύ χρόνο». 

P.V.: «Για να εκσυχρονήσω τις δεξιότητές μου, χρησιμοποιώ το Youtube και το Reedit. Έχω μάθει 

πολλά για το AutoCAD, το excel, το illustrator, την ιταλική γλώσσα… γιατί διαπίστωσα ότι η 

εκπαίδευση στα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων ήταν γενική και όχι πολύ χρήσιμη. Για 

παράδειγμα, πήγα να παρακολουθήσω ένα ιταλικό μάθημα και μας δίδαξαν πώς να 

παραγγέλνουμε καφέ. Αυτό που πρέπει να μάθω είναι η ιταλική γλώσσα προσαρμοσμένη για 
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επιχείρησεις, οπότε όταν πηγαίνω για να βρω προμηθευτές να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί 

τους». 

 

9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων 

για τον βιοτεχνικό τομέα; 

Η πανδημία ανάγκασε όλους τους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν ορισμένα μέρη της 

επιχείρησής τους σε ψηφιακή μορφή, για το λόγο αυτό θα χρειαστούν οι ψηφιακές δεξιότητες. 

C.K.: Λόγω του Covid-19 έπρεπε να αναβάλει τις πρώτες φάσεις του έργου και ασχολήθηκε με το 

να ράψει μάσκες προσώπου με το ίδιο ύφασμα που θα χρησιμοποιούσε και στα γιλέκα και τα 

σακάκια. 

L.D.: «Γράφω ένα blog σχετικά με τη διαδικασία δημιουργίας στυλό, τις διαφορετικές ιδέες που 

έχω αναπτύξει ή τεχνικά πράγματα για την επιχείρησή μου. Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, 

είχα τη δυνατότητα να αφιερώσω περισσότερο χρόνο για να γράφω και να δημοσιεύω πιο συχνά 

στο blog. Ωστόσο, καθώς δεν αισθάνομαι απόλυτα σίγουρος για τη γραμματική των αναρτήσεων 

μου, συνεργάζομαι με έναν διορθωτή. Με βοηθά να κάνω τις αναρτήσεις μου πιο 

επαγγελματικές». 

«Στέλνω επίσης συχνά ένα newsletter με τα νέα της Luxpen». 

M.R.: Θέλει να δώσει στην επιχείρησή της μια οικολογική πλευρά και για αυτόν τον λόγο, η 

πανδημία ήταν ένα πρόβλημα, επειδή δεν μπορούσε να συναντήσει προσωπικά τους 

προμηθευτές και να δει και να αγγίξει τα υφάσματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει. «Κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας ήταν ευκολότερο να αγοράσετε διαδικτυακά από οπουδήποτε, αλλά όχι 

να επισκεφθείτε έναν τοπικό κατασκευαστή για να αγοράσετε τοπικό ύφασμα».  

Θα προτιμούσε να αγοράσει τα υλικά προσωπικά παρά από το διαδίκτυο, επειδή πρέπει να 

ελέγξει την ποιότητα τους. Ωστόσο, η πανδημία την βοήθησε να ανοιχτεί στο διαδίκτυο και να 

επικεντρωθεί στη δουλειά και την παρουσία της εκεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα ακόμα για την ίδια, 

καθώς ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς της είναι η υφή της τέχνης της και το να το 

αντικατοπτρίζει στις φωτογραφίες της είναι πολύπλοκο. 

P.V.: Λόγω του Covid αναγκάστηκε να αλλάξει τις ομαδικές διαλέξεις σε ατομικά μαθήματα και 

του αρέσει καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να αγοράσει επίσης όλο και περισσότερα 

μηχανήματα επειδή δεν μπορούσε να πάει στο στούντιο του. 

 

10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

G.Z.: «Ευχαριστώ πραγματικά τους άλλους συμμετέχοντες για τις συμβουλές τους, στην 

περίπτωσή μου νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να ψάχνουμε πάντα για νέους τρόπους 

βελτίωσης και ανταλλαγής ιδεών, όπως αυτή η συνάντηση». 
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L.D.: «Γίνε ενεργός μαθητής». 

M.R.: «Το πράγμα που είπα πριν, να γνωρίζετε καλά τον πελάτη σας, αυτό που μπορείτε να τους 

προσφέρετε είναι επίσης σημαντικό και να ασχολείστε πάντα με το δίκτυό σας. Τώρα, αφού για 

λίγο δεν ήμουν στο καλλιτεχνικό περιβάλλον θα πρέπει να ξεκινήσω ξανά. Για αυτό, αποφάσισα 

να συμμετάσχω σε τοπικούς και εθνικούς διαγωνισμούς. Για παράδειγμα, το Luxembourg price, 

το σημαντικό σε αυτόν τον διαγωνισμό δεν είναι μόνο το βραβείο, αλλά και η προβολή που θα 

δώσει στη δουλειά μου». 

P.V.: «Σκεφτείτε τις προθεσμίες, τους στόχους και όχι μόνο τη ρομαντική πλευρά της 

δημιουργίας». 

 

11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς ; 

Οι συμμετέχοντες θα ενδιαφερόταν για ευέλικτες ευκαιρίες εκπαίδευσης που προσαρμόζονται 

στις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα του χρόνου τους, καλύπτοντας ειδικά τις δεξιότητες 

μάρκετινγκ και επικοινωνίας. 

C.K.: Χρειάζεται και θα εκτιμούσε να λάβει εκπαίδευση και πληροφορίες για το πώς να πουλήσει 

τα έργα της και να αυξήσει τις πωλήσεις της. Έχει σαφείς ορισμούς για την προσωπική της 

ταυτότητα στο μάρκετινγκ, στο σχεδιασμό κ.λπ., αλλά το ζήτημα είναι η διανομή σε ένα ευρύ 

φάσμα πελατών και η εύρεση του σωστού κοινού. Επίσης, θα εκτιμούσε μαθήματα σχετικά με 

τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για επιχειρηματικούς σκοπούς και πώς να της 

αποφέρουν κέρδη. 

«Έχω μια προσωπική μάχη με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: είναι τόσο χρονοβόρο, χρειάζομαι 

ένα σωστό μάθημα και εκπαίδευση για να μάθω τη χρησιμότητα τους και πώς να επωφελούμαι 

από όλες τις δυνατότητες τους για να αφοσιωθώ στη δουλειά μου. Πρέπει να κάνω μια 

επαγγελματική στροφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρω τη χρησιμότητά τους στην 

επιχείρησή μου και να εξετάσω το ενδεχόμενο να το εφαρμόσω». 

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής εκπαίδευση για το πώς να χειρίζεται κανείς το 

διοικητικό μέρος της έναρξης μιας επιχείρησης, βήμα προς βήμα ή την πιθανότητα επαφής με 

έναν καλό σύμβουλο ή γραφείο. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει στοχευμένη εκπαίδευση για τις 

κατάλληλες δεξιότητες διαχείρισης χρόνου που χρειάζονται όταν τρέχει κανείς τη δική του 

επιχείρηση επειδή τείνει να είναι σαρωτική  λόγω όλων των διαφορετικών τμημάτων που πρέπει 

να φροντίσει (προμηθευτές, πελάτες, διαφήμιση και μάρκετινγκ, παραγωγή των πραγματικών 

αντικειμένων, νομικές / διοικητικές γραφειοκρατικές εργασίες, χρηματοδότησης κ.λπ., δικτύωση 

με άλλους επαγγελματίες) 

Προτείνει επίσης να προσθέσουμε στον ιστότοπο StartCraft μια καρτέλα με ευκαιρίες εργασίας 

για βιοτέχνες, διαφημίσεις, συνεργασίες, αγγελίες εργασίας, αιτήματα εργασίας, δικτύωση κ.λπ. 

G.Z.: Για αυτήν είναι επίσης σημαντικό να συνεργαστεί με άλλους τεχνίτες πρώτα για να μάθει 

και μετά να έχει προμηθευτές. Θέλει να εκμεταλλευτεί τα τοπικά προϊόντα, όχι μόνο επειδή είναι 

φθηνότερα, αλλά επειδή θα βοηθήσει επίσης την τοπική οικονομία. Η ιδέα της είναι επίσης να 
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αρχίσει να εργάζεται για μια μικρή εταιρεία παρά να εξαρτάται από μεγαλύτερες που πωλούν 

βιοτεχνικά προϊόντα σαν να ήταν οποιοδήποτε άλλο προϊόν. «Στη χειροτεχνία τα κομμάτια είναι 

μοναδικά, δεν μπορούν να πουληθούν σε μεγάλα καταστήματα, όπως τα κατασκευασμένα 

αντικείμενα από εργοστάσια». 

Για αυτόν τον λόγο, θα ήταν κατάλληλη η εκπαιδευτική προσέγγιση μαθαίνω στην πράξη. 

L.D.: Κυρίως παρουσιάσεις. Η εκπαίδευση που παρακολουθεί επικεντρώνεται στην τεχνική και 

στη βελτίωση της διαδικασίας δημιουργίας στυλό. 

M.R.: Ευέλικτη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα του χρόνου της. 

P.V.: Ευέλικτη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα του χρόνου του. 

4.3.4. Εις βάθος συνεντεύξεις 

Μετά την πραγματοποίηση των ομάδων εστίασης, οι επιχειρηματίες της βιοτεχνίας 

προσεγγίστηκαν για να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που παρείχαν κατά τη διάρκεια των 

ομάδων εστίασης. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συμπεριλήφθηκαν στο σημείο «Έρευνα 

μεταξύ των επιχειρήσεων». 

Επιπλέον, δύο βιοτέχνες που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ομάδες εστίασης 

προσφέρθηκαν να κάνουν ατομική συνέντευξη. Μόνο το αποτέλεσμα αυτών των συνεντεύξεων 

περιλαμβάνονται σε αυτό το σημείο. 

G.C. 

1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας 

Βιοτεχνία χειροποίητων λαμπών «L'Alchimiste du Bien-Etre». Ξεκίνησε ως τεχνίτης το 2016. 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του 

κλάδου της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; 

Άρχισε να δημιουργεί τις χειροποίητες λάμπες του μετά από μια εκπαίδευση 

χρωματοθεραπείας. Μετά από αυτό, παρακολούθησε επίσης διάφορα εκπαιδευτικά μαθήματα 

για το γυαλί, το μέταλλο, το φύλλο χρυσού, ακόμη και την πατίνα. 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό. 

Στην περίπτωσή του, ξεκίνησε ως μισθωτός με μερική απασχόληση, μετά τη συνταξιοδότησή του. 

Δεν ετοίμασε επιχειρηματικό σχέδιο και θεωρεί ότι δεν το έχει ανάγκη, επειδή λόγω της 

μοναδικότητας του έργου του, είναι αδύνατη η μαζική πώληση. Επιπλέον, τονίζει ότι για αυτόν 

είναι σημαντικό να έχει μια προσωπική προσέγγιση και να προσφέρει ένα προσαρμοσμένο 

προϊόν σε καθένα από τους πελάτες του. 

Ξεκίνησε με τα δικά του κεφάλαια, και γι 'αυτόν, ήταν σημαντικό να ξεκινήσει ως 

αυτοαπασχολούμενος με μερική απασχόληση, γιατί αυτό του επέτρεπε να έχει και άλλη πηγή 

εισοδήματος. 
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4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας; 

Στην περίπτωσή του, υπογραμμίζει ότι είναι αυτοδίδακτος. Δημιούργησε τη δική του ιστοσελίδα 

και δικτυώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δώσει προβολή στο έργο του. 

Ακολούθησε εκπαίδευση στη διαχείριση των ΜΜΕ και στη λογιστική των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων. 

Πριν ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, υπηρετούσε στο στρατό. Εκεί έμαθε για τη διαχείριση 

αλλά όχι για την επικοινωνία ή το μάρκετινγκ. Συνεχίζει να μαθαίνει για άλλες πτυχές της 

διαχείρισης, αλλά με το δικό του ρυθμό, δεν παρακολουθεί συγκεκριμένη εκπαίδευση 

(αναζήτηση στο google). 

Θεωρεί ότι όταν ξεκίνησε, είχε τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέγεθος και τον τύπο της 

επιχείρησής που ήθελε να δημιουργήσει. 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Υπηρετούσε στο στρατό.  

6. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας; 

Είναι ευχαριστημένος με το μέγεθος και τον τύπο της επιχείρησής του. Δεν ενδιαφέρεται να 

βελτιώσει τις δεξιότητές του.  

7. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων 

για τον βιοτεχνικό τομέα; 

Ο Covid δεν επηρέασε πραγματικά την επιχείρησή του, επειδή οι πελάτες του εξακολουθούν να 

μπορούν να επισκεφθούν το στούντιο του ακολουθώντας τα μέτρα ασφαλείας. 

8. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

Με βάση την εμπειρία του, είναι σημαντικό που διευθύνει μια βιοτεχνική επιχείρηση όντας 

αυτοδίδακτος και τονίζει τη σημαντικότητα της μοναδικότητας των προσφερόμενων προϊόντων. 

Προσθέτει ότι είναι σημαντικό να προσφέρουμε προϊόντα που συνδέονται με τον πελάτη. 

9. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς;  

Μία από τις κύριες προκλήσεις για αυτόν ήταν οι λογαριασμοί της εταιρείας. Συνιστά την ύπαρξη 

υποστήριξης από λογιστή. 

 

P.M. 

1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας 

Δημιουργίες με λουλούδια και εσωτερικές διακοσμήσεις «La Bulle en Soi». Ξεκίνησε ως τεχνίτρια 

το 2017. Δεν έχει υπαλλήλους.  
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2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του 

κλάδου της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; 

Εκπαιδεύτηκε στην εσωτερική διακόσμηση στο Académie des Beaux-Arts de Liège, και μετά από 

αυτό, άρχισε να διδάσκει τεχνικές δημιουργίας με λουλούδια. Εργάστηκε ως δασκάλα για 

περισσότερο από 20 χρόνια. 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό. 

Πριν από τρία χρόνια, αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση. Εκείνη την περίοδο 

ακολούθησε μια εκπαίδευση στη διαχείριση επιχειρήσεων σε μια ένωση επιχειρηματιών το  

UCM. Δεν είχε επιχειρηματικό σχέδιο. Αποφάσισε, να δώσει στον εαυτό της περιθώριο 4 χρόνια 

για να προσπαθήσει να αναπτύξει μια βιώσιμη επιχείρηση. 

4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας; 

Κατά την άποψή της, δεν διαθέτει δεξιότητες διαχείρισης και μάρκετινγκ, θα ήθελε να αναπτύξει 

αυτές τις δεξιότητες για να είναι σε θέση να αναπτύξει ένα εμπορεύσιμο προϊόν, αλλά να είναι 

επίσης και προσαρμοσμένο για κάθε πελάτη. 

Διαπιστώνει επίσης ότι έχει έλλειψη τεχνικής κατάρτισης και παρακολουθεί εκπαίδευση σε αυτό 

το θέμα. 

Θα ήθελε να κάνει τον ιστότοπό της πιο εμπορικό, και για αυτό, θα ήθελε να συνεργαστεί και να 

μοιραστεί βέλτιστες πρακτικές με άλλους τεχνίτες. 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Έλαβε αρχική επαγγελματική εκπάιδευση και κατάρτιση.  

6. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας;  

Είναι αυτοδίδακτη στην τεχνική και πρέπει να μάθει για το ξύλινο πλαίσιο, την ηλεκτρική 

ενέργεια, τις διαδικτυακές πωλήσεις. 

7. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

Να μοιραστεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές της με άλλους τεχνίτες. Έχει ήδη συνεργαστεί με 

τεχνίτες από τη Βαλένθια και από το Βέλγιο, έχει διεξαγάγει εργαστήρια στη Γαλλία. Θα ήθελε 

να μοιραστεί τις γνώσεις και τις δεξιότητές της με άλλους τεχνίτες και να έχει συναλλαγές με 

άλλους τεχνίτες. 

8. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς; 

Η εκπαίδευση που ενισχύει τις δεξιότητες διαχείρισης και μάρκετινγκ, ώστε να είναι σε θέση ο 

εκπαιδευόμενος να αναπτύξει ένα εμπορεύσιμο προϊόν, το οποίο όμως να είναι και 

προσαρμοσμένο σε κάθε πελάτη. 
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Διαπιστώνει επίσης ότι έχει έλλειψη τεχνικής κατάρτισης και παρακολουθεί εκπαίδευση σε αυτό 

το θέμα. 

4.3.5. Περίληψη ομάδων εστίασης 

 Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα λήφθηκε επιτόπου από τους συμμετέχοντες. 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα βοηθά στην 

επιτυχία μιας βιοτεχνικής επιχείρησης. Μερικοί από αυτούς έθεσαν ως παράδειγμα το γεγονός 

ότι οι άνθρωποι που είχαν προηγούμενη γνώση πωλήσεων ή μάρκετινγκ, όταν έγιναν 

επιχειρηματίες βιοτεχνίας ήταν πιο επιτυχημένοι, από αυτούς με καθαρό υπόβαθρο βιοτεχνίας. 

Μόνο λίγοι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μαθήματα επιχειρηματικότητας, τα οποία 

προσφέρονται κυρίως από περιφερειακές αρχές που προωθούν την επιχειρηματικότητα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, τόνισαν ότι η εκπαίδευση ήταν πολύ γενική και δεν ήταν προσαρμόσμένη 

στην βιοτεχνική πραγματικότητα, τις ανάγκες και τις προστιθέμενες αξίες των προιόντων τους. 

Μερικοί από τους συμμετέχοντες είχαν ένα επιχειρηματικό πλάνο πριν ξεκινήσουν τα έργα τους. 

Εκείνοι που το είχαν, δ’ηλωσαν ότι δεν ήταν πολύ χρήσιμο ή το χρησιμοποίησαν μόνο για να 

υποβάλουν αίτηση για δάνεια. 

Από την άλλη πλευρά, πολλοί συμμετέχοντες θεωρούσαν τα επιχειρηματικά πλάνα ως κάτι πολύ 

δύσκολο, και σε πολλές περιπτώσεις, δήλωσαν ότι είχαν την αίσθηση ότι δεν ήταν 

προσαρμοσμένα για τους επιχειρηματίες βιοτεχνίας. 

Επανειλημμένα είπαν ότι ξεκίνησαν σιγά-σιγά χωρίς την ανάγκη για επιχειρηματικό πλάνο. 

 Μορφή και δεξιότητες που αντιμετωπίζονται. 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο αφιερωμένο για 

την εκπαίδευση. 

Μόνο μερικοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα και 

ότι αφιερώνουν μερικές ώρες την εβδομάδα (μεταξύ δύο και τεσσάρων) 

Οι περισσότεροι από τους βιοτέχνες που συμμετείχαν, δήλωσαν ότι παρακολουθούν μαθήματα 

για τη βελτίωση των ειδικών τεχνικών τους δεξιοτήτων. Μερικοί από αυτούς παρακολουθούν 

άλλα μαθήματα, τα περισσότερα από τα οποία απευθύνονται στη βελτίωση της επικοινωνίας 

και του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις τους. 

•             Εκφράστηκαν σημαντικές ανάγκες ικανοτήτων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ότι όλοι δυσκολεύονται να βρουν χρόνο για να 

συμμορφωθούν επιτυχώς με όλες τις διαφορετικές εργασίες που απαιτεί η επιχείρηση 

(δημιουργία, διαχείριση, μάρκετινγκ και πωλήσεις). 

Μερικοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι κύριες προκλήσεις κατά την έναρξη της 

επιχείρησής τους ήταν η προβολή, η επικοινωνία, το μάρκετινγκ και η δημιουργία δικτύου. 
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Μια άλλη πρόκληση για μερικούς τεχνίτες/βιοτέχνες ήταν η τιμολόγηση των κομματιών τους. 

Επιπλέον, εντοπίστηκε μια συγκεκριμένη ανάγκη για τη χώρα, καθώς πολλοί από τους 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι διοικητικές διαδικασίες για την ανεξαρτησία και την κατοχή του 

επίσημου πιστοποιητικού τεχνικού στο Βέλγιο είναι πολύ δύσκολες. 

•                Τελική έλλειψη από την υπάρχουσα εκπαιδευτική προσφορά. 

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν επίσης καθηγητές του τομέα 

εμπειρογνωμοσύνης τους, δήλωσαν ότι στα περισσότερα από τα ιδρύματα τα προγράμματα 

σπουδών πρέπει να επικαιροποιηθούν. Πολλά σχολεία και ακαδημίες περιλαμβάνουν στα 

προγράμματα σπουδών επιχειρηματικά μαθήματα και εκπαίδευση μαλακών δεξιοτήτων, αλλά 

μόνο με θεωρητική προσέγγιση. 

Ένας από τους συμμετέχοντες, μια φοιτήτρια, ανέφερε ότι στην περίπτωσή της, στα 

προγράμματα σπουδών της, ο χρόνος που αφιερώνεται για επιχειρηματικές και μαλακές 

δεξιότητες ήταν χαμηλός. 

•                 Προτιμώμενη μορφή και ικανότητες για την κατάρτιση της επιχειρηματικότητας. 

Πολλοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ενημερώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους, αλλά 

κυρίως αυτές που συνδέονται με την τεχνική πλευρά της βιοτεχνίας τους. 

Όσον αφορά τις επιχειρηματικές δεξιότητες, λίγοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι παρακολουθούν 

μαθήματα για τη βελτίωση τους. Ωστόσο, πολλοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα 

ενδιαφέρονταν για μια εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του τεχνίτη. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο μέσος όρος του χρόνου που αφιερώνεται για εκπαίδευση 

είναι μεταξύ δύο και τεσσάρων ωρών την εβδομάδα. 

•                  Εκφράστηκαν περαιτέρω απαιτήσεις. 

Πολλοί από αυτούς εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συνδεθούν με άλλους τεχνίτες για να 

βρουν πιθανές συνεργασίες και να δώσουν προβολή στη δουλειά τους. Για πολλούς από αυτούς, 

η δημιουργία δικτύου ήταν πολύ σημαντική. 

4.4  ΠΟΛΩΝΙΑ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος StartCraft, οργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης μέσω του Jitsi στις 

8 Φεβρουαρίου και στις 11 Φεβρουαρίου 2021 με τον οργανισμό-έταιρο WICI. 

Σε αυτές τις συναντήσεις, οι εκπρόσωποι του WICI κράτησαν σημειώσεις από τις διάφορες 

συζητήσεις και θέματα, προκειμένου να αναπτύξουν αυτό το έγγραφο. 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ανωνυμίας των ερωτηθέντων (όπως 

συμφωνήθηκε μαζί τους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων), θα χρησιμοποιηθούν αρχικά αντί 

για πλήρη ονόματα. 

4.4.1. Ομάδα εστίασης 1 
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1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 

LC – άντρας, σιδηρουργός, ζει στη Βαρσοβία. Ασχολήθηκε με τη δημιουργία αντιγράφων ιστορικών 

όπλων, όπως ασπίδες και μαχαίρια, πριν από αυτό διεύθυνε διάφορες εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών. 

EP – γυναίκα, υφάντρα, ζει στο Γκντανσκ, διευθύνει μια εταιρεία στην Εσθονία από το 2017. 

Δημιουργεί υφαντές ζώνες βασισμένες σε αρχαιολογικά ευρήματα και διαχειρίζεται ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα στην πλατφόρμα Etsy, όπου πωλεί χειροτεχνήματα στον τομέα της 

ύφανσης και της πλέξης , φτιαγμένα από αυτήν και άλλες γυναίκες. 

AR – γυναίκα, εκπαιδευμένη γλύπτρια, επί του παρόντος ασχολείται με κεραμικά / υφάσματα. Από 

το 2020 διευθύνει το στούντιο Hap Hap, το οποίο προωθεί την αισθητηριακή εκπαίδευση και 

παράγει μαξιλάρια και κεραμικά αντικείμενα. 

AW - γυναίκα, τομέας κεραμικών, λειτουργεί την εταιρεία της από το 2004, στην αρχή ήταν σχολή 

χορού, ασχολείται με κεραμικά 6 χρόνια, έχει υπαλλήλους που την υποστηρίζουν στο μάρκετινγκ 

MM - άντρας, κατασκευαστής κεραμικών, υποδημάτων και άλλων τεχνών που σχετίζονται με την 

ιστορική αναπαράσταση. Συμπληρώνει στην προσφορά της εταιρείας της γυναίκας του και 

εργάζεται στο πανεπιστήμιο ως λέκτορας ιστορίας. 

MO - γυναίκα, υφάντρα καλαθιών, εκπαιδευτικός. Διαχειρίζεται μια εκπαιδευτική εταιρεία από το 

2015, η οποία προσφέρει εργαστήρια παλαιών χειροτεχνιών. 

Οι MO και MM είναι παντρεμένοι. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι MM και MO συνεργάζονται 

σε ιστορικά κέντρα εκπαίδευσης στη Νορβηγία. 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του κλάδου 

της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας: 

Οι συμμετέχοντες έχουν αναπτύξει τις γνώσεις τους σχετικά με τη λειτουργία μιας εταιρείας κυρίως 

στην παρατήρηση άλλων επιχειρηματιών και φίλων, καθώς και στη δική τους έρευνα. 

Ο LC κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει συναντήσει λίγους μέντορες και άτομα που 

δραστηριοποιήθηκαν σε διάφορους τομείς. 

Μερικοί συμμετέχοντες αναφέρουν ότι παρακολούθησαν την επίσημη εκπαίδευση (γυμνάσιο, 

σπουδές), αλλά το βρίσκουν αναποτελεσματικό. Για παράδειγμα: 

LC: «Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είχα την ευκαιρία να μελετήσω τη διαχείριση, οπότε 

θυμάμαι ότι υπήρχαν συνέδρια για τη διαχείριση των μικρών επιχειρήσεων. Αλλά αυτό ήταν πολύ 

καιρό και δεν θυμάμαι τίποτα «. 

Οι MM και MO τονίζουν ότι όταν ξεκίνησαν ήταν απλό, επειδή είχαν ήδη το προϊόν τους - 

πρωτότυπα εργαστήρια που είχαν δημιουργήσει και δοκιμάσει σε τοπικά όργανα καθώς και σε ένα 

σταθερό κοινό-στόχο. 
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Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι στην αρχή, έπρεπε να πραγματοποιήσουν σημαντική επένδυση σε 

εξοπλισμό, επειδή ήταν απαραίτητο να διευθύνουν μια βιοτεχνία. Η έναρξη μιας επιχείρησης 

εξαρτάται πολύ από τα διαθέσιμα οικονομικά. Η LC έδωσε ένα παράδειγμα σφυρηλάτησης, είπε: 

«Για να εξοπλίσετε μια σφυρηλάτηση χρειάζεστε 40.000 PLN». 

Οι κατασκευαστές κεραμικών επιβεβαίωσαν, AW: «χωρίς φούρνο, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό. 

MM: Ήμουν συντετριμμένος στην πρώτη συνάντηση. Σκεφτόμουν ένα εργαστήριο στο χωριό, με 

κεραμικά, και στη συνέχεια το ερώτημα τι καινοτομία θα χρησιμοποιήσω εμφανίζεται ... Είπα, μα 

κυρία μου, θα φτιάχνω γλάστρες». 

Ο LC είπε ότι ήταν δύσκολο να βρει την ευκαιρία να χρηματοδοτήσει τις ιδέες του. «Το να χτυπήσεις 

μια συγκεκριμένη πόρτα με την ιδέα σου είναι πολύ δύσκολο γιατί οι παλιές τέχνες δεν είναι 

συμβατές με αυτό που κάνουμε τώρα». 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες λειτουργούν στον ιστορικό χώρο των αναπαραστάσεων. 

Παράγουν προϊόντα από ιστορικές πηγές όπως η αρχαιολογία και η εθνογραφία, η οποία οδηγεί 

σε μια πολύ στενή πελατειακή βάση και έχει διαφορετικές συνέπειες για τη διαχείριση των 

επιχειρήσεων τους. 

4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείριση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας; 

Η MO επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι οι ανώτεροι υπάλληλοι υψηλής ιεραρχίας που 

λαμβάνουν αποφάσεις, δεν γνωρίζουν τις ανάγκες του βιοτεχνικού τομέα και δεν υποστηρίζουν 

την επαγγελματικοποίησή του.  

LC: «Οι άνθρωποι βασίζονται στη φήμη. Όταν εισέρχεστε στην αγορά, σπάνια έχετε ένα εντελώς 

νέο προϊόν, γιατί τι μπορεί να είναι νέο στην ιστορική αναπαράσταση; Αν δεν ξεθαψω κάτι, όλοι το 

κάνουν και όλοι θα πάρουν αυτό το προϊόν». 

«Τώρα, το να δραστηριοποιείσαι στην αναπαράσταση, είναι τόσο παράξενο, τόσο ασυνήθιστο 

είδος εργασίας, τόσο περίεργη αγορά. Αυτή η αγορά δεν επηρεάζεται από ορισμένους κανόνες που 

είναι κοινοί σε άλλες αγορές, δεν είναι σαν διευθύνεις μια πιτσαρία». 

Οι συμμετέχοντες είναι επσίης ενημερωμένοι για διάφορα προγράμματα υποστήριξης, π.χ. την 

πρόσληψη ενός εργαζομένου για πρακτική άσκηση, του οποίου το κόστος θα μπορούσε, 

τουλάχιστον εν μέρει, να χρηματοδοτηθεί από το Γραφείο Ανεργίας. Αυτό που τους εμποδίζει να 

το χρησιμοποιήσουν είναι το περίπλοκο σύστημα και οι ασαφείς κανόνες. Το πρόβλημα 

αποδεικνύεται πολύ καλά από την κατάσταση που παρουσίασε η AW. Αναζητούσε υπαλλήλους, 

βρήκε τον κατάλληλο, άνεργο άτομο, αλλά δεν μπορούσε να την προσλάβει χρησιμοποιώντας τη 

δημόσια υποστήριξη, επειδή τα χρήματα περιορίζονταν σε άτομα που ζούσαν μόνο σε ορισμένες 

περιοχές. Εξήγησε, είχα ένα άτομο που είναι εγγεγραμμένο ως άνεργο αλλά ζει στη Βαρσοβία, η 

ίδια ζει στο Ράντζιμιν κοντά στη Βαρσοβία. Συμβουλεύτηκα λοιπόν το γραφείο απασχόλησης στη 
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Βαρσοβία – «μπορώ να προσλάβω αυτό το άτομο;» «Ναι, φυσικά, ήταν η απάντηση». «Αλλά δεν 

είμαι από τη Βαρσοβία». «Λοιπόν, τότε δεν δικαιούστε  τίποτα». 

Οι ερωτηθέντες γνωρίζουν ότι οι πελάτες τους είναι μια περιορισμένη και συγκεκριμένη ομάδα. 

Δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ στον αριθμό των πελατών, αλλά θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τις 

ανάγκες και τις προτιμήσεις τους και να διατηρήσουν μακροχρόνιες σχέσεις. 

AW: «Ήταν πιο σημαντικό για τον πελάτη που ταξίδεψα σε μουσεία για να κάνω καλύτερες 

ανακατασκευές κεραμικών αντικειμένων. Τη συγκεκριμένη στιγμή έχω πολλούς νέους πελάτες που 

αγοράζουν σύγχρονα πιάτα, κλασικές κούπες, αλλά και μπολ κουρέα». «Για παράδειγμα, για ένα 

άτομο στην αναπαράσταση, τα κεραμικά που καίγονται σε ανοιχτή φωτιά είναι ένα ώραιο θέαμα, 

μυρίζει φωτιά που για εμάς είναι πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να μην είναι για έναν κουρέα».»Είναι 

πολύ συγκεκριμένο με τις χειροτεχνίες. Η μέθοδος πώλησής μου είναι να βρω έναν πελάτη που θα 

αγοράσει από εμένα, δηλαδή να περιοριστώ σε σχέση με το σύνολο και να αναζητήσω έναν 

συγκεκριμένο πελάτη». «Ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν οι άνθρωποι που φτιάχνουν πολλά 

χειροτεχνήματα και τα πουλάνε πολύ φθηνά, «χαλώντας» την αγορά βιοτεχνίας / χειροτεχνίας». 

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν μια παρόμοια εμπειρία, όπως 

LC: «Και μετά θα βρείτε έναν μαθητή που για μια ασπίδα που θα κοστίζει 600 PLN (ζλότι), θα πάρει 

300 PLN (ζλότι), και τι μπορείτε να κάνετε;» 

Ο AW απάντησε: «Αλλά δεν έχει να πληρώσει κοινωνικούς φόρους, λογαριασμούς ηλεκτρικού 

ρεύματος για τις εγκαταστάσεις, δεν έχει παιδιά να στηρίξει. Αυτό που κάνουμε δεν είναι για τις 

βασικές ανάγκες». 

Εξέφρασαν επίσης εκνευρισμό για την έλλειψη σεβασμού προς την εργασία και τις τιμές τους, 

συγκρίνοντάς τους με άλλες επαγγελματικές ομάδες.  

MM: «Γιατί κανείς δεν συζητά την τιμή, για παράδειγμα, ένας υδραυλικός που δεν θα 

χρησιμοποιήσει υλικά, θα δουλέψει λίγο αλλά χρεώνει πολύ. Κανείς δεν παραπονιέται γι 'αυτό, οι 

άνθρωποι είναι ευγνώμονες και μόνο που ήρθε». 

Επισημάνθηκαν επίσης και άλλοι λόγοι για την υποτιμολόγηση στη χειροτεχνία. Οι ερωτηθέντες 

τόνισαν ότι οι πελάτες δεν γνωρίζουν την πολυπλοκότητα και τη χρονοβόρα φύση της διαδικασίας 

χειροτεχνίας.  

Η MO είπε, «από την εμπειρία μας είναι θέμα εκπαίδευσης, δεν μιλάμε για ένα εργαστήριο όπου 

τα παιδιά βλέπουν πρώτα τι πρέπει να κάνουν και στη συνέχεια συνειδητοποιούν, «ω Θεέ μου, 

πόση προσπάθεια χρειάζεται». Όταν διεξάγουμε μαθήματα για ενήλικες, μαθήματα κεραμικής και 

ψάθας, παρόλο που οι κυρίες κάνουν τα πράγματα τους, εξακολουθούν να αγοράζουν τα έργα μας 

μαζικά. Είναι όπως με τα παιδιά, μόνο τότε αρχίζουν να το εκτιμούν, είναι σαν να λένε «ω Θεέ μου, 

τώρα ξέρω γιατί κοστίζει τόσο πολύ», τότε οι παραγγελίες πολλαπλασιάζονται». 

5. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και ποιες οι ελλείψεις της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας; 
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Με βάση την εμπειρία και τη γνώμη των LC και MO, οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων δεν αποτελούν 

αποτελεσματική μορφή υποστήριξης για νέους επιχειρηματίες. Παρέχουν μια θέση, έναν λογιστή, 

αλλά όχι συνεχή υποστήριξη στη διαδικασία ή πρακτικές γνώσεις για τον τρόπο έναρξης και 

λειτουργίας μιας επιχείρησης. Επομένως, μετά την περίοδο επώασης, πολλοί επιχειρηματίες 

εγκαταλείπουν την ιδέα να διευθύνουν μια επιχείρηση από μόνοι τους. 

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν υποστήριξη σε διάφορες μορφές, αλλά εξέφρασαν την απογοήτευσή 

τους για το σύστημα υποστήριξης. Για παράδειγμα, ο ΜΜ ανέφερε τις ΤΟΔ - τοπικές ομάδες 

δράσης (στα Πολωνικά: Lokalne Grupy Działania) - μετακόμισε στην ύπαιθρο επειδή το εύρος των 

δραστηριοτήτων τους εκεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Ωστόσο, από την πρώτη συνάντηση 

συγχρηματοδότησης, αντιμετώπισε πρόβλημα - η ιδέα του για ένα κεραμικό στούντιο δεν ήταν 

αρκετά καινοτόμος και δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του προγράμματος. 

MO: Αλλά αυτό πάει ακόμη ψηλότερα, στα υπουργεία, στο επίπεδο της στρατηγικής. Θα σας πω 

για ένα παράδειγμα από τα μαθηματα στο Γουόβιτς. Υπάρχει ένα σχολείο εκεί που διοργανώνει 

μαθήματα το σαββατοκύριακο μία φορά το μήνα. Τα μαθήματα είναι πολύ εντατικά αλλά δωρεάν 

και επιχορηγούνται από το υπουργείο. Έχουν που γίνονται  ήδη 7 χρόνια, το σχολείο έχει ήδη 

εκπαιδεύσει έναν αριθμό αποφοίτων που ανέφεραν την ανάγκη να μεταβούν στο επόμενο 

επίπεδο, δηλαδή πιο προχωρημένες τάξεις. Ανακάλυψαν στο υπουργείο ότι δυστυχώς, δεν θα 

υπάρξουν άλλα χρήματα για αυτά τα μαθήματα. Τόνισε ότι είναι «από την κορυφή» όπου έρχεται 

η επικρατούσα γνώμη ότι οι τεχνίτες πρέπει να εργάζονται σε άλλα επαγγέλματα και να κάνουν τη 

χειροτεχνία ως χόμπι.  

Ο LC υπογραμμίζει ότι παραδόξοε οι συστάσεις είναι μερικές φορές πιο σημαντικές από την 

ποιότητατου προιόντος. Αυτό είναι είναι πρόβλημα κοινό με την «συνηθισμένη» αγορά, όπως το 

διαδικτυακό μάρκετινγκ, βέβαια ο ήδη υπάρχων τρόπος που διενεργείται η προώθηση είναι 

διαφορετικός, πολύ περισσότερο σε αυτόν τον κλάδο η φήμη σου εξαρτάται από τις συστάσεις των 

πελατών, από στόμα σε στόμα ή από τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων.  

Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν το πρόβλημα της έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με τα χρήματα 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή μεταξύ τεχνιτών βιοτεχνίας. Αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα 

ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με την τιμολόγηση των προϊόντων - τόσο όσοι διδάσκουν χειροτεχνία 

και επιχειρηματικότητα, καθώς και οι έμπειροι τεχνίτες βιοτέχνες ήταν διστακτικοί να μιλήσουν για 

τις τιμές και τα οικονομικά. 

AR: «Παρακολούθησα πέντε χρόνια εκπαίδευσης στην Ακαδημία Τεχνών, είχα την 

Επιχειρηματικότητα ως μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διάφορα μαθήματα για τη 

δημιουργία της ατομικής επιχείρησης. Ακόμα και τώρα, πριν δημιουργήσω την εταιρεία, ήμουν στο 

πρόγραμμα στο οποίο είχαμε 40 ώρες εκπαίδευσης για το πώς να πουλήσουμε και άλλα θέματα. 

Στο πλαίσιο αυτό, έμαθα πολύ λίγα, π.χ. η τιμολόγηση των πραγμάτων που παράγω είναι ένα θέμα 

ταμπού, δεν έμαθα τίποτα για αυτό το θέμα που θα είχε πρακτική εφαρμογή». 

Ο LC γέλασε και είπε, «πόσο καλά το ξέρω». 
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Το κοινό πρόβλημα με την εξειδίκευση των δεξιοτήτων των παλαιών τεχνών, και συνεπώς τη 

βελτίωση του προϊόντος, είναι η απροθυμία των ηλικιωμένων δασκάλων να μοιραστούν τη γνώση. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης, βλέπουν τους νέους τεχνίτες ως 

ανταγωνισμό στην αγορά. 

ΜΜ: «Είχα κάποιες συνομιλίες όταν ήμουν σε ένα μάθημα αγγειοπλαστικής - αυτό είναι το 

λεγόμενο παράδοξο των  «εξαφανιζόμενων επαγγελμάτων» - μερικοί αγγειοπλάστες 

αμφισβήτησαν έναν άνθρωπο με τον οποίο σπουδάσαμε μαζί, γιατί διεξήγαγε αυτό το μάθημα 

εξαρχής. Τους απάντησε το λόγο, ότι μιλάει σε άλλους ανθρώπους για επαγγέλματα που 

πεθαίνουν, που κανείς δεν θέλει να τα κάνει, και ταυτόχρονα, δεν μεταδίδετε τη γνώση. 

Άλλοι επιβεβαίωσαν ότι αντιμετώπισαν επίσης δυσκολίες στην απόκτηση τεχνολογικών γνώσεων 

από πιο έμπειρους τεχνίτες. Η AR μιλώντας για την Ακαδημία Τεχνών στην οποία σπούδασε, είπε: 

«μετά από τρία χρόνια δεν ήξερα κάποιες τεχνικές, κάποιες τις συνάντησα μόνο στο YouTube, το 

YouTube είναι πολύ καλός καθηγητής». 

Ο LC είπε για την ασέβεια απέναντι σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν παλιές τεχνικές 

χειροτεχνίας και έδωσε το παράδειγμα ενός φίλου που έμαθε σιδηρουργία «Εδώ και χρόνια 

μαθητεύει σε μια σιδηρουργείο για λιγότερα από ό,τι έκανα σε ένα μήνα στο σπίτι». Ο ΜΜ 

απάντησε ειρωνικά, «προφανώς δεν ήταν άξιος ακόμα». 

ΜΜ: «Ή, όπως σε κάποιο έργο, αναγκάζουν τον μαθητή να εργαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφασίσει να φύγει. Ο LC επιβεβαίωσε, σας φέρονται σαν να μην σημαίνετε  τίποτα για αυτούς». 

Ο MM διαλύει τους φόβους των παλαιών δασκάλων για τον ανταγωνισμό από το νέο κύμα των 

κατασκευαστών «οι αντιρρήσεις ότι οι μαθητές παίρνουν το ψωμί από τους παλιούς δασκάλους 

είναι εντελώς ψευδείς, επειδή υπάρχουν δύο σχολεία ψάθας που μπορείς να μάθεις να πλέκεις 

καλάθια δωρεάν και να λάβεις κρατική πιστοποίηση και με κάποιο τρόπο τα παλιά κέντρα ψάθας 

δεν έχουν χρεοκοπήσει». 

Η MO επεσήμανε την αστάθεια στις συνεργασίες με τις τοπικές αρχές που συχνά λαμβάνουν 

αυθαιρεσίες και παίρνουν αδικαιολόγητες αποφάσεις. 

MO: «Ο σύζυγός μου και εγώ κάναμε μαθήματα χειροτεχνίας για σχολεία και ξαφνικά 

αποδεικνύεται ότι κάτι που λειτουργεί ωραία σταματά να λειτουργεί μόνο και μόνο επειδή οι αρχές 

έχουν αλλάξει. Ίσως αυτό να αφορά την Πολωνία - δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή, οι κανόνες δεν 

έχουν αλλάξει, το προσωπικό έχει αλλάξει». 

6. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο δεξιοτήτων για τον 

βιοτεχνικό τομέα; 
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Οι περισσότεροι επιχειρηματίες ανέφεραν ότι έπρεπε να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στο 

Διαδίκτυο, π.χ. ζωντανή κάλυψη από το στούντιο ή το εργαστήριο. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προέκυψαν δύο αντίθετες απόψεις απέναντι στη διοργάνωση 

εργαστηρίων χειροτεχνίας στο διαδίκτυο: 

Η MO δεν μπορεί να φανταστεί τη διεξαγωγή διαδικτυακών μαθημάτων στην ύφανση καλαθιών. 

Είπε, «δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι πελάτες θα ήθελαν να πληρώσουν για τέτοια μαθήματα, δεν 

μπορώ να το φανταστώ αυτό λογικά, πώς παραδίδουμε εργαστήρια ύφανσης στα σχολεία; Είναι 

τα παιδιά στο σπίτι;» 

Η AW με επιχειρηματικό πνεύμα βρήκε έναν τρόπο να διεξάγει μαθήματα κεραμικής σε μια μικρή 

ομάδα. «Έχω ασκήσει αυτό το μοντέλο σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Ετοίμασα πλάκες πηλό, δύο 

πήλινες χάντρες και ένα κομμάτι μπετονιάς και αυτό ήταν ένα πακέτο. Έδωσα 15 τέτοια πακέτα 

στο σχολείο και μετά ηχογράφησα ένα βίντεο και το έβαλα στο YouTube». 

Αντιθέτως, ο MM τόνισε τη φύση της συνεργασίας με τα δημόσια σχολεία και την έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποστήριξης από την πλευρά των ιδρυμάτων. MM: Κανένας δάσκαλος δεν θα το 

έκανε, το να έχει ηλεκτρονικά μαθήματα χειροτεχνίας. 

Το προφίλ του πελάτη έχει αλλάξει. Αυτό απαιτεί ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή από τους 

βιοτέχνες χειροτεχνίας. 

Ένα σημαντικό στοιχείο της πώλησης των βιοτεχνών επιχειρηματιών είναι η συμμετοχή σε 

εκθέσεις, εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ιστορία. Λόγω του covid έχασαν αυτό το μέρος για 

πώληση, γεγονός που τους ανάγκασε να αναζητήσουν νέες διεξόδους. 

AW: «Από όσα έχω μάθει από τα φόρουμ κεραμικής, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να το 

αντέξουν, κολλώντας στην πεπατημένη τους, δυσκολεύτηκαν να κάνουν κάτι άλλο (...) Μόλις 

κατάφερα να το κάνω, αλλά φυσικά, δεν έγινε χωρίς άγχος». 

Οι επιχειρηματίες έπρεπε να βρουν νέα προϊόντα 

AW: «Κάνω ιστορικά κεραμικά, αν και τα τελευταία χρόνια έδειξα ότι είναι απαραίτητο να έχετε 

και ελαφρώς διαφορετικά προϊόντα. Είναι ακόμα κεραμικά αλλά για σύγχρονη χρήση. Συνέχισε, 

έπρεπε να μάθω για μια νέα ομάδα πελατών, για παράδειγμα. Είμαι στο φόρουμ για την 

παραδοσιακή τέχνη του κουρέα. Έδειξα εκεί τα μπολ για κουρείς που έφτιαξα, την άνοιξη με 

έσωσαν αφού πούλησαν πολύ καλά». 

Προσωρινή αλλαγή επαγγέλματος 

MM: «Το περασμένο έτος ήταν περίεργο, οπότε έπρεπε να εργαστώ ως εργάτης οικοδομών». 

7. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτοβελτίωση; 
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Οι ερωτηθέντες συνιστούν απλώς να έχεις ένα υπέροχο προϊόν και την παρουσίασή του, καθώς και 

να παραμένεις ενθουσιώδης και δημιουργικός για να εξερευνήσεις και να μάθεις άριστα τα παλιά 

μοντέλα, τις τεχνικές και τους πόρους. 

LC: «Μπορείτε να κάνετε ένα προϊόν φθηνότερο, μπορείτε να το κάνετε πιο όμορφο και να είστε 

καλύτεροι και πιο χαλαροί, έτσι ώστε οι άλλοι να σας προτείνουν». 

AW: «κανείς δεν θα σας διδάξει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα για όπως τα πρότυπα και κανείς δεν 

με είχε προετοιμάσει για αυτό. 

8. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς; 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τα ακόλουθα κενά στις γνώσεις 

και τις δεξιότητες τους, που θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν και να βελτιώσουν μέσω της 

εκπαίδευσης: 

- Πώς να τιμολογήσετε τα έργα σας; 

- Πώς να φτιάξετε μια επωνυμία με βάση τη χειροτεχνία; 

Η AW τόνισε το ενδιαφέρον για το θέμα στην επαγγελματική της κοινότητα: ένας 

κεραμίστας από το Βρότσλαβ εκπαιδεύεται για το πώς να τιμολογεί κανείς τα 

κεραμικά, πολλοί άνθρωποι την παρακολουθούν παρά το γεγονός ότι η 

εκπαίδευση δεν είναι φθηνή. 

- Πώς να κοινοποιήσετε αποτελεσματικά την αξία των βιοτεχνικών προϊόντων; 

- EP: «Ξέρω ποιες είναι οι αξίες της εταιρείας μου, αλλά δεν μπορώ να τις μεταφέρω 

αρκετά καλά στις πωλήσεις. (…) Θα ήθελα να μπορώ να περιγράψω το προϊόν μου 

με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πελάτες μου να το καταλάβουν και θα ήθελα να το κάνω 

συστηματικά». 

- Πώς να δημιουργήσετε οπτικό υλικό που παρουσιάζει την εργασία σας; 

- Οι ερωτηθέντες θα ενδιαφερόταν για μια εκπαίδευση που θα έδινε μια εικόνα για 

το πώς να επεξεργαστεί κανείς γρήγορα φωτογραφίες, αλλά επίσης να 

προετοιμάσει ένα ενδιαφέρον «σκηνικό» και βοηθητικά εξαρτήματα για τη 

φωτογράφιση.        

- Η ομάδα κατέληξε στις ακόλουθες μορφές κατάλληλης εκπαίδευσης: 

- Ανταλλαγή γνώσεων, ένα είδος αμφίδρομης επίσκεψης εκπαίδευσης - ένας 

τεχνίτης πηγαίνει σε έναν άλλο και μαθαίνει, παρατηρεί τεχνολογίες και στη 

συνέχεια η κατάσταση αντιστρέφεται. 

- Οι συμμετέχοντες τονίζουν την αξία των συναντήσεων σε μικρές ομάδες ή 

μεμονωμένες τάξεις. Εκτιμούν τις συνομιλίες με άτομα στην ίδια θέση. 

AW: «Για παράδειγμα, συναντώνται τέσσερις αγγειοπλάστες και ο καθένας κάνει 
κάτι διαφορετικό στο κάθε μάθημα. Όλοι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Θα 
μπορούσαμε να απαλλαγούμε από αυτήν τη στάση: Δεν θα σας δείξω αυτήν την 
τεχνική επειδή θα την αντιγράψετε και θα πουλήσετε». 
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- Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για ολοκληρωμένη εκπαίδευση - φωτογραφία 

προϊόντων, καθώς και μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - έρευνα 

σχετικά με αποτελεσματικά hashtag για μια δεδομένη κατηγορία, ενημέρωση για 

τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το Facebook προωθεί δημοσιεύσεις. 

-  

4.4.2. Ομάδα εστίασης 2. 
1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 

SJ - 28 ετών, γυναίκα, απόφοιτος γραφικών τεχνών στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Λοτζ. 

Εργάζεται με ευρέως γνωστά γραφικά και τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στη βιομηχανία μόδας. 

Δημιουργεί μοναδικές εκτυπώσεις, όπως σεληνιακά ημερολόγια, τα οποία πουλά μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσφατα γοητεύτηκε από το πλέξιμο και την καλαθοπλεκτική, και 

συμμετέχει σε ένα μάστερ σε αυτόν τον τομέα στο Λοτζ. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη δική της  

επιχείρηση. 

KD - 32 ετών, γυναίκα, σχεδιάστρια στο Λοτζ, σπούδασε ως ψυχολόγος. Συνεργάζεται με την ένωση 

γυναικών, όπου υλοποιεί έργα κοινωνικής φύσεως. Ενδιαφέρεται για χειροτεχνίες, ειδικά για την 

κατασκευή κοσμημάτων, τα οποία μέχρι τώρα πωλεί σε εκθέσεις. Δημιουργεί φυσικά καλλυντικά. 

Τη στιγμή της συνέντευξης ήταν στη διαδικασία έναρξης της δικής της εταιρείας «Art Deca» στην 

οποία θα δημιουργεί κεριά σόγιας. 

AK - 33 ετών, γυναίκα, επαγγελματίας φωτογράφος στο Γκντύνια / Μπεουχάτουφ. Το 2020 ίδρυσε 

το κινητό φωτογραφικό της στούντιο «Dzika Kępa». Ασχολείται επίσης με παλιές τέχνες όπως 

πλέξιμο με μία βελόνα. Πλέκει γάντια και καπέλα και τα πουλάει στο διαδίκτυο. 

MC - 32 ετών, άντρας, γραφίστας στο Λοτζ. Η εταιρεία του που ονομάζεται «Studio Warto», την 

οποία λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες όπως γραφικά φίρμας. Συνεργάζεται με 

πολιτιστικά ιδρύματα στον τομέα της οπτικής αναγνώρισης εκδηλώσεων ή τόπων. Σχεδιάζει επίσης 

αφίσες τυπωμένες στο χέρι με την τεχνική της μεταξοτυπίας. Αποφοίτησε από σπουδές 

φωτογραφίας, αλλά εν τω μεταξύ ενδιαφέρθηκε για τα γραφιστικά και αυτός είναι ο τομέας με τον 

ασχολείται μέχρι σήμερα. 

KN - 27 ετών, γυναίκα, υφάντρα καλαθιών και μακραμέ στο Λοτζ. Τον Σεπτέμβριο του 2020, ίδρυσε 

μια εταιρεία που παράγει πράγματα από ψάθα. Ηθοποιός στο επάγγελμα, αλλά επί του παρόντος 

τεχνίτρια πλήρους απασχόλησης. Βρίσκεται στη μέση ενός μαθήματος εξειδίκευσης για την ψάθα. 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του κλάδου 

της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας: 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τρία κίνητρα για την έναρξη μιας επιχείρησης: 

- Η ανάγκη να είναι ανεξάρτητοι και να εφαρμόζουν τις δικές σας ιδέες. 

MC: «Ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αφού δεν θα βρισκόταν ο τέλειος 

εργοδότης, ήθελα να γίνω ο ίδιος εργοδότης του εαυτού μου». 



   

140 

 

- Ενθάρρυνση, απόψεις και ανατροφοδότηση από πιθανούς πελάτες ή 

αγαπημένους (οικογένεια, φίλους) ότι το προϊόν τους μπορεί να είναι ενδιαφέρον 

ένα μεγαλύτερο κοινό. 

- Διαθεσιμότητα ενός προγράμματος χρηματοοικονομικής υποστήριξης ή 

καθοδήγησης, π.χ. Η KD και η AK έλαβαν μέρος σε προγράμματα όπου έλαβαν 

επιδότηση από κονδύλια της ΕΕ για την έναρξη μιας επιχείρησης και κάλυψαν το 

μηνιαίο λειτουργικό κόστος της. Η SC χρησιμοποίησε το πρόγραμμα υποστήριξης 

«Business in Women's Hands» με τη μορφή συναντήσεων με ειδικούς και ειδική 

εκπαίδευση για 60 γυναίκες που ξεκινούσαν την επιχείρησή τους.     

3. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείριση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας;    

Η ψυχική κατάσταση ενός αρχάριου επιχειρηματία στην Πολωνία συνοψίστηκε από τον MC: 

«Φανταστείτε ότι θα βγείτε σε ένα μεγάλο πεδίο, δεν ξέρετε τι να κάνετε, αν θα πρέπει να είστε 

τεχνίτης, αν πρέπει να είστε έμπορος, είτε θα πρέπει να είστε αντιπρόσωπος πωλήσεων ή να 

ασχολείστε με τη λογιστική, και εδώ ξεκινά ο εσωτερικός πανικός». 

Ως πρόκληση, οι συμμετέχοντες υπέδειξαν τις πρώτες επαφές με τον πελάτη. MC: «Θα θέλαμε να 

ασκούμε την τέχνη μας, αλλά στο τέλος ο πελάτης να είναι ικανοποιημένος. Θέλουμε να 

επικεντρωθούμε στην τέχνη μας, γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτήν τη δραστηριότητα, αλλά αν δεν 

εξυπηρετούμε καλά τον πελάτη, δεν θα μας συστήσει.  Ο πρώτος πελάτης είναι συνήθως κάποιος 

που ήρθε από φίλους μας, αλλά στη συνέχεια πρέπει να εξυπηρετήσετε άτομα που είναι εντελώς 

άγνωστα σε εσάς, δεν θα ξέρετε πως να τραβήξετε το ενδιαφέρον τους και πωε να τους πείσετε. 

Μια άλλη πρόκληση στην αγορά είναι ότι οι πελάτες δεν κατανοούν τη βιοτεχνία. Δεν 

καταλαβαίνουν τη διαδικασία δημιουργίας μοναδικών αντικειμένων και συνεπώς απαιτούν 

χαμηλές τιμές».  

KN: «Αυτή η βιομηχανία, η καλαθοπλεκτική, υποτιμάται τρομερά εδώ και χρόνια. Συναντώ έναν 

πελάτη και ρωτά γιατί το προϊόν μου δεν κοστίζει 10 PLN ( ζλότι) όπως πριν από 15 χρόνια. 

Ο λόγος που η βιοτεχνία υποτιμάται από την κοινωνία σχετίζεται με την έλλειψη συνέχειας της 

χειροτεχνίας και της πρόσβασης σε παλιούς δασκάλους. Ο οικονομικός παράγοντας - τα χαμηλά 

κέρδη στις παραδοσιακές τέχνες σημαίνει ότι η επόμενη γενιά δεν θα θέλει να μάθει τη χειροτεχνία 

και να διατηρήσει τις δεξιότητες των προκατόχων της».  

KN: «Η χειροτεχνία εξαφανίζεται σε μεγάλο βαθμό. Στον τομέα μου, οι άνθρωποι που πουλάνε 

είναι 80 - 90 ετών και δεν μετέφεραν τη γνώση στα παιδιά τους, επειδή τα παιδιά τους είναι τώρα 

στη Γερμανία, έχουν πάει στη Βαρσοβία για να εργαστούν σε κάποια εταιρεία επειδή είναι πιο 

επικερδής αυτή η πρακτική. Εάν δεν εκτιμούμε την τέχνη, θα εξαφανιστεί». 

Μια άλλη πρόκληση για τους επιχειρηματίες που σχετίζεται με την αντιληπτή αξία της βιοτεχνίας 

στην κοινωνία είναι η τιμολογιακή πολιτική. KN: «Οι καταναλωτές είναι συνηθισμένοι στο γεγονός 

ότι το κόστος ενός προϊόντος αφορά την τιμή του προϊόντος, αλλά στην πραγματικότητα είναι το 

κόστος του υλικού, ο χρόνος του ατόμου που το παρήγαγε, το κόστος αποθήκευσης, καθώς και η 
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προώθηση. Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν ξέρω πώς να τιμολογώ τα προϊόντα μου αρκετά  καλά 

για να αποφύγω το κλείσιμο της εταιρείας μου». 

Οι ερωτηθέντες τόνισαν ότι πιέζονται από τον ανταγωνισμό με τη μορφή αλυσίδων καταστημάτων, 

όπως η Ikea και στην περίπτωση καλαθοπλεκτικής - προϊόντων που εισάγονται από την Ασία. Η ΚΝ 

είπε: «μπορείτε να μαντέψετε ότι κάποιος δεν τα πλέκει  σε αξιοπρεπείς συνθήκες». KN: «Υπήρχε 

μια τσάντα πλεγμένη με μακραμέ, και υπήρχε μια προσφορά, αυτή η τσάντα κόστιζε 30 PLN (ζλότι). 

Επειδή επίσης κάνω ύφανση με μακραμε, ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να αγοράσω ούτε μια κλωστή 

για μια τέτοια τσάντα μεαυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι κάτι πάει στραβά εδώ». 

Τονίστηκε το ζήτημα της εκπαίδευσης των καταναλωτών, ιδίως η έλλειψη συνειδητοποίησης των 

πελατών σχετικά με το τι περικλύει η τιμή. 

Πολλοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τα έγγραφα που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας τους 

ήταν κάτι που τους άγχωσε πολύ. Εάν κάποιος δεν έχει, όπως είπε ο MC, μια ιδέα από την 

εκπαίδευσή του, δεν ξέρει πραγματικά τι πρόκειται να αντιμετωπίσει. 

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η λειτουργία μιας επιχείρησης στην Πολωνία απαιτεί πολύ χρόνο και 

προσπάθεια για την κατανόηση και τη δημιουργία των εγγράφων. Μακάρι να μπορούσαν να 

περάσουν τον ίδιο χρόνο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων προϊόντων. 

AK: «Θα ήθελα να τραβήξω φωτογραφίες, αλλά για 4 μήνες ασχολούμαι με επιχορηγήσεις και 

συμπληρώνοντας πίνακες». 

MC: «Θα ήθελα να σχεδιάσω, να κάνω μια μεταξοτυπία και τα απογεύματα να διαβάζω πώς να 

προσθέτω ετικέτες σε κάτι στο Facebook».  

Θυμωμένος προσθέτει, ΄΄τότε αυτή η σκέψη έρχεται στο μυαλό μου ότι αυτό που ήθελα είναι να 

πουλάω προϊόντα και να συναντάω ανθρώπους, ΟΧΙ να ασχολούμαι με χαρτιά και γραφειοκρατία. 

Ένα άλλο πρόβλημα που επισημάνθηκε ήταν η ασαφής, περίπλοκη γλώσσα του νόμου που 

ρυθμίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Πολωνία».  

MC: «Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε επίσημο ιστότοπο, η επίσημη γλώσσα δεν είναι κατανοητή 

από ένα συνηθισμένο άτομο, ένα άτομο που θέλει να ιδρύσει μια επιχείρηση και είναι αδύνατο να 

το αποφύγετε. Ακόμα δεν ξέρω, πρέπει να επικοινωνήσω με τους λογιστές γιατί δεν καταλαβαίνω, 

ακόμη και τα πιο απλά πράγματα. Αυτό σχηματίζει μια άρνηση  και ένα εμπόδιο στο κεφάλι μου». 

Όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν τις επιδοτήσεις, αλλά ανέφεραν τους περιορισμούς τους σχετικά 

με, για παράδειγμα, την ηλικιακή ομάδα, την καταγωγή από μια δεδομένη περιοχή, την αναπηρία 

ή άλλο είδος κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά τη γνώμη τους, πολλά προγράμματα επιχορηγήσεων 

ήταν υπερβολικά περιοριστικά. 

MC: «Δεν υπήρχαν προγράμματα για άνδρες κάτω των 30 ετών, οι οποίοι είναι καλά. Η κυρία στο 

γραφείο μου είπε: «αν είσαι υγιής άντρας πριν από τα 30, δεν θα λάβεις επιπλέον 

χρηματοδότηση». 
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Σε προσωπικό επίπεδο, ορισμένοι ερωτώμενοι αγωνίζονται να βρουν τη σωστή στάση απέναντι 

στα έργα που κάνουν και στην αξία τους. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι εκτός από τα επίσημα 

προβλήματα, υπάρχει επίσης ένα πρόβλημα σε προσωπικό επίπεδο που επηρεάζει την τιμή του 

προϊόντος τους ή τη συμπεριφορά τους απέναντι στους πελάτες. 

Η ΚΝ ανέφερε το ζήτημα της με τη νοητική και ψυχική της σχέση με τα χρήματα. 

KN: «Δεν πρέπει να κερδίζετε πάρα πολλά, γιατί δεν είναι εντάξει σε σχέση με το άτομο που το 

αγοράζει. Όσον αφορά τα χρήματα, έχει συχνά την αίσθηση ότι δεν τα αξίζω». «Θα έδινα τα έργα 

μου δωρεάν γιατί νιώθω τιμή που σε κάποιον άρεσε η δουλειά μου». 

4. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Δύο πηγές γνώσης είναι σαφώς ορατές. Η πρώτη είναι η τυπική εκπαίδευση: μελέτες και 

πιστοποιημένα μαθήματα, η άλλη είναι μέσω της δικής τους έρευνας, ανεξάρτητη μάθηση και 

παρατήρηση άλλων έμπειρων τεχνιτών στον τομέα. 

MC σχετικά με τις δεξιότητές του στον τομέα των γραφικών και της μεταξοτυπίας: «τις ανέπτυξα 

μόνος μου - πολλά σεμινάρια, πολύ YouTube, πολλή παρακολούθηση, μαθαίνοντας τα δικά μου 

γραφικά προγράμματα. Έμαθα επίσης από έναν φίλο που διευθύνει ένα τυπογραφείο, 

παρεβρισκόμουν εκεί, βλέποντας πώς χρησιμοποιείται η μεταξοτυπία και ποια είναι τα εργαλεία 

της. Άρχισε να με ενδιαφέρει τόσο πολύ που βρήκα ένα εργαστήριο μεταξοτυπίας και απέκτησα 

εμπειρία μετά από τη συναρμολόγηση του δικού εξοπλισμού στο εργαστήριο ... χωρίς δάσκαλο, 

χωρίς οδηγό». 

SJ: «Οι βάσεις μου είναι τελείως διαφορετικές, γιατί αποφοίτησα από την Ακαδημία Καλών Τεχνών, 

η εξειδίκευσή μου είναι οι γραφικές τέχνες, δηλαδή καλλιτεχνικά γραφικά. Είχα μαθήματα σχετικά 

με το σχεδιασμό, που μου επέτρεψαν μου να εξερευνήσω διάφορες τεχνικές. Ήμουν σε εργαστήρια 

riso (tτρόπος ψηφιακής εκτύπωσης) στη Βαρσοβία.» 

Η KN είπε για την έλλειψη επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των παλαιών χειροτεχνιών, 

στην περίπτωσή της - ψάθα και κοσμήματα, τα οποία στο παρελθόν είχαν επηρεάσει τη διατήρηση 

της βιοτεχνίας στην αγορά.  

KN: Όσον αφορά το ψάθινο, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην Πολωνία, επειδή η εκπαίδευση σε 

αυτόν τον τομέα κατέρρευσε. (…) Δεν υπάρχει σχολείο που να διδάσκει δημιουργία κοσμημάτων, 

στην πραγματικότητα διδάσκουν στη Βαρσοβία, αλλά δεν αποδίδει, γιατί κανείς δεν ξέρει ότι 

μπορείς να φτιάξεις τέτοια κοσμήματα. Οι άνθρωποι προτιμούν να πάνε στο Apart (αλυσίδα 

καταστημάτων κοσμημάτων).  

Οι συμμετέχοντες είδαν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης σε επαγγελματικές ή τεχνικές σχολές, 

πολλές από τις οποίες είχαν κλείσει ως αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην 

Πολωνία. 

Οι AK, MC και KD επεσήμαναν την επίδραση των νέων μέσων - αποτελούν πηγή γνώσης, καθώς 

μπορεί κανείς να αποκτήσει νέες δεξιότητες παρακολουθώντας διαδικτυακά μαθήματα, κανάλια 

YouTube από τεχνίτες και βίντεο σχετικά με τεχνολογίες ή αντλώντας έμπνευση από το Instagram. 
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5. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και ποιες οι ελλείψεις της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας; 

Μιλώντας για τις προετοιμασίες για τη διαχείριση της δικής τους επιχείρησης, πρώτα εμφανίστηκε 

το θέμα της γνώσης της επιχειρηματικότητας και των βασικών αρχών ή υποχρεώσεων ενός 

μελλοντικού επιχειρηματία. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες παρακολούθησαν το θέμα 

«Επιχειρηματικότητα» στο γυμνάσιο ή το λύκειο, αλλά το πρόγραμμα σπουδών και οι μέθοδοι 

διδασκαλίας δεν παρείχαν πρακτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατά 

την ίδρυση μιας επιχείρησης. 

KD: «Η οικονομική εκπαίδευση, η εκπαίδευση γενικά δεν είναι ζωή. Εάν ο μπαμπάς δεν μου έλεγε 

πώς να συμπληρώνω μια φορολογική δήλωση, αν δεν το γνώριζα από το σπίτι, το σχολείο δεν θα 

μου το είχε διδάξει καθόλου». 

KD σχετικά με το θέμα της επιχειρηματικότητας: «Ήταν άχρηστο. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά τα 

τρία χρόνια που το είχα στο σχολείο.»  

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα σε επίπεδο πανεπιστημίου επεσήμανε ο MC – «Πέντε χρόνια 

σπουδών φωτογραφίας, που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο επάγγελμα, έπρεπε να μας 

προετοιμάσουν για κάτι. Ωστόσο, δεν υπήρχαν μαθήματα εξειδίκευσης που σχετίζονται με αυτό 

που θα συνέβαινε μετά την αποφοίτησή μας. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για το τι θα ακολουθούσε, 

νοιαζόταν μόνο ότι οι μαθητές έφεραν φωτογραφίες για να πάρουν να περάσουν τη βάση».  

Παρομοίως, η SJ, που αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Λοτζ, ανέφερε ότι οι 

σπουδές της δεν της παρείχαν πρακτικές δεξιότητες πωλήσεων, είχε μόνο να κάνει με τη 

δημιουργία έργων και τεχνολογιών μάθησης. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι μαθητές, παρά 

τις καλά αναπτυγμένες δεξιοτεχνίες τους, ολοκληρώνουν τις σπουδές τους χωρίς επαρκείς  και 

αξιόπιστες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Χωρίς να γνωρίζουν τα βασικά της, όπως 

πώς να ιδρύσει κανείς μια εταιρεία και ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός επιχειρηματία, συχνά 

εγκαταλείπουν αυτό το μονοπάτι σταδιοδρομίας. 

Η έλλειψη γνώσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας έχει τις δυσάρεστες συνέπειές της στους 

νέους επιχειρηματίες. Η KN λέει: «Υπήρχε το μάθημα Επιχειρηματικότητας στο γυμνάσιο, αλλά 

πραγματικά δεν με προετοίμασε για αυτό. Είναι ένα περίεργο συναίσθημα που έπρεπε να το 

βιώσω ήταν όταν στην αρχή, έπρεπε να κάνω μια δήλωση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

δεν ήταν σωστή και έχασα 1500 PLN (ζλότι). Η φορολογική ελάφρυνση που παίρνετε στην αρχή 

είναι ένα διαφορετικό κουτάκι από μια άλλη έκπτωση φόρου, επέλεξα το λάθος - ένα κλικ σε αυτό 

το κουτάκι μου προκάλεσε τεράστιες απώλειες». 

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την αναποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος στην 

Πολωνία. Υπήρχε ορατή νευρικότητα - όλοι τόνισαν την έλλειψη προετοιμασίας για τη λειτουργία 

της δικής τους επιχείρησης, τονίζοντας ότι ήταν απαραίτητο στοιχείο που έπρεπε να 

συμπληρώσουν με μαθήματα ή τη δική τους έρευνα, αργότερα σαν ενήλικες. 

6. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση ατάρτιση για εσάς; 
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-Δομή και ιεράρχηση της εργασίας στην εταιρεία, διαχείριση μεμονωμένων εργασιών. 

Ο MC θυμάται την αρχή της δραστηριότητάς του και τις αμφιβολίες που είχε: Τι πρέπει να κάνω 

πρώτα, σχεδίαση, αποστολή ή επικοινωνία, προώθηση και πώς να το κάνω, ποια κατεύθυνση να 

επιλέξω. 

-Αποτελεσματική χρήση εργαλείων προώθησης, η επιλογή τους, δημιουργία ενός σχεδίου δράσης 

για την εταιρεία στον τομέα του μάρκετινγκ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χρησιμοποιούν και 

γνωρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Instagram, αλλά δεν ξέρουν 

πώς να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά για την προώθηση μιας εταιρείας, ποία και πότε να τα 

επιλέξει. 

Ο SJ λέει ενοχλημένος, «Τι είναι αυτό το Instagram, είναι τόσο περίπλοκο, ποιο περιεχόμενο πρέπει 

να δημοσιεύσω εκεί;» 

-Προσέγγιση του πελάτη. Οι συμμετέχοντες που διευθύνουν τις εταιρείες τους για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα τονίζουν ότι δεν περιορίζονται από την έλλειψη ιδεών για προϊόντα, αλλά από 

το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη της κατάλληλης ομάδας πελατών. Αυτό τονίστηκε επίσης 

από τους ερωτώμενους που βρίσκονται στην αρχή της ατομικής επιχειρηματικής τους πορείας, π.χ. 

Η SJ έχει ήδη ιδέες για προϊόντα και πώς να τα δημιουργήσει, αλλά πρέπει να μάθει για τα κανάλια 

διανομής και την επικοινωνία με την ομάδα στόχο της. 

-Ορισμός του χαρακτήρα μιας μάρκας. Ορισμένοι ερωτηθέντες δεν ήταν σίγουροι για το ρόλο που 

πρέπει να αναλάβουν: επιχειρηματίας, εμπορικό σήμα ή άτομο και πώς να πραγματοποιήσει αυτήν 

την επικοινωνία στα μέσα ενημέρωσης.  

-Ανάθεση καθηκόντων και ευθυνών. Οι επιχειρηματίες θα ήθελαν να μάθουν πώς να διαχειρίζονται 

την ανάπτυξη της εταιρείας προκειμένου να φτάσουν σε ένα στάδιο όπου ορισμένα επίσημα 

καθήκοντα μπορούν να ανατεθούν σε άλλα άτομα. Οι MC και KN το βλέπουν ως επένδυση που θα 

αποδώσει επειδή κερδίζουν χρόνο για το σχεδιασμό και την προετοιμασία του προϊόντος. 

-Αναζήτηση πρόσθετης χρηματοδότησης για μια εταιρεία που λειτουργεί. Αν και οι συμμετέχοντες 

γνωρίζουν ότι υπάρχουν προγράμματα υποστήριξης, π.χ. Προγράμματα της ΕΕ, δεν ξέρουν πώς και 

πού να αναζητήσουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με αυτά.      

 

Όλοι συμφώνησαν ότι η καλύτερη μορφή υποστήριξης για τις εταιρείες τους θα ήταν ατομικές, 

τακτικές (π.χ. μία φορά το μήνα) συναντήσεις με έναν ειδικό ή μέντορα, προσαρμοσμένες στην 

ιδιαιτερότητα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η γενική ομαδική εκπαίδευση δεν 

παρέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στις εταιρείες τους. 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ειδικούς που προσφέρουν συμβουλές σε μεμονωμένες περιπτώσεις 

και ερωτήματα. 
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4.4.3. Εις βάθος συνεντεύξεις 

Πραγματοποιήθηκαν 10 σε βάθος συνεντεύξεις με επιχειρηματίες της βιοτεχνίας και του 

δημιουργικού τομέα. Οι συνεντεύξεις διήρκεσαν από 45 έως 80 λεπτά, όλες καταγράφηκαν και 

μεταφέρθηκαν σε γραπτή μορφή κατόπιν συγκατάθεσης των ερωτηθέντων. Για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και της ανωνυμίας των ερωτώμενων (όπως συμφωνήθηκε μαζί τους κατά 

τη διάρκεια των συνεντεύξεων), θα χρησιμοποιηθούν τα αρχικά αντί για τα πλήρη ονόματα. 3 

ερωτηθέντες συμμετείχαν επίσης στις ομάδες εστίασης, ενώ 7 ερωτήθηκαν ατομικά, καθώς αυτή 

η φόρμα τους ταίριαζε καλύτερα. Όλοι οι ερωτηθέντες εκτός από έναν λειτουργούν τις επιχειρήσεις 

τους σε πόλεις μεγαλύτερες από 200.000 κατοίκους. 

 

 Αρχικά Φύλο Ηλικία Τόπος 
λειτουργίας 

Τομέας Ρόλος 

1.  AR Γ 34 Lodz Σχέδιο, μη τυπική 
εκπαίδευση, τέχνη 

Επιχειρηματίας, 
εκπαιδευτικός 

2. EP Γ 34 Gdańsk Παραγωγή 
υφασμάτων 

Επιχειρηματίας 

3. AB Γ 41 Warszawa Φωτογραφία Επιχειρηματίας 

4. AK Γ 33 Gdynia, Lodz Φωτογραφία Επιχειρηματίας 
5. WS Α 34 Warszawa Βιομηχανικός 

σχεδιασμός 
Επιχειρηματίας 

6. MMB Γ 33 Wroclaw Βιομηχανικός 
σχεδιασμός (τσάντες) 

Επιχειρηματίας 

7. EL Γ 64 Pabianice, 
Lodz 

Κεραμικά, μη τυπική 
εκπαίδευση 

Επιχειρηματίας, 
εκπαιδευτικός 

8. JJ Α 26 Lodz Κλωστοϋφαντουργία
, σχέδιο, τέχνη ινών 

Φιλόδοξος 
επιχειρηματίας 

9. AL Γ 43 Lodz Καλλιτεχνικά 
κοσμήματα 

Επιχειρηματίας 

10. KK Γ 40 Lodz Κεραμικά, μη τυπική 
εκπαίδευση 

Επιχειρηματίας, 
εκπαιδευτικός 

  

1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 

- AR: αποφοίτησε από την Ακαδημία Τεχνών στη γλυπτική. Η ατομική εταιρεία της, που άνοιξε το 

2020, παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες αισθητηριακής εκπαίδευσης. Είναι καλλιτέχνης, 

σχεδιάστρια, εκπαιδευτικός, πολιτιστικός ακτιβιστής με 10ετή εμπειρία στον τομέα του πολιτισμού 

και της βιοτεχνίας. 

- EP: πτυχιούχος κοινωνιολογίας, ερευνήτρια, δεν έλαβε ποτέ τυπική εκπαίδευση στη βιοτεχνία ή 

την επιχειρηματικότητα. Ξεκίνησε την εταιρεία βιοτεχνίας της το 2017. Υφαίνει υφάσματα και 
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λειτουργεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με τα δικά της προϊόντα, καθώς και αντικείμενα από 

άλλους κατασκευαστές. 

- AB: επίσημα εκπαιδευμένος φωτογράφος, επιχειρηματίας με 3 χρόνια εμπειρίας. 

- AK: επίσημα εκπαιδευμένη φωτογράφος και ανθρωπολόγος. Άνοιξε το κινητό φωτογραφικό 

στούντιο της το 2020. Κέρδισε διοικητική εμπειρία ενώ εργαζόταν σε μία εταιρεία στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

- WS: ιδιοκτήτης και δημιουργός της φίρμας, αυτοδίδακτος βιομηχανικός σχεδιαστής, δικηγόρος, 

15 χρόνια εμπειρίας στη λειτουργία μιας επιχείρησης. 

- MMB: σχεδιαστής τσαντών με πενταετή εμπειρία στη διαχείριση βιοτεχνίας, ατομικός 

επιχειρηματίας. 

- EL: καλλιτέχνης κεραμικών, ο σύζυγός της και αυτή έχουν ένα στούντιο κεραμικής περίπου από 

τη δεκαετία του '80. Πουλάει χειροποίητα κεραμικά επιτραπέζια σκεύη σε εστιατόρια και καφέ. 

- JJ: Φοιτητής του τελευταίου έτους της Ακαδημίας Τεχνών (τέχνη ινών - κλωστοϋφαντουργίας και 

χαρτιού) που θέλει να συνδυάσει την παραδοσιακή τέχνη με τις σύγχρονες ιδέες σχεδιασμού και 

να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία με καλλιτεχνική διακόσμηση σπιτιού. 

- AL: σχεδιαστής και κατασκευαστής κοσμημάτων, απόφοιτος καλλιτεχνικών κοσμημάτων από την 

Arts Academy, ατομικός επιχειρηματίας από το 2016. 

- KK: ατομικός επιχειρηματίας, από το 2019, έχει ανοίξει μια εταιρεία με την ονομασία «Ceramics 

Manufacture» χάρη σε ένα πρόγραμμα δημόσιας επιχορήγησης. 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του κλάδου 

της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας: 

Τα βασικά κίνητρα για να συμμετάσχει κανείς στην βιοτεχνική επιχειρηματικότητα που 

αναφέρονται από τους ερωτηθέντες περιλαμβάνουν το πάθος για τη χειροτενία, που μερικές 

φορές αναπτύσσεται σε δεξιότητες πιστοποιημένες από την τυπική εκπαίδευση, τις αξίες όπως η 

ανεξαρτησία και η ελευθερία δημιουργίας με ελάχιστη γραφειοκρατία, τις· καλλιτεχνικές και 

δημιουργικές δεξιότητες και ταλέντα , την αναγκαιότητα - έμαθε μια τέχνη για να είναι σε θέση να 

κάνει απαραίτητα πράγματα ή πράγματα που κανείς δεν μπορεί να κάνει, τη βιοτεχνική 

κληρονομιά της οικογένειας και την απροθυμία να ακολουθήσει κανείς το εταιρικό μοντέλο 

σταδιοδρομίας.· 

MMB: «Τι με ώθησε; Με ξεσήκωσε το γεγονός ότι πήγαινα στο γάμο του φίλου μου και δεν είχα τα 

οικονομικά μέσα να διαλέξω ότι φόρεμα ήθελα, οπότε σκέφτηκα να φτιάξω μόνη μου την τσάντα. 

Και έφτιαξα μια τσάντα και μου άρεσε, και σε πολλές γυναίκες σε αυτόν τον γάμο τους  άρεσε και 

πραγματικά πίστεψα ότι ίσως να  προσπαθούσα να δημιουργήσω τέτοια αξεσουάρ μετά το ωράριο 

εργασίας μου». 
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AK: «Η λήψη φωτογραφιών με κάνει πολύ χαρούμενο, ειδικά όταν σκέφτομαι σχήματα και 

χρώματα και πώς το φως τοποθετείται στα αντικείμενα ή πώς αλλάζει τα χρώματα. Παρατήρησα 

ότι αντηχεί πολύ βαθιά στην αισθητική  μου και μου δίνει πολλή ευτυχία». 

Αυτά τα κίνητρα είναι διαφορετικά από το κίνητρο για την έναρξη μιας επιχείρησης. Κανένας από 

τους ερωτηθέντες δεν εξέφρασε τη φιλοδοξία να ξεκινήσει και να διευθύνει μια επιχείρηση ως 

στόχοΕξέφρασε τη φιλοδοξία να δημιουργήσει και να διαχειριστεί μια εταιρεία ως στόχο. Η 

εταιρεία εμφανίζεται ως μέσο για να μπορεί κανείς να πουλάει τα χειροποίητα αντικείμενα του 

νόμιμα και να ζει από το πάθος και τις δεξιότητές του. Η ύπαρξη επίσημης εταιρείας διευκολύνει 

την αγορά υλικών (οι εταιρείες δικαιούνται τιμές χονδρικής), προϊόντων και υπο-υπηρεσιών από 

άλλες εταιρείες. Είναι επίσης ευκολότερο να συνεργαστείτε με επιχειρηματικούς συνεργάτες και 

πελάτες, καθώς οι εταιρείες προτιμούν να εργάζονται σε διαεπιχειρησιακή βάση παρά να 

απασχολούν τεχνίτες ή καλλιτέχνες.   

Δύο ερωτηθέντες θεώρησαν ότι δεν θα είχαν ανοίξει τις εταιρείες τους χωρίς να έχουν επιχορήγηση 

από ένα δημόσιο πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων.  

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το ιστορικό της επιχείρησης σας. 

Τρεις ερωτηθέντες συμμετείχαν σε δημόσια προγράμματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας 

για ανέργους. Όλες οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την μικρο-επιχειρηματικότητα που 

δόθηκαν, διαχειρίζονται τοπικά από έναν οργανισμό στην επαρχία τους.  

Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε η AK (33, φωτογράφος) σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την 

επιχειρηματικότητα σε γειτονιές που υποβάλλονται σε ανάπλαση και αναζωογόνηση. Εμπνεύστηκε 

από μια φίλη που επίσης υπέβαλε αίτηση για παρόμοιο πρόγραμμα. Είχε τις προϋποθέσεις για το 

πρόγραμμα βάσει ενός αρχικού επιχειρηματικού πλάνου που αργότερα ανέπτυξε με έναν μέντορα. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, έλαβε οικονομική βοήθεια για την κάλυψη μηνιαίων 

λειτουργικών εξόδων και κάποιων εφάπαξ δαπανών όπως ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Την βοήθησε 

πάρα πολύ, δεν θα μπορούσε να αγοράσει όλο τον ακριβό φωτογραφικό εξοπλισμό 

χρησιμοποιώντας μόνο τα δικά της χρήματα. Έπρεπε επίσης να λάβει μέρος σε μερικά μαθήματα 

που της έδωσαν τις βασικές γνώσεις για το πώς να διευθύνει μια εταιρεία στην Πολωνία. Τα 

μαθήματα ήταν χρήσιμα αλλά πολύ μικρά και γρήγορα για να μπορέσουν να μάθουν όλες τις 

δεξιότητες και τις πληροφορίες. 

Η AR που χρησιμοποίησε επίσης κοινοτικά κονδύλια για να ανοίξει μια εταιρεία, συμφώνησε ότι 

τα μαθήματα που παρέχονται ήταν πολύ έντονα και γενικά. Επιπλέον, παραπονέθηκε ότι κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος έπρεπε να μείνει άνεργη για 5 μήνες και αυτό ήταν μια πρόκληση 

επειδή δεν είχε εισόδημα για να ζήσει. 

Ορισμένοι ερωτηθέντες εξέφρασαν μια σκεπτικιστική στάση απέναντι στα προγράμματα και τα 

κεφάλαια στήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν παρέχουν επαρκή χρηματικά 

ποσά, ούτε εκπαίδευση και δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες στους δικαιούχους τους. 
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Ενθαρρύνουν το άνοιγμα μιας εταιρείας, ειδικά από νέους και άπειρους ανθρώπους, αλλά δεν 

υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα τους επιχειρηματίες. 

WS: «Αν ήθελα να χρηματοδοτήσω κάτι με περισσότερα χρήματα, θα ζητούσα χρήματα από τους 

συγγενείς μου, την οικογένεια. Τότε θα έπρεπε να προσπαθήσω να το κάνω να πετύχει. Αν έχω κάτι 

δωρεάν, δεν θα έπρεπε να προσπαθήσω πραγματικά. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 99% 

των εταιρειών που ξεκίνησαν οι άνεργοι χωρίς προετοιμασία αποτυγχάνουν επειδή η 

προετοιμασία στο Γραφείο Ανεργίας είναι κακή, μηδενική, το μόνο πράγμα που θα σας διδάξουν 

είναι να γράψετε ένα επιχειρηματικό πλάνο που βγάζει λίγο  νόημα. Παίρνετε, για παράδειγμα, 

20.000 PLN (περίπου 5.000 ευρώ). Για 20.000 PLN, μπορείτε, δεν ξέρω, να αγοράσετε μια ντουλάπα 

για το δωμάτιό σας, δύο γραφεία και έναν υπολογιστή, αυτό είναι όλο, σωστά; Δεν είναι ένας 

προϋπολογισμός που μπορεί να διαχειριστεί με ορθολογικά και ρεαλιστικά γραμμένο 

επιχειρηματικό σχέδιο. Δυστυχώς, η Εφορία διδάσκει ότι είναι αρκετή. Αυτό είναι εντελώς 

αναληθές». 

4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας; 

Προβλήματα βιοτεχνικής αγοράς 

- Η Πολωνία είναι μια μικρή αγορά και έχει μικρή πελατεία για συγκεκριμένους τύπους βιοτεχνιών, 
όπως η βιομηχανική σχεδίαση. Αυτό μεταφράζεται σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών που μπορεί 

κανείς να λάβει ως παράδειγμα ή πρότυπο κατά το άνοιγμα της δικής του επιχείρησης. 

- Ανταγωνισμός από όσους πωλούν τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά δεν έχουν εγγεγραμμένες 
εταιρείες. Δεδομένου ότι δεν έχουν επιχειρηματικό κόστος, μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερες 
τιμές. 

- Τα ποιοτικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν αρκούν στον βιοτεχνικό τομέα. Οι επιχειρηματίες πρέπει 
να ασχολούνται με τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και τη δημιουργία φίρμας, η οποία συχνά βασίζεται 
στην ιδιωτική εικόνα τους (προσωπική μάρκα). Πολλοί από αυτούς δεν το θέλουν, το 
αντιλαμβάνονται ως κάτι που αντιβαίνει στις αξίες τους. Οι περισσότεροι από αυτούς θα 

προτιμούσαν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην τέχνη τους. 

- Χρειάζεται πολλή προσπάθεια μάρκετινγκ και επικοινωνίας για να βρείτε πελάτες, καθώς τα 

περισσότερα χειροποίητα αντικείμενα βιοτεχνίας θεωρούνται προϊόντα πολυτελείας και όχι 

απαραίτητα. 

 

Συστηματικά ενδημικά προβλήματα στο πολωνικό γραφειοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας μιας 

εταιρείας 

- Περίπλοκη γραφειοκρατία και πολλές ασαφείς υποχρεώσεις που σχετίζονται με την ιδιοκτησία 
μιας επιχείρησης, την έλλειψη διαδικτυακών υπηρεσιών που θα καθιστούσαν τις υποχρεώσεις 
ευκολότερες. 
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- Μη διαφανείς, συχνά μεταβαλλόμενοι κανόνες π.χ. αναφορές, λογιστική κ.λπ. Η παρακολούθηση 
είναι εξαντλητική και χρονοβόρα, αφήνει λίγο χρόνο για να επικεντρωθεί κανείς στην παραγωγή 

προϊόντων, τη χειροτεχνία την οποια η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμά περισσότερο. 

- Δυσκολίες επαφής με τη δημόσια διοίκηση, για παράδειγμα Εθνική Φορολογική Υπηρεσία ή 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (στα Πολωνικά: ZUS). Η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
περιγράφουν ότι αυτά τα ιδρύματα λειτουργούν βάσει ελέγχου και τιμωρίας, αντί να παρέχουν 
υποστήριξη και συμβουλές. Μερικοί εξεπλάγησαν πολύ όταν ένας υπάλληλος τους βοήθησε να 
λύσουν ένα ζήτημα. Αποφεύγουν να επικοινωνήσουν με αυτά τα ιδρύματα και αναμένουν ότι αν 
έρθουν σε επαφή μαζί τους, θα ερωτηθούν, θα ελεγχθούν κ.λπ. Μόνο ένας ερωτώμενος - η WS, 
είπε ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί δείχνοντας σεβασμό και μη απαιτητική στάση απέναντι στη 
δημόσια διοίκηση. 

- Όλα αυτά μεταφέρονται σε χαμηλή εμπιστοσύνη και φόβο στο να κάνουν λάθος, ειδικά σε 

επίσημες πτυχές της λειτουργίας μιας εταιρείας. 

 

Περιορισμένα κεφάλαια 

- Υψηλό κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης. Οι ερωτηθέντες παραπονέθηκαν για τους 

υποχρεωτικούς κοινωνικούς φόρους που διπλασιάστηκαν μετά από δύο χρόνια λειτουργίας μιας 

εταιρείας. Το σύστημα αλλάζει προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται 

την αλλαγή ως αργή και ανεπαρκή. Ένας ερωτώμενος συνέκρινε έναν επιχειρηματία που πληρώνει 

ΦΠΑ στην Πολωνία με έναν εισπράκτορα που εισπράττει φόρο από πελάτες για λογαριασμό του 

κράτους. 

- Οι περισσότεροι ερωτηθέντες θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα μαθήματα και 

καθοδήγηση, αλλά δεν διαθέτουν επιπλέον χρήματα για να επενδύσουν σε αυτά. 

 

Έλλειψη δεξιοτήτων κι γνώσεων  

- Έλλειψη δεξιοτήτων στη διαχείριση, τις επιχειρήσεις, το δίκαιο, ανεπαρκής επίγνωση των 

λογιστικών κανόνων. 

- Φτωχή εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στην Πολωνία εν γένει. 

- Οι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν πλήρως τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης και τις 

επενδυτικές ευκαιρίες. Δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να λάβουν μικροδάνεια ή αποζημίωση για 

εκπαίδευση, μαθήματα και μεταπτυχιακές σπουδές. 

 

Χρονικό έλλειμμα και οργανωτικές προκλήσεις 

- Ο ατομικός επιχειρηματίας πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που κάνει πολλά και να γνωρίζει λίγα 
από τα πάντα, από νομικά, λογιστικά, μέχρι μάρκετινγκ, πωλήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 
συμμετοχή σε όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι πολύ χρονοβόρα. 
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- Ο ατομικός επιχειρηματίας έχει μεγάλη ευθύνη και πρέπει να παρακολουθεί όλες τις πτυχές της 

επιχείρησης.  

 

Στερεότυπα 

- Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη συνέντευξη παρατήρησαν ότι η βιοτεχνία συνδέεται συνήθως 
με τη δύναμη και τη χειρωνακτική εργασία και, ως εκ τούτου, θεωρείται ανδρικό επάγγελμα στο 

οποίο οι γυναίκες θα έχουν δυσκολίες να πετύχουν. 

- Η επαγγελματική εκπαίδευση θεωρείται ότι δεν είναι υψηλού κύρους. Τα επαγγελματικά σχολεία 
συνδέονται με μαθητές, ειδικά αγόρια, που έχουν χαμηλούς βαθμούς και «δεν θα τα κατάφερναν» 
σε γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια. 

- «Οι καλλιτέχνες είναι φτωχοί» - Υπάρχει μια επικρατούσα ιδέα στην κοινωνία ότι η δημιουργία 
καλλιτεχνικών αντικειμένων και χειροτεχνίας δεν είναι κερδοφόρα και δεν θα έχει κάποιος 
αξιοπρεπή διαβίωση από αυτό. 

- Η βιοτεχνία, ειδικά η χειροτεχνία και η χειροτεχνία με νήματα, συχνά θεωρείται παρωχημένη – η 
βραδινή δραστηριότητα της γιαγιάς. Αυτό σχετίζεται άμεσα με τη χαμηλή ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το πόση δουλειά, γνώση και εξειδίκευση απαιτείται για 
αυτές τις τέχνες. Πολλοί καταναλωτές αναμένουν ότι τέτοια είδη θα πρέπει να πωλούνται φθηνά. 

Αυτή η αντίληψη αρχίζει να αλλάζει στην Πολωνία.  

 

Η AK είχε υπέβαλε αίτηση για χρηματοδότηση για την ίδρυση μιας εταιρείας στο παρελθόν, αλλά 
δεν την πήρε. Τότε δεν γνώριζε τις τυπικές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες που υποχρεούται 
να ακολουθήσει, ως μοναδικός δικαιούχος. 

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων που αισθάνονται ότι είναι υπερφορτωμένοι με 
τη λογιστική, η WS ισχυρίστηκε ότι ένας επιχειρηματίας θα έπρεπε να είναι ικανός σε αυτό, επειδή 
μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη, να βελτιώσει τη διαχείριση της εταιρείας και να επεκτείνει 
τις δυνατότητες. 

 

WS: «Μπορώ να δω ότι είναι ένα τεράστιο λάθος των περισσότερων επιχειρηματιών ότι δεν 
ενδιαφέρονται για το πώς να διαχειρίζονται τους φόρους και τι μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
επιχειρηματικό κόστος και πώς να διευθύνουν μια επιχείρηση από τη λογιστική πλευρά». 

Πρόσθεσε επίσης ότι πολλοί αρχάριοι επιχειρηματίες κάνουν λάθος να μην διαβάσουν 
θεσπισμένες αποφάσεις και νόμους που σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητά τους. 

Ο ίδιος ερωτώμενος, με βάση την 15χρονη εμπειρία του, ανέφερε ότι τα μεγάλα λάθη που έκανε 
ήταν: 

- Να συμμετάσχει σε επιχειρηματική συνεργασία με κάποιον που δεν γνώριζε πολύ καλά και ότι το 
άτομο δεν ήταν τόσο παθιασμένο με τη βιοτεχνία όσο και ο ίδιος.  

- Να κάνει μείωση των τιμών για να ανταγωνιστούν τα κινεζικά προϊόντα μαζικής παραγωγής.  
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- Να κάνει λανθασμένο υπολογισμό τιμών που δεν περιελάμβανε κόστος συσκευασίας, φόρους, 
λειτουργικά έξοδα κ.λπ.  

Ο ερωτώμενος είπε ότι το κύριο μάθημά του ήταν ότι δεν εκτιμούσε την εργασία του αρκετά και 
την τιμολογούσε πολύ χαμηλά. Υπογράμμισε ότι προερχόμενος από ένα υπόβαθρο εργατικής 
τάξης, είχε υποθέσει εσφαλμένα ότι η αγοραστική δύναμη των πελατών του είναι παρόμοια με τη 
δική του. Όταν ήταν αρχάριος, δεν κατάλαβε ότι ορισμένοι πελάτες θα αγόραζαν τις δημιουργίες 
του λόγω καί όχι παρά την υψηλή τιμή. Θα είχε επίσης επενδύσει χρόνο και χρήμα σε 
εξατομικευμένα, πρακτικά, ατομικά μαθήματα σχετικά με νομικούς κανονισμούς για τη λειτουργία 

μιας επιχείρησης. 

5. Όσον αφορά την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έμαθαν μόνοι τους την τέχνη, σε μαθήματα ή κατά τη διάρκεια 

εργασιακής εμπειρίας. Εκείνοι που μεγάλωσαν σε μικρές πόλεις τόνισαν ότι υπήρχαν πολύ λίγες 

ευκαιρίες να μάθουν χειροτεχνίες και τέχνες στην τυπική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες έχουν κατακτήσει τις δεξιότητές τους μέσω πρακτικής εργασίας και πειραματισμού. 

Δύο έλαβαν τυπική επαγγελματική εκπαίδευση - στη φωτογραφία και τη φωτοτεχνία. 

Ορισμένοι ερωτηθέντες, ειδικά εκείνοι που εκπαιδεύτηκαν στις Ακαδημίες Τέχνης, 

παραπονέθηκαν ότι τα θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις συχνά θεωρούνται λιγότερο 

σημαντικά ή εντελώς άχρηστα για τους καλλιτέχνες. Η επικρατούσα ιδέα για ένα καλλιτέχνη είναι 

ότι δημιουργεί έργα τέχνης, συμμετέχει σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενώ η επιχείρηση πίσω, από 

την εύρεση πελατών έως τις νομικές μορφές πώλησης τέχνης ή προϊόντων με βάση την τέχνη, 

παραμένει θέμα ταμπού. Έτσι, πολλοί απόφοιτοι της Ακαδημίας Τέχνης έχουν λίγες δεξιότητες και 

αντιμετωπίζουν πολύ άγχος που σχετίζεται με την εξοικονόμηση των δραστηριοτήτων τους. 

AR (33, καλλιτέχνης, εκπαιδευτικός): «Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, δεν έμαθα πώς να 

τιμολογήσω τη δουλειά μου - είτε ωριαία, είτε βάσει υλικών ή ακόμη με άλλο τρόπο. Είχαμε 

μαθήματα μάρκετινγκ και κάναμε μερικά γραφήματα, αλλά δεν λάβαμε πρακτικές πληροφορίες. 

Θα ήθελα να έρθει ένας έμπειρος γλύπτης και να πει: «Πληρώνομαι τόσο για αυτό, και αυτό είναι 

κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη». Δεν το μάθαμε αυτό». 

7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και αδυναμίες της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα στους τομείς της βιοτεχνίας; 

Έλλειψη επιχειρηματικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών. Αν και η 

επιχειρηματικότητα διδάσκεται ως μάθημα στο πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα (2η τάξη) και στα 

πανεπιστήμια, είναι συχνά πολύ θεωρητική, γενική και βασισμένη στον ορισμό. Αυτή η εκπαίδευση 

δεν είναι κατάλληλη για την ενήλικη ζωή, καθώς οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν την χρησιμότητα 

στη λειτουργία της επιχείρησης. 

Αυτό το έλλειμμα στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα (ειδικά στο δίκαιο) μπορεί να 

οδηγήσει σε καταστάσεις όπου οι άνθρωποι, που ενθαρρύνονται με τη χαλάρωση των κανονισμών 

για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ξεκινούν αυθόρμητα τις επιχειρήσεις χωρίς να γνωρίζουν τις 
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υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Σύντομα ανακαλύπτουν ότι δεν έχουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες, μπερδεύονται και αποτυγχάνουν. 

Τονίστηκε επίσης το ίδιο έλλειμμα της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα αλλά στην 

επαγγελματική εκπαίδευση. 

AK: Κανείς στο τέλος της σχολής φωτογραφίας δεν ένιωσε αρκετά δυνατός για να ξεκινήσει μια 

εταιρεία, εκτός ίσως για εκείνους που είχαν ήδη οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου οι γονείς 

εργάζονταν ήδη. 

Η WS έμαθε κάποιες επιχειρηματικές δεξιότητες καθώς και διαχείριση χρόνου και 

συνειδητοποίησε τη σημασία της γνώσης των λογιστικών κανόνων παρατηρώντας εταιρείες και 

έμπειρους επιχειρηματίες για τους οποίους είχε εργαστεί ως σχεδιαστής ιστοσελίδων. 

Η AR έμαθε εγκάρσιες δεξιότητες όπως επικοινωνία, διαπραγμάτευση και ομαδική εργασία ενώ 

εργαζόταν στον μη κυβερνητικό τομέα όπου οργάνωνε φεστιβάλ και πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονίσετε τις δεξιότητές σας; 

Οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι ερωτηθέντες δείχνουν πρωτοβουλία στην εύρεση εξειδικευμένων 

διαδικτυακών και μη μαθημάτων που θα τους βοηθούσαν να διευθύνουν την επιχείρησή τους. 

Όντας δημιουργικά άτομα, τους αρέσει να μαθαίνουν και να βρίσκουν νέα έμπνευση. Μερικοί από 

αυτούς τα είχαν κάνει πριν ξεκινήσουν την εταιρεία τους. Σύντομα τα μονοήμερα μαθήματα 

μάρκετινγκ, δημιουργίας επωνυμίας και διαφήμισης φαίνονται δημοφιλή.  

Η AR είπε ότι είχε συμμετάσχει σε εκπαίδευση Erasmus σε περιφερειακή δημιουργία εμπορικών 

σημάτων. Εκτίμησε τη διεθνή, ευρεία προοπτική που κέρδισε χάρη σε αυτήν. Ωστόσο, ήταν 

δύσπιστη για την Erasmus παρακολούθηση εργασίας για επιχειρηματίες , και αναρωτιέται αν η 

εμπειρία που παίρνεις από την παρακολούθηση σε μια εταιρεία άλλης χώρας μπορεί να είναι 

καθόλου χρήσιμη και συγκρίσιμη με την εμπειρία της στην Πολωνία. 

Πολλοί ερωτηθέντες χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες με δωρεάν μαθήματα, 

παρακολουθούν κανάλια στο YouTube με επιχειρηματικές και τεχνικές συμβουλές και ακολουθούν 

θεματικές ομάδες στο Facebook όπου συχνά βλέπουν πληροφορίες και διαφημίσεις σχετικά με τις 

εκπαιδευτικές δυνατότητες. Τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα PDF είναι επίσης δημοφιλή. 

AK: «Προτιμώ να μαθαίνω από την εμπειρία. Κάνω δωρεάν και επί πληρωμή εξειδικευμένα 

διαδικτυακά μαθήματα. Είναι επίσης μέλος μιας τοπικής επαγγελματικής ένωσης όπου μπορεί να 

συζητήσει την τέχνη της και να ασχοληθεί με την ομότιμη μάθηση. Επιλέγει συχνά διαδικτυακή 

μάθηση - μαθήματα επιχειρηματικότητας επί πληρωμή αφιερωμένα στους επαγγελματίες της 

βιοτεχνίας, όπου επιτυχημένοι επαγγελματίες παρουσιάζουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ τους. 

Αυτό είναι ενδιαφέρον, αλλά μερικές φορές είναι πολύ γενικό, καθώς ορισμένες στρατηγικές 

μάρκετινγκ που παρουσιάζονται θα λειτουργήσουν μόνο για μια μικρή ομάδα πελατών». 
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Η ΑΒ επένδυσε σε αμειβόμενα επαγγελματικά μαθήματα στη διαμεσολάβηση και την επιμέλεια, 

ενώ η MMB, έχοντας παρόμοιες ανάγκες, βρήκε δωρεάν μαθήματα σε αυτά τα θέματα. Επιπλέον, 

η MMB χρησιμοποιεί το Etsy Assistant - είναι ένα εργαλείο επί πληρωμή που ετοίμασε η Etsy, ένας 

ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου που εστιάζει σε χειροποίητα ή vintage αντικείμενα και είδη 

χειροτεχνίας όπου διαχειρίζεται το κατάστημά της. Αυτό το εργαλείο την βοηθά να κατανοήσει τις 

τρέχουσες τάσεις και να δίνει συμβουλές για το πώς να αυξήσει τις πωλήσεις. Για 3 μήνες 

χρησιμοποίησε υπηρεσίες ενός πρακτορείου μάρκετινγκ που την βοήθησε να δημιουργήσει PR και 

να προσεγγίσει επιρροές. Παραιτήθηκε καθώς αυτό απαιτούσε πολύ περισσότερη δουλειά. 

Η AB επένδυσε σε επι πληρωμή επαγγελματικά μαθήματα στη διαμεσολάβηση και την επιμέλεια, 

ενώ η MMB, έχοντας παρόμοιες ανάγκες, βρήκε δωρεάν μαθήματα σε αυτά τα θέματα. Επιπλέον, 

η MMB χρησιμοποιεί το Etsy Assistant - είναι ένα εργαλείο επί πληρωμή που ετοίμασε η Etsy, ένας 

ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου που εστιάζει σε χειροποίητα ή vintage αντικείμενα και είδη 

χειροτεχνίας μέσα στο οποίο διαχειρίζεται το κατάστημά της. Αυτό το εργαλείο την βοηθά να 

κατανοήσει τις τρέχουσες τάσεις και της δίνει συμβουλές για το πώς να αυξήσει τις πωλήσεις. Για 

3 μήνες χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες ενός πρακτορείου μάρκετινγκ που την βοήθησε να 

δημιουργήσει δημόσιες σχέσεις και να προσεγγίσει άτομα που ασκούν επιρροή. Το παράτησε 

καθώς αυτό απαιτούσε πολύ περισσότερη δουλειά.  

Υπήρχε μικρό ενδιαφέρον για τις μεταπτυχιακές σπουδές που θεωρούνται υπερβολικά θεωρητικές 

και απαιτούν πολύ χρόνο και αφοσίωση. Ορισμένοι ερωτηθέντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους 

για μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές (2 ή 3 εξάμηνα) οι οποίες, τουλάχιστον στην 

Πολωνία, θεωρούν ότι είναι περισσότερο προσανατολισμένες στην αγορά και πρακτικές από τα 

πανεπιστημιακά προγράμματα πλήρους κύκλου. Μία εξαίρεση είναι η WS που αποφάσισε να 

ολοκληρώσει νομικές σπουδές με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του πολωνικού νομικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.  

9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων για τον 

βιοτεχνικό τομέα; 

Η πανδημία του covid-19 προκάλεσε την ακύρωση ορισμένων τυπικών καναλιών πωλήσεων 

χειροτεχνίας, όπως φεστιβάλ και εκθέσεις τέχνης και σχεδίου. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες που 

προσφέρουν υπηρεσίες με βάση τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο αποκλείστηκαν σχεδόν 

εντελώς. Αυτό προκάλεσε την ανάγκη αλλαγής των προφίλ ορισμένων εταιρειών. Οι 

επιχειρηματίες, ειδικά στον τομέα της φωτογραφίας, έπρεπε να κατασκευάσουν μια νέα 

προσφορά, να προσεγγίσουν νέους πιθανούς πελάτες και γενικά να αναδιοργανώσουν τον εαυτό 

τους. 

Όσον αφορά την πώληση, όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι η μόνη επιλογή ήταν να ενταχθούν 

πλήρως στις διαδικτυακές πωλήσεις. Καθώς ο ανταγωνισμός αυξάνεται, η επιτυχία απαιτεί 

δημιουργικότητα και προσπάθεια. 

10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 
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AK: «Το πάθος σας για την τέχνη είναι το προπύργιο σας. Σε περιόδους δυσκολιών, θα σας 

βοηθήσει να θυμηθείτε γιατί το κάνετε αυτό και να σας δώσει δύναμη να συνεχίσετε. 

Επικοινωνήστε από την αρχή για συμβουλές με ειδικούς (δικηγόρος, λογιστής, μέντορας). 

Σκεφτείτε να λάβετε επιχορήγηση ή επιδότηση για την εταιρεία σας - συμβουλευτείτε τον λογιστή 

σας για αυτό». 

WS: «Ένα σημαντικό μάθημα για όλους αυτούς τους τεχνίτες είναι ότι αν θέλουν να βγάλουν λεφτά 

από αυτά που δημιουργούν, θα πρέπει να τα πουλήσουν σε άτομα που μπορούν να το αντέξουν 

οικονομικά. Μην ξεκινήσετε καταχωρίζοντας το εμπορικό σήμα και την εταιρεία σας. Ξεκινήστε με 

καλή χειροτεχνία και αποκτήστε το κοινό σας: πρώτα ο πελάτης και μετά η εταιρεία. Μην φοβάστε 

τα μαθηματικά, ιδιαίτερα τα ποσοστά και τις αναλογίες, μην φοβάστε να διαβάζετε, γιατί η 

ανάγνωση δεν βλάπτει και κοστίζει λίγο και μην φοβάστε να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας. Ποτέ 

μην πιστεύετε εκείνους που λένε ότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα σε έξι μήνες. Φροντίστε 

την υγεία σας γιατί η εργασία με τα χέρια σας είναι κουραστική και επώδυνη. Η ψυχική εργασία 

προκαλεί αϋπνία, οπότε πάρτε βιταμίνες και διατηρήστε μια καλή διατροφή. Κοιμηθείτε όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, για γενικά δημιουργικούς 

ανθρώπους: κάθε στιγμή είναι καλή». 

AR: «Κάνετε μια μελέτη περίπτωσης της εταιρείας σας προτού την καταχωρίσετε. Δοκιμάστε το 

προϊόν, μάθετε πώς μπορείτε να βάλετε μια τιμή σε αυτό, προσπαθήστε να βρείτε τους πελάτες 

σας. Κερδίστε πρακτική, όχι μόνο θεωρητική γνώση». 

EP: «Πριν ξεκινήσετε την εταιρεία σας, δημιουργήστε ένα πιλοτικό προϊόν και δοκιμάστε τις ιδέες 

σας. Μην φοβάστε να δείξετε το προϊόν σας σε άτομα. Εάν πουλάτε κοσμήματα – μέσω του 

Facebook κάνετε αναρτήσεις σε ομάδες για τεχνίτες - όχι μόνο δημιουργούν αλλά και αγοράζουν 

χειροποίητα προϊόντα. Κάντε ερωτήσεις, αναλύστε τα σχόλια και τις γώμες. Δείξτε τα πράγματά 

σας στο διαδίκτυο και εκτός αυτού. Το πιο σημαντικό είναι το προϊόν σας - αν είναι καλής 

ποιότητας, όμορφα κατασκευασμένο, καλά σχεδιασμένο, μοναδικό και επιπλέον το παρουσιάζετε 

ειλικρινά, θα πουλήσει. Ίσως δεν θα έχετε μια μεγάλη ομάδα πελατών, επειδή η χειροτεχνία δεν 

έχει μεγάλο πελατολόγιο ούτως ή άλλως, αλλά θα βρείτε το δικό σας». 

AB: «Μην βιαστείτε να κάνετε έναρξη στην επιχείρησή σας. Εξερευνήστε προσεκτικά τις επιλογές 

σας, μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα ως φυσικό πρόσωπο χωρίς επιχείρηση. Μπορείτε να 

κάνετε πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζετε». 

JJ: «Πρώτα απ 'όλα, όλοι αυτοί που κάνουν προϊόντα, χειροτεχνικά προϊόντα, πρέπει να έχουν 

πάθος για αυτό. Όλα αυτά τα συναισθήματα παραμένουν σε αυτά τα αντικείμενα. Τα προϊόντα 

που παράγονται μόνο για το κέρδος, χωρίς ευχαρίστηση που προέρχεται από τη διαδικασία της 

δημιουργίας, χωρίς αγάπη, χωρίς σεβασμό στο υλικό και τους πόρους, είναι εμφανώς χειρότερης 

ποιότητας». 

AL: «Εάν έχετε χρόνο και δύναμη, αγωνιστείτε για να αλλάξετε τους κανόνες». 

MMB: «Δράστε, μην τα παρατάτε, να έχετε επιμονή και μείνετε προσηλωμένοι». 
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JJ (καλλιτέχνης, 26): Λοιπόν, σίγουρα θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη μεταφορά όλων στο 

Διαδίκτυο, οπότε κάθε εταιρεία και αυτή η πιθανή δική μου εταιρεία θα πρέπει να επικεντρωθεί 

κυρίως στην αισθητική και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Πρέπει να είναι πολύ ευκολονόητο, 

πρέπει να είναι πολύ λειτουργικό, πολύ πρακτικό, όχι αινιγματικό, έτσι ώστε ένας δυνητικός 

αγοραστής να μπορεί εύκολα να αναζητήσει και να βρει ένα προϊόν. Η τοποθέτηση του ιστότοπου 

θα είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε ο ιστότοπός μου να είναι το πρώτο κλικ του αγοραστή. 

Μερικοί ερωτηθέντες ανέφεραν ότι τα κέρδη τους μειώθηκαν. Η απάντησή τους σε αυτό ήταν πολύ 

διαφορετική. Ένα άτομο, αν και σημείωσε μείωση κατά 20% στον κύκλο εργασιών του, αποφάσισε 

να αυξήσει την τιμή των προϊόντων του προκειμένου να προσεγγίσει πελάτες των οποίων η 

οικονομική κατάσταση δεν επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας. Επικεντρώθηκε επίσης στη 

βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων του, έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των 

πελατών του. Τέλος, επένδυσε τον ελεύθερο χρόνο του στην αυτοδιδασκαλία και στην οικοδόμηση 

της εικόνας του ως ειδικός στον τομέα του. 

Η ΑΒ, η εταιρεία της οποίας εξαρτάται από εκδηλώσεις και συναντήσεις ανθρώπων, αντιμετώπισε 

πολλές οικονομικές δυσκολίες λόγω της αστάθειας της δραστηριότητας της. Αποφάσισε να το 

αντιμετωπίσει με την αυτο-ανάπτυξη, όπως δραστηριότητες ευεξίας, θεραπεία, εκμάθηση 

γλωσσών. Άρχισε επίσης να σκέφτεται πώς να ανακατασκευάσει τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες και βοήθησε επίσης και άλλους ανθρώπους να το κάνουν. Έλαβε κυβερνητικά 

κεφάλαια για να στηρίξει την εταιρεία, αλλά ήταν αρκετά μόνο για να καλύψει τα βασικά έξοδα 

και εργάστηκε προσωρινά σε ένα εστιατόριο.  

Η AL που κατασκευάζει καλλιτεχνικά κοσμήματα είπε ότι το 2020 δεν ήταν τόσο κακό όσο 

αναμενόταν επειδή οι πελάτες είχαν ακόμα πόρους για να ξοδέψουν. 

AL: «Την άνοιξη του 2020 όλοι έλεγαν ότι θα είμαστε φτωχοί. Αλλά στην πραγματικότητα ο Μάιος 

ήταν πολύ καλός για μένα. Ίσως οι άνθρωποι απλά κάθονταν στο σπίτι, βαριούντουσαν και έτσι 

ψώνιζαν στο διαδίκτυο. Τώρα μπορώ πραγματικά να δω ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να 

εξοικονομούν και αυτό ήταν αναμενόμενο κατά τη γνώμη μου. Συνεχίζει ότι σε αντίθεση με το 

2020, το 2021 μπορεί να είναι μια πραγματική πρόκληση καθώς οι αποταμιεύσεις των ανθρώπων 

έχουν μειωθεί σημαντικά. Θα περίμενε από την κυβέρνηση να προσφέρει περισσότερη οικονομική 

βοήθεια στις επιχειρήσεις τώρα». 

Η EP τόνισε ότι η κύρια πρόκληση για το ηλεκτρονικό της κατάστημα ήταν η αναταραχή του 

διεθνούς ταχυδρομικού συστήματος που προκλήθηκε από τον COVID-19 το 2020. Είπε ότι 

ουσιαστικά έχασε την πρόσβαση σε Αμερικανούς πελάτες που αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο 

των πελατών του καταστήματός της. Το ίδιο πρόβλημα έχει η MMB που δεν μπορούσε να αγοράσει 

τα συνηθισμένα υλικά της και έπρεπε να ξεκινήσει την εισαγωγή τους από άλλη χώρα. Αυτό την 

υποχρέωσε να μάθει πολλά για τα τελωνεία και τους διεθνείς νόμους για τις εισαγωγές-εξαγωγές. 

Μετά από αυτό έμαθε ότι είναι καλό να έχει πάντα κάποιο στόκ υλικού. Παρακινήθηκε γιατί τον 

Μάρτιο του 2020 τα κέρδη της αυξήθηκαν, καθημερινά είχε πάνω από 10 παραγγελίες για τσάντες, 

κυρίως κατά παραγγελία. 
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11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς; 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν την ανάγκη ανάπτυξης των ακόλουθων δεξιοτήτων: 

- Μάρκετιγκ και πωλήσεις: κανάλια πωλήσεων, τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών, 

φωτογραφία προϊόντων και δημιουργία βίντεο, δεξιότητες έρευνας αγοράς - ποιες υπηρεσίες και 

προϊόντα όπως τα δικα μου αξίζουν στην αγορά και ποιος τα αγοράζει, σχεδιασμός προϊόντος, 

Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, διαδρομή πελάτη, Διαδικτυακές Πωλήσεις, SEO μάρκετινγκ, διαχείριση 

ιστοσελίδων 

- Επικοινωνία: σύνταξη αιτήσεων για εθνικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις για επιχειρηματίες  

- Προσωπική δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, ευημερία και ισορροπία εργασίας-ζωής, 

ασφάλεια 

- Διαχείριση χρόνου, καθορισμός προτεραιοτήτων, ανάληψη κινδύνου; δημιουργική επίλυση 

προβλημάτων, δεξιότητες διαχείρισης 

- Νομικά και χρηματοοικονομικά: νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων, σύνταξη συμβάσεων , 

λογιστική, τιμολόγηση 

Μερικοί ερωτηθέντες παραπονέθηκαν ότι τα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν ήταν πολύ γενικά 

και πολύ βασικά. Οι πληροφορίες που έλαβαν δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένες. Υπάρχουν πολλά 

εισαγωγικά μαθήματα, ενώ υπάρχουν πολύ λίγα για προχωρημένους, πιο εξειδικευμένα και ειδικά 

μαθήματα. Θα προτιμούσαν να κάνουν μαθήματα με άτομα στον ίδιο ακριβώς τομέα, π.χ. ένας 

ιδιοκτήτης στούντιο κεραμικής θα ήθελε να συμμετάσχει σε ένα μάθημα με άλλους επιχειρηματίες 

κεραμικής. 

Μερικές μορφές εκπαίδευσης προτάθηκαν συχνά στις συνεντεύξεις: 

- Μαθήματα σε αργό ρυθμό, για παράδειγμα μερικές ώρες την ημέρα για μερικές εβδομάδες ή 
μήνες και όχι εντατικά μαθήματα 2 ημερών. Η δεύτερη επιλογή δεν δίνει αρκετό χρόνο για να 
«χωνέψεις» και να σκεφτείς τις νέες πληροφορίες. 

- Πολλοί ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται τη δραστηριότητά τους ως εξειδικευμένη και 
συγκεκριμένη. Εκφράζουν την ανάγκη για ατομική καθοδήγηση και εκμάθηση περιπτωσιολογικής 
μελέτης προσαρμοσμένη στις ανάγκες, το προφίλ και το περιβάλλον της εταιρείας τους. Η 
καθοδήγηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο, στο τηλέφωνο ή σε προσωπικές 
συναντήσεις. Βέλτιστα μία φορά το μήνα σύμφωνα με το σχήμα: διάγνωση προβλημάτων, 
προτεινόμενη λύση-υλοποίηση-αξιολόγηση. 

- Διαδικτυακά μαθήματα με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων (ανεβασμένα βίντεο, ζωντανές 
συνεδρίες). 

- Αυτοδιδασκαλία από την καλύτερη ποιότητα, εκσυχρονισμένα βιβλία και διαδικτυακό υλικό. 

- Πρακτική μάθηση, σκίαση εργασίας, παρατήρηση πιο έμπειρων εταιρειών στον ίδιο τομέα. 

- Εκτός διαδικτύου, πρόσωπο με πρόσωπο, διαδραστικά μαθήματα και εκπαιδεύσεις. 
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Συμπεράσματα  

Η ομαδική συνέντευξη δείχνει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας 

βιοτέχνης. Η περίληψη του LC ότι ένας επιχειρηματίας πρέπει να είναι σαν ένα χταπόδι 

αντικατοπτρίζει καλά την κατάσταση ενός βιοτέχνη στην αγορά. Η πρόκληση των σχέσεων με τους 

πελάτες περιγράφεται από την MO: Ένας τεχνίτης πρέπει να είναι σόουμαν, μια διασημότητα. Όχι 

μόνο κάνει την τέχνη του καλά, αλλά πρέπει να προσελκύσει την προσοχή του πελάτη με την 

απόδοσή του. Τι θέλει πραγματικά να αγοράσει ο πελάτης - χειροτεχνίες ή την παρουσία μου; 

Έχουμε σταματήσει να μιλάμε για χειροτεχνία, πρέπει να κάνουμε κάποια αστεία, μια παράσταση 

και ως αποτέλεσμα της οποίας τελικά λέει ο πελάτης - εντάξει, θα το αγοράσω. 

Τα δημόσια προγράμματα που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις φαίνεται να προτιμούν την 

καινοτομία από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ ατυχές καθώς η χειροτεχνία ενόψει της 

παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής και της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί καινοτομία, σε 

αντίθεση με το σύστημα μαζικής παραγωγής. Οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει. Στο παρελθόν 

μια επανάσταση ή καινοτομία ήταν η εισαγωγή της μηχανοποίησης. Τώρα, χρειαζόμαστε 

μηχανισμούς για τη μείωση του αριθμού παραγωγής και την παραγωγή λιγότερων, αλλά 

μοναδικών, καλής ποιότητας προϊόντων που μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο. 

Οι βιοτεχνίες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της μαζικής 

παραγωγής. Εάν η διαδικασία δημιουργίας θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο πώς 

παρουσιάζεται ένα βιοτεχνικό αγαθό, οι πελάτες θα ανέπτυσσαν μια βαθύτερη κατανόηση της 

διαδικασίας παραγωγής και, κατά συνέπεια, θα προτιμούσαν ένα τοπικό, χειροποίητο προϊόν από 

μια εναλλακτική λύση από μια αλυσίδα καταστημάτων. Σε ευρύτερη κλίμακα, ένα τέτοιο 

φαινόμενο θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικολογία και να εμπνεύσει την κοινωνία 

να κάνει πιο συνειδητές καταναλωτικές επιλογές.  

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης 2 πρότειναν μια ομάδα υποστήριξης ως μια μορφή 

βοήθειας των επιχειρηματιών στον βιοτεχνικό τομέα. Οι συναντήσεις θα μπορούσαν να γίνονται 

σε μικρές ομάδες επιχειρηματιών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης των επιχειρήσεων - στην αρχή και 

έπειτα από πολυετή εμπειρία. 

Ο MC επιβεβαίωσε ότι εάν δεν είχε σταλεί στο εκκολαπτήριο επιχειρήσεων, όχι στο ίδρυμα ως έχει, 

αλλά σε μια ομάδα 19 οντοτήτων όπως αυτός, ίσως να μην είχε τη δύναμη να συνεχίσει να 

διευθύνει την εταιρεία. MC: Δεν ξέρω αν θα άντεχα ψυχολογικά να διευθύνω μια επιχείρηση μόνος 

μου. 

Η KN πρόσθεσε ότι μια τέτοια ομάδα υποστήριξης, βασισμένη στην ανταλλαγή πληροφοριών για 

να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον, αντί να τις κρατά ο καθένας για τον εαυτό του, ενισχύει και χτίζει 

μια κοινή δύναμη. 
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Ένας σημαντικός περιορισμός για τους επιχειρηματίες είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων για να 

επενδύσουν στην αρχή ή αργότερα, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της εταιρείας. Ο MC παρατηρεί 

ότι: Δεν θα έκανα το λάθος να ξεκινήσω μια επιχείρηση χωρίς χρηματοδότηση. Οι συμμετέχοντες 

είπαν επίσης ότι είναι σύνηθες να περιμένουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση, π.χ. μέχρι τις αρχές 

του επόμενου έτους. 

Οι επιχειρηματίες ανέφεραν ότι το υψηλό κόστος των υποχρεωτικών φόρων του Ιδρύματος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) και άλλων σταθερών δαπανών που προκύπτουν από το φορολογικό 

σύστημα στην Πολωνία επηρεάζει αρνητικά την τιμή του προϊόντος. 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είναι πελαγωμένοι από τα τεκμήρια, τα έγγραφα, τις τυπικότητες και 

το περίπλοκο φορολογικό σύστημα της Πολωνίας. Δίνουν παραδείγματα άλλων επιχειρηματιών 

που εγκαταλείπουν λόγω αυτών των παραγόντων. Μια αίσθηση αποθάρρυνσης και αδυναμίας 

εμφανίστηκε στην ομάδα μόλις τέθηκε το θέμα του συστήματος και των τυπικών διαδικασιών. 

Είναι σαφές ότι οι επιχειρηματίες εκφράζουν την επιθυμία να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, την 

δημιουργικότητα, την προθυμία να μάθουν νέες δεξιότητες και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, 

αλλά είναι περιορισμένοι επειδή πρέπει να αφιερώσουν τόσο πολύ χρόνο στη γραφειοκρατεια. Τα 

κέρδη των βιοτεχνών δεν τους επιτρέπουν να επενδύσουν στην ανάπτυξη, περιορίζοντας έτσι τις 

τεράστιες δυνατότητές τους.  

Η λύπη που εκφράζεται για το εκπαιδευτικό σύστημα είναι επίσης σαφής. Όλοι οι ερωτηθέντες 

επεσήμαναν το τεράστιο, συστημικό κενό στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στην Πολωνία. 

Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στη συνέντευξη έλαβε καθόλου ή λίγη 

επαγγελματική κατάρτιση. Μαθαίνουν ως επί το πλείστον μόνοι τους ή με εξειδικευμένα 

μαθήματα που δίνονται από έμπειρους τεχνίτες, άντρες και γυναίκες στον τομέα τους. Όσον αφορά 

τις δεξιότητες διαχείρισης και επιχειρηματικότητας, όλοι εξέφρασαν μεγάλη απογοήτευση για το 

εκπαιδευτικό σύστημα στην Πολωνία. Ακόμα και αν οι περισσότεροι από αυτούς ολοκλήρωσαν 

ορισμένα μαθήματα επιχειρήσεων, επισημαίνουν ότι αυτό δεν αρκεί, καθώς το μεγαλύτερο 

πρόβλημα είναι συστημικό - υπάρχει πολύ λίγη εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, καθώς 

επίσης και για τις νομικές και οικονομικές πτυχές της λειτουργίας μιας εταιρείας στο πολωνικό 

δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι μελλοντικοί τεχνίτες εκπαιδεύονται καλά στην τεχνολογία, 

αλλά δεν διαθέτουν γενικές γνώσεις και εικόνα για το πώς να δώσουν οικονομική χροιά στις τέχνες 

τους. Είναι διατεθειμένοι να κατασκευάσουν, αλλά όχι να διευθύνουν μια εταιρεία. 

Η έλλειψη εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τους ασαφείς και περίπλοκους οικονομικούς και 

νομικούς κανόνες μεταφράζονται σε χαμηλή εμπιστοσύνη και απογοήτευση. 9 στους 10 

ερωτηθέντες ανέφεραν ότι είναι συγκλονισμένοι από το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να 

καταβάλουν για να κατανοήσουν τη βασική λογική της λογιστικής και των αναφορών. Φοβούνται 

επίσης τα πρόστιμα και τους ελέγχους από τη δημόσια διοίκηση. Όλοι οι επιχειρηματίες είπαν ότι 

θα προτιμούσαν να επικεντρωθούν στο σχεδιασμό προϊόντων και στη βιοτεχνία έναντι των 

διοικητικών υποχρεώσεων, καθώς η φιλοδοξία τους δεν είναι να διευθύνουν μια επιχείρηση 
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καθαυτή αλλά να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της τέχνης και της χειροτεχνείας. Η 

εταιρεία είναι καθοριστική για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το πάθος τους για την τέχνη και 

να την πουλήσουν νόμιμα.  

Όλοι οι επιχειρηματίες ανέφεραν την ανάγκη για περαιτέρω κατάρτιση. Χρειάζονται μια ποικιλία 

δεξιοτήτων από τη διαχείριση, τη νομοθεσία και τη λογιστική, την επικοινωνία, το μάρκετινγκ και 

τις πωλήσεις, καθώς και την ευημερία και τις προσωπικές δεξιότητες. Οι προτιμώμενες μορφές 

εκπαίδευσης περιλαμβάνουν καθοδήγηση και μελέτες περιπτώσεων, καθώς και μαθήματα σε αργό 

ρυθμό και ομότιμη μάθηση μεταξύ επιχειρηματιών του ίδιου τομέα. Μια τέτοια ποικιλία 

απαιτούμενων δεξιοτήτων πηγάζει από το γεγονός ότι ένας σύγχρονος τεχνίτης/βιοτεχνης πρέπει 

να υπερέχει στην τεχνική αλλά και στην επικοινωνία. Στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά, δεν 

αρκεί να παράγουμε ένα προϊόν καλής ποιότητας. Με τα λόγια ενός ερωτώμενου, οι 

κατασκευαστές πρέπει να είναι σόουμαν που μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή, δείχνοντας 

τη διαδικασία και προσελκύοντας τον πελάτη. Δεν είναι το προϊόν που πουλά αλλά και η ικανότητα, 

η διαδικασία, οι αξίες, ο τρόπος ζωής και οι ταυτότητες που συνεπάγεται. 

Συνολικά, μια αίσθηση βαθιάς δέσμευσης και πάθους προς την βιοτεχνία ήταν σαφής σε όλους 

τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Τόνισαν τη δυνατότητα της βιοτεχνίας να μετριάσει τις αρνητικές 

επιπτώσεις της μαζικής παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται η αλλαγή της στάσης των 

πελατών απέναντι στη βιοτεχνία και την αύξηση της συνειδητοποίησης του τι συνιστά το κόστος 

της. 

 

4.5  ΙΤΑΛΙΑ 

Στο πλαίσιο του έργου StartCraft, οργανώθηκαν δύο ομάδες εστίασης στις 23 και 26 Ιανουαρίου 

από το Google Meet με τον συνεργαζόμενο οργανισμό Smooland. 

 Σε αυτές τις συναντήσεις, οι εκπρόσωποι του Smooland κράτησαν σημειώσεις από τις διάφορες 

συζητήσεις και θέματα, προκειμένου να αναπτύξουν αυτό το έγγραφο. 

Οι συμμετέχοντες στην 1η ομάδα εστίασης ήταν 4 και στη 2η ομάδα εστίασης ήταν 6. 50% των 

συμμετεχόντων ήταν άνδρες και 50% ήταν γυναίκες. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν 

κατασκευαστές βιοτεχνίας με περισσότερα από 5 χρόνια εμπειρίας. 

4.5.1. Ομάδες εστίασης 1 και 2. 

1. Παρακαλώ παρουσιάστε τον εαυτό σας: 

Η Α.Ι. ξεκίνησε τη μικρή της επιχείρηση χειροποίητων ειδών μόλις το 2017. Έχει μεγάλο πάθος για 

το οτιδήποτε χειροποίητο και αγαπά να περνάει το χρόνο της, ενώ κάνει χειροποίητες δημιουργίες. 

Η μικρή της συλλογή περιλαμβάνει κασκόλ, καπέλα, γάντια, χειροποίητα αντικείμενα για 

νεογέννητα μωρά και δημιουργίες σχετικές με τις διακοπές. Πωλεί τις δημιουργίες της σε τοπικές 

αγορές. 

Η L.B. είναι τεχνίτρια στην κλωστοϋφαντουργία και το δέρμα. 59 ετών. 
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G.I.: Ιταλός. 64 ετών. Ζει στη Λούκα. Τεχνίτης κλωστοϋφαντουργία και δέρματος με περισσότερα 

από 20 χρόνια εμπειρίας. 

Η L.T. είναι ζωγράφος 54 ετών, με έδρα τη Λούκα. 

Ο F.D. είναι Ιταλός φοιτητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Πίζας που έχει ξεκινήσει τη δική του 

βιοτεχνία origami. Είναι 26 ετών. 

Η A.S. ξεκίνησε τη βιοτεχνία ξύλου της, αφιερωμένη σε τηλεφωνικές βάσεις. Η μικρή της επιχείρηση 

ονομάζεται Wabi. Η Άνι είναι 25 ετών. 

Ο M.A. είναι 42 ετών Ιταλός σχεδιαστής φωτισμού. 

Ο K.C. κατάγεται από την Γκάμπια, αλλά ξεκίνησε τη δική του συλλογή μόδας αφρικανικού στιλ τα 

τελευταία δύο χρόνια με την υποστήριξη της ένωσης ARCI στην Ιταλία. 

Η D.V. είναι 32 ετών, κατάγεται από την Κροατία. Τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στην ένωση ARCI 

ως εκπαιδευτικός, υποστηρίζοντας εργαστήρια τέχνης και χειροτεχνίας/βιοτεχνίας. 

Ο M.O. είναι ένας Ιταλός βιοτέχνης 42 ετών. 

2. Πείτε μας, παρακαλώ, από πού προήλθε η επιθυμία σας να γίνετε επιχειρηματίας του κλάδου 

της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας: 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δεν έχουν υπόβαθρο κατάρτισης χειροτεχνίας, ωστόσο 

ξεκίνησαν δραστηριότητες στο βιοτεχνικό τομέα ακολουθώντας το χόμπι και το πάθος τους.  

Η Α.Ι. ξεκίνησε τη μικρή της δραστηριότητα ακολουθώντας το πάθος της. 
Η L.B. και η G.I. έχουν κληρονομήσει την επιχείρησή τους από υφάσματα και δερμάτινες τσάντες 
από τον πατέρα τους. Δεν έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο για τη βιοτεχνία. 
Η L.T. έχει σπουδάσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών και έχει αναπτύξει τις ζωγραφικές και 
επιχειρηματικές της δεξιότητες στο Πανεπιστήμιο. 
Ο F.D. λατρεύει να κατασκευάζει αντικείμενα origami. Έχει μεγάλο πάθος για τον ιαπωνικό 
πολιτισμό και η προθυμία του να φτιάξει τα δικά του αντικείμενα origami προέρχεται από το πάθος 
του αυτό. 
Η A.S. είναι βιομηχανική σχεδιάστρια και πάντα είχε όνειρο να φτιάξει κάτι δικό της. Γι 'αυτό 
ξεκίνησε την ξύλινη συλλογή της Wabi. 
Ο M.A. έχει αναπτύξει το πάθος του στην κατασκευή αντικειμένων φωτισμού τα τελευταία 5 
χρόνια. Όλα ξεκίνησαν όταν ο M.A. άρχισε να δουλεύει με το υλικό corian στον προηγούμενο χώρο 
εργασίας του. Είχε πολλές ιδέες για την κατασκευή αντικειμένων με το υλικό αυτό και τελικά 
ξεκίνησε την επιχείρηση του με την επωνυμία Mauino. 
Ο K.C. λατρεύει να κατασκευάζει ρούχα. Το πάθος του για τη δημιουργία με αφρικανικά μοτίβα 
ήταν προφανές για τους εκπαιδευτικούς του ARCI, γι 'αυτό υποστήριξαν τον Kebba να ξεκινήσει τη 
δική του αφρικανική επιχείρηση μόδας. 
Η D.V. είναι οικονομολόγος, ωστόσο βλέπει περισσότερο τον εαυτό της στο δημιουργικό τομέα και 
η διοργάνωση δημιουργικών εργαστηρίων είναι περισσότερο χόμπι παρά πραγματική εργασία. 
Ο M.O. διασκεδάζει πολύ δημιουργώντας στο βιοτεχνικό τομέα. 

3. Πείτε μας, σας παρακαλώ για το επιχειρηματικό σας ιστορικό. 
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην ομάδα 
εστίασης δεν έχουν υπόβαθρο εκπαίδευσης στο βιοτεχνικό τομέα, ωστόσο όλοι μαζί έχουν ένα 
κοινό στοιχείο, όλοι ξεκίνησαν τη χειροτεχνία τους ακολουθώντας το πάθος και το χόμπι τους. 
Ένα άλλο πράγμα που έχουν οι περισσότεροι από αυτούς είναι το μέγεθος της επιχείρησης, 
αφού είναι κυρίως οικογενειακές ή μικρές επιχειρήσεις. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 
έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιχειρηματικό πλάνο.  
 
4. Πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της 

χειροτεχνίας; 

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν μοιραστεί τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει κατά την 
έναρξη της βιοτεχνίας τους. Κανένας τους δεν είχε ξεκινήσει ούτε διαχειριστεί ποτέ μια 
επιχείρηση από μόνος του, για το λόγο αυτό δεν είχαν καμία προηγούμενη στη διαχείριση μιας 
βιοτεχνικής επιχείρησης. Όλοι του ς διεύθυναν μικροεπιχειρήσεις. 
 
A.S.: «Ως μοναδικός επιχειρηματίας, ήταν δύσκολο να κάνω τα πάντα μόνη μου, ήταν κυρίως 
δύσκολο να δημιουργήσω μια βάση δεδομένων πελατών. Οι πρώτοι πελάτες μου ήταν οι φίλοι 
και η οικογένειά μου». 
 
K.C.: «Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν η γλώσσα για να ενταχθώ στην ιταλική κοινότητα. 
Χωρίς τη γλώσσα και τις διαπροσωπικές δεξιότητες είναι σχεδόν αδύνατο να κρατήσετε μια 
επιχείρηση σε μια ξένη χώρα. Είχα την τύχη να συναντήσω καταπληκτικούς ανθρώπους στο ARCI 
που με βοήθησαν με τα πάντα για να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση «. 
 
M.D.: «Στην Ιταλία, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και υψηλός φορολογικός συντελεστής, νομίζω 
ότι για αυτούς που ξεκινάνε μόνοι τους, αυτή είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις που 
δημιουργούν εμπόδια στη δημιουργία της επιχείρησης». 
 
L.T.: «Είμαι ένας ατομικός επιχειρηματίας και ζωγράφος. Για μένα, το πιο δύσκολο ήταν να γίνω 
γνωστός ως ζωγράφος και να δημιουργήσω κοινό». 
 

5. Μιλώντας για την κατάρτιση, τι είδους εκπαίδευση έχετε; 

Η Α.Ι. έχει κάνει εκπαίδευση στις Κοινωνικές Επιστήμες. Δεν έχει παρακολουθήσει εκπαίδευση 
στην χειροτεχνία. 
Η L.B. έχει κάνει σπουδές σχετικές με την επιχειρηματικότητα και έχει παρακολουθήσει αρκετά 
μικρά  μαθήματα βιοτεχνίας. 
Ο G.I. παρακολούθησε κατάρτιση χειροτεχνίας για δέρμα και υφάσματα. 
Η L.T. έχει σπουδάσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών και έχει αναπτύξει τις ζωγραφικές και 
επιχειρηματικές της δεξιότητες στο πανεπιστήμιο. 
Ο F.D. είναι φοιτητής μηχανικής στο πανεπιστήμιο της Πίζας. 
Η A.S. είναι βιομηχανική σχεδιάστρια και ακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα MOOCs για να 
βελτιώσει τις δεξιότητες και τις επιχειρηματικές της ικανότητες για μια μικρο-επιχείρηση της. 
Ο M.A. είναι μηχανικός και δεν έχει ακολουθήσει πορεία κατάρτισης χειροτεχνίας. Οι δεξιότητες 
του στη χειροτεχνία είναι ενστικτώδεις. 
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Το μεγαλύτερο χόμπι του K.C.είναι να φτιάχνει ρούχα, είναι αυτοδίδακτος. Τον τελευταίο χρόνο 
παρακολούθησε εργαστήρια στην κλωστοϋφαντουργία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του. 
Η D.V. είναι οικονομολόγος. 
Ο M.O. είναι μηχανικός αεροδιαστημικής, ο M.D έχει αναπτύξει τις δεξιοτεχνίες του χάρη στο 
μηχανολογικό του υπόβαθρο. Ξεκίνησε τη δική του βιοτεχνία με άλλους μηχανικούς που 
μοιράζονται μαζί του το χόμπι της χειροτεχνίας. 

 

6. Με βάση την εμπειρία σας ποιες εγκάρσιες δεξιότητες χρειάζονται για να ξεκινήσει κάποιος 

να ασκεί τη δική του επιχείρηση στον κλάδο της βιοτεχνίας ή της χειροτεχνίας; Γιατί; 

Παραδείγματα: Γενικές / βασικές δεξιότητες επιχειρηματικότητας, Γενικές / βασικές 

δεξιότητες διαχείρισης, Δημιουργικότητα και δημιουργική σκέψη, Ομαδική εργασία, Ηγεσία, 

Επίλυση προβλημάτων, Διαπραγμάτευση, Διαχείριση χρόνου, Ανάπτυξη επιχειρηματικού 

μοντέλου, Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, Μάρκετινγκ, Δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας… 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν το όραμά τους για το ποιες είναι 
οι πιο σημαντικές εγκάρσιες δεξιότητες για έναν τεχνίτη βιοτέχνη να ξεκινήσει τη δική του 
επιχείρηση. Παρακάτω βρίσκονται μερικές από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων:  
 
M.A.: Σήμερα δεν αρκεί να έχετε δεξιοτεχνίες για να ξεκινήσετε μια χειροτεχνική επιχείρηση. Για 
να την προβάλετε, θα πρέπει να έχετε ψηφιακές και καλές δεξιότητες αφήγησης. 
A.S.: Όλα είναι τόσο ανταγωνιστικά πλέον, ο κόσμος είναι γεμάτος με πολλά πράγματα και αν 
κάποιος θέλει να ξεκινήσει μια βιοτεχνική επιχείρηση, θα πρέπει να είναι πολύ δημιουργικός για 
να κάνει τη διαφορά. 
M.D.: Στην περίπτωσή μου, η ομαδική εργασία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να τα καταφέρω. 
Μόνοι μπορεί να είστε στην αρχή αλλά με την ομάδα θα φτάσετε στο στόχο σας. Μια άλλη πολύ 
σημαντική ικανότητα είναι οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης και οι διαπροσωπικές δεξιότητες. 
Ακόμα κι αν δεν είστε μεγάλος επιχειρηματικός εκπρόσωπος, είναι πάντα σημαντικό να 
δημιουργήσετε ένα δίκτυο και να το χρησιμοποιείτε. 
K.C.: Είναι πολύ σημαντικό να μην τα παρατάς. Η ηγεσία και η συνέπεια είναι οι πιο σημαντικές 
εγκάρσιες δεξιότητες για να ξεκινήσετε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι 
πρέπει να πιστεύουν σε αυτό που κάνετε. 
 
7. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κύρια πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης στους τομείς της βιοτεχνίας;  

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν δυσκολία να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση, 
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν παρακολουθήσει επιχειρηματική εκπαίδευση στον 
τομέα της βιοτεχνίας. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τις δεξιότητες 
μάρκετινγκ και διαπραγμάτευσης. Όλοι ξέρουν πώς να φτιάχνουν χειροτεχνίες, ωστόσο, όλοι 
στερούνται δεξιοτήτων για να προωθήσουν το προϊόν τους στην αγορά επαγγελματικά. Οι 
περισσότεροι από αυτούς δεν διαθέτουν τις δεξιότητες δημιουργίας επιχειρηματικού πλάνου. 
 

8. Κάνετε κάτι για να εκσυγχρονήσετε τις δεξιότητές σας;  



   

163 

 

Οι A.S., K.C. και F.D. παρακολουθούν τοπικά και διαδικτυακά μαθήματα για να βελτιώσουν τις 

βιοτεχνικές και τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες, ωστόσο, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 

ισχυρίζονται ότι δεν παρακολουθούν κανένα μάθημα, καθώς είναι πιο επικεντρωμένοι στην 

τρέχουσα εργασία τους. 

9. Πιστεύετε ότι η κατάσταση του COVID-19 θα αλλάξει κάτι σε επίπεδο ζήτησης δεξιοτήτων για 

τον βιοτεχνικό τομέα; 

Όλοι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι ο Covid-19 έχει ήδη αλλάξει την αντίληψη και τη ζήτηση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων στον τομέα της βιοτεχνίας. Εάν πριν από τον Covid-19 ένας τεχνίτης 

μπορούσε να παρουσιάσει το έργο του σε τοπικές αγορές και μικρά καταστήματα, σήμερα κάτι 

τέτοιο είναι αδύνατο και αν ο κατασκευαστής δεν έχει ευελιξία να αλλάξει την προσέγγισή του, 

τότε η επιχείρησή του θα πεθάνει. Ο Covid-19 απέδειξε για άλλη μια φορά ότι οι ψηφιακές 

δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη και την προβολή των επιχειρήσεων.  

 

10. Ποιες είναι οι συμβουλές σας για αυτο-ανάπτυξη; 

Α.Ι.: «Διαβάστε όσο μπορείτε και εφαρμόστε τις γνώσεις σας στην πράξη». 

M.D.: «Εστίαση στη δικτύωση και τη δημιουργία του δικτύου σας». 

A.S.: «Να είσαι ενεργός σε διεθνή έργα, υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη για καλλιτέχνες, βιοτέχνες 

και δημιουργικούς ανθρώπους». 

F.D.: «Προσπαθήστε να ταξιδέψετε και να βουτήξετε σε διαφορετικούς πολιτισμούς». 

D.V.: «Υπάρχουν πολλές τυπικές και μη τυπικές εκπαιδεύσεις διαθέσιμες δωρεάν. Βρείτε τις και 

πάρτε μέρος και μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε δίκτυο». 

G.I.: «Γίνετε δημιουργικοί και ευέλικτοι, παρατηρήστε το περιβάλλον σας και σίγουρα θα μάθετε 

κάτι νέο». 

 

11. Ποια θα ήταν η ιδανική επιχειρηματική εκπαίδευση για εσάς ; 

Οι συμμετέχοντες έχουν μοιραστεί το ιδανικό πακέτο κατάρτισης για να γίνουν επιτυχημένοι 

επιχειρηματίες. Οι ικανότητες που ανέφεραν είναι όλες πρακτικές. Παρακάτω θα βρείτε τη λίστα 

των ικανοτήτων, τις οποίες θεωρούν απαραίτητες για ένα τέλειο πακέτο εκπαίδευσης: 

-Επιχειρηματικό πλάνο 

-Ψηφιακό και εκτός διαδικτύου μάρκετινγκ 

-Συγκέντρωση κεφαλαίων 

-Διήγηση ιστοριών 

-Βασικές δεξιότητες διαχείρισης 
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4.5.2 Εις βάθος συνεντευξεις 
1. Υπόβαθρο. 

A.S.: Τεχνίτης στη βιομηχανία ξύλου. 

A.I.: Κατασκευαστής χειροποίητων ειδών. 

L.B.: Δερμάτινες τσάντες και επιχειρηματίας κλωστοϋφαντουργίας. 

G.Ι.: Δερμάτινες τσάντες και επιχειρηματίας κλωστοϋφαντουργίας. 

L.T.: Ζωγράφος. 

F.O.: Κατασκευαστής βιοτέχνης. 

M.A.: Σχεδιαστής αντικειμένων και επιχειρηματίας. 

Κ.C. : Επιχειρηματίας κλωστοϋφαντουργίας. 

M.O.: Βιοτέχνης. 

M.M.: Κατασκευή επίπλων. 

 

2. Τι σας ώθησε να δημιουργήσετε την εταιρεία σας; 

Α.S.: «Πάντα ήθελα να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση. Το να είμαι βιομηχανικός σχεδιαστής 

μου επέτρεψε να θέσω τις δεξιότητές μου στην πράξη και να δημιουργήσω τις δικές μου ξύλινες 

δημιουργίες. Συνεργάζομαι με τους συγγενείς μου που έχουν επιχείρηση κατασκευής επίπλων. Με 

υποστηρίζουν με τη διαδικασία κοπής ξύλου. Διαχειρίζομαι μόνη μου όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησής μου: σχεδιασμός, ψηφιακό μάρκετινγκ, νομικές και διοικητικές πτυχές, logistics κ.λπ.». 

A.I.: «Η επιθυμία μου είναι να δημιουργήσω μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα, προκειμένου να 

δώσω μια αποκλειστική αξία στο μεμονωμένο αντικείμενο και στον κάθε πελάτη.» 

L.B.: «Ο σύζυγός μου ίδρυσε την εταιρεία, η δική μου ήταν μια απόκτηση πάθους. Τώρα μου αρέσει 

να δημιουργώ νέα αντικείμενα που κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους. Μπορώ να εκφράσω 

τη δημιουργικότητά μου». 

G.I.: «Η εταιρεία είναι μια οικογενειακή παράδοση, δεν ήθελα ποτέ να εργαστώ σε άλλο τομέα. Ο 

πατέρας μου με δίδαξε αυτό το επάγγελμα και το μεταφέρω στα παιδιά μου.» 

L.T.: «Κάθε μέρα σηκώνομαι για να κάνω αυτή τη δουλειά είμαι χαρούμενος. Ενώ ζωγραφίζω, 

καταφέρνω να είμαι σε έναν παράλληλο κόσμο και να ζω μια δεύτερη ζωή.» 

F.O.: «Μόλις άρχισα να δουλεύω ως «κατασκευαστής βιοτέχνης». Η επιθυμία μου είναι να κάνω 

μια ιδέα ή μια σκέψη ρεαλιστική». 

M.A.: «Η ιδέα να γίνω επιχειρηματίας με ώθησε να δημιουργήσω τη δική μου εταιρεία. Το 

περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι δεν ήταν ένα πραγματικό πάθος, το πραγματικό πάθος είναι το 

να είσαι επιχειρηματίας». 

Κ.C.: «Το να είσαι επιχειρηματίας σήμαινε τη ζωή για μένα, να είμαι ανεξάρτητος και να μπορώ να 

ανακαλύψω τη δύναμή μου». 
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M.O.: «Πάντα ήθελα να δημιουργήσω κάτι μόνος μου. Έχοντας χειροτεχνικές και επιχειρηματικές 

δεξιότητες, αποφάσισα ότι θα μπορούσα να διευθύνω το μικρό μου κατάστημά με χειροποίητα 

είδη.» 

Μ.Μ.: «Ο αδερφός μου και εγώ εργαζόμασταν σε μια εταιρεία επίπλων για αρκετά χρόνια. 

Κερδίσαμε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την κατασκευή επίπλων. Αργότερα, 

αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας εταιρεία και να την λειτουργήσουμε ως επιχείρηση. 

Έχουμε την εταιρεία μας πάνω από 15 χρόνια». 

3. Τι είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη σας για έναν επιχειρηματία βιοτεχνίας: οι τεχνικές ή οι 

εγκάρσιες δεξιότητες; 

Α.S.: Πιστεύω ότι και οι δύο δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές και δεν μπορούν να 

αντικαταστήσουν η μία την άλλη. 

A.I.: «Οι τεχνικές δεξιότητες είναι οι μόνες που έχω αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου. Εάν η 

επιχείρηση είναι μικρή, αυτό είναι αρκετό.» 

L.B.: «Νομίζω ότι και οι δύο, ακόμη και αν η δουλειά σας είναι τεχνική βοηθάει πολύ». 

L.T.: «Στον τομέα μου, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι τεχνικές και οι δημιουργικές 

δεξιότητες. Στη συνέχεια το από στόμα σε στόμα κάνει τα υπόλοιπα». 

F.O.: «Και τα δύο για μένα. Το να είσαι καλά οργανωμένος και να έχει προγραμματισμό βοηθάει 

πολύ στη δουλειά». 

M.A.: «Οι εγκάρσιες δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές, ίσως περισσότερο από τις τεχνικές. Έχοντας 

δεξιότητες επικοινωνίας σας βοηθά να δείτε και να κατανοήσετε καλύτερα τα προϊόντα και τις 

ιδέες σας». 

Κ.C.: «Νομίζω ότι και οι δύο, αν και οι βασικές μου δεξιότητες είναι τεχνικές. Άρχισα να τις 

αναπτύσσω, ήθελα να είμαι καλός σε κάτι». 

M.O.: «Και τα δύο είναι σημαντικά και διασυνδεδεμένα». 

Μ.Μ.: «Είναι σημαντικό να έχουμε πολύ καλές δεξιότητες χειροτεχνίας αλλά και επιχειρηματικές 

δεξιότητες για τη λειτουργία της εταιρείας». 

4. Ποιο θα ήταν το μήνυμά σας για όσους ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα; 

A.S.: «Δημιουργήστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο και μελετήστε καλά ποιος είναι ο στόχος σας, τι 

προστιθέμενη αξία φέρνει στην αγορά». 

A.I.: «Έχοντας πολύ πάθος και πολλή υπομονή». 

L.B.: «Πρέπει να μπούμε μπροστά και να παλεύουμε σε κάθε περίσταση». 

G.Ι.: «Μην ενοχλείστε από προβλήματα, αλλά προσπαθείτε πάντα να βρείτε την καλύτερη λύση». 

L.T.: «Θα έλεγα ότι είναι ένας όμορφος κόσμος από ικανοποιήσεις». 
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F.O.: «Σκέψη για σκληρή δουλειά και ύπαρξη πάθους». 

M.A.: «Η αυτονομία και η επιλογή είναι ελευθερία. Πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας ως 

επιχειρηματίας έναν τρόπο ζωής». 

Κ.C.: «Ποτέ μην τα παρατάς και πάντα να συνεχίζεις». 

M.O.: «Κάνετε εξειδικευμένα μαθήματα και βελτιώστε τον εαυτό σας, θα πρέπει να ανταγωνιστείτε 

με την παγκόσμια αγορά». 

M.M.: «Η δικτύωση είναι το κλειδί για την προώθηση αυτού που κάνετε». 

 

5. Ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίσατε κατά τη δημιουργία της 

εταιρείας σας; 

A.S.: «Να δημιουργήστε ένα κοινό. Αντιμετωπίζω ακόμα αυτήν την πρόκληση». 

A.I.: «Να διαχειριστείτε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησής σας (προμηθευτές, πελάτες 

...)». 

L.B.: «Η κατανόηση του ποιο είναι το καλύτερο προϊόν για την αγορά του μέλλοντος». 

G.Ι.: «Η γραφειοκρατία και ο χρόνος που σπαταλάται στα δικαιολογητικά». 

L.T.: «Να αναζητήσετε κάποιον που σας δίνει την ευκαιρία να εκφραστείτε και να εργαστείτε». 

F.O.: «Να βρω κάποιον που εκτιμά τη δουλειά μου». 

M.A.: «Να δημιουργήστε ένα σταθερό και συνεπές επιχειρηματικό πλάνο για την επιχείρησή σας 

και τα όνειρά σας». 

Κ.C.: «Να είσαι σε θέση να κατανοήσεις τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και να μάθεις το 

συντομότερο δυνατό». 

M.O.: «Η έλλειψη ανθρώπινων και οικονομικών πόρων». 

Μ.Μ.: «Στην αρχή είχαμε δυσκολίες να ανταγωνιστούμε με μεγαλύτερους κλάδους λόγω της 

έλλειψης των καλύτερων μέσων». 

6. Ποια είναι μερικά από τα λάθη που θα θέλατε να είχατε αποφύγει κατά την έναρξη της 

επιχείρησής σας; 

A.S.: «(Αμφιβολίες) Μαθαίνω κάνοντας πολλά λάθη. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να 

ξεκινήσετε με μια ομάδα με διαφορετικές δεξιότητες». 

A.I.: «Η σκέψη ότι το να γνωρίζεις πώς να κάνεις τη δουλειά είναι το μόνο που έχει σημασία». 

L.B.: «Να πιστεύω ότι ήταν εύκολο να πουλήσετε το δημιουργημένο προϊόν». 

G.Ι.: «Μη συνεχίζοντας στην πορεία των οικογενειακών προϊόντων αλλά δημιουργώντας κάτι 

καινοτόμο». 
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L.T.: «Το να κάνω μόνος μου τα πάντα στην αρχή, θα ήταν καλύτερα να είσαι ομάδα». 

F.O.: «Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έψαχνα κάποιον που θα μπορούσε να καλύψει τα κενά 

μου». 

Μ.Α.: «Το μεγαλύτερο λάθος είναι δεν πίστευα αρκετά σε μένα αλλά έχασα χρόνο ψάχνοντας 

επιβεβαίωση σε άλλους». 

Κ.C.: «Δεν δημιούργησα μια ομάδα που είχε τους ίδιους στόχους με εμένα». 

M.O.: «Δεν έχω έναν αξιόπιστο συνεργάτη με ποιον θα μπορούσα να μοιραστώ τις ευθύνες μου». 

Μ.Μ.: «Αρχικά έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα στα μέσα μας και να 

δημιουργήσουμε. Πριν ρυθμίσουμε τα πάντα χρειαζόμασταν λίγο χρόνο». 

7. Αντιμετωπίσατε αποτυχίες; Εάν ναι, τι μάθατε από αυτές; 

A.S.: «Ναι, όταν ξεκίνησα δεν ήμουν σίγουρη πώς να χειριστώ τα logistics όταν έκανα παραγγελίες 

από ξένους. Έτσι, κατά τη διάρκεια μιας από τις πρώτες μου παραγγελίες μου, εξαπατήθηκα από 

έναν πελάτη, καθώς έστειλα το αντικείμενο αλλά δεν πήρα χρήματα πίσω». 

A.I.: «Ναι, στην αρχή δεν πουλούσα λόγω της τιμής. Η αντίληψή μου για την αξία των προϊόντων 

μου δεν ήταν η ίδια με αυτή των άλλων». 

L.B.: «Ναι, ήθελα να ακολουθήσω την πορεία όλων ανοίγοντας ένα κατάστημα. Αλλά δεν 

λειτούργησε. Τώρα είμαι ειδικευμένος στον διαδικτυακό κόσμο». 

G.Ι.: «Η αποτυχία δεν είχε δημιουργήσει ποιοτικά προϊόντα. Όταν ήρθαν οι μεγάλες βιομηχανίες 

ήταν δύσκολο να τις ανταγωνιστείς». 

L. .: «Δεν με εκτιμούσα αρκετά, πίστευα ότι η ζωγραφική ήταν κάτι επιπλέον για τους ανθρώπους». 

F.O: «Δεν πουλούσα τίποτα στην αρχή. Έμαθα ότι δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάς». 

M.A.: «Ναι, το ότι δεν ήμουν σε θέση να πραγματοποιήσω μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Πρέπει να μάθουμε να είμαστε συνεπείς και να έχουμε επιμονή στην βιοτεχνία κάποιου». 

Κ.C.: «Η πρώτη αποτυχία συνέβη επειδή δεν είχα ξεκάθαρη ιδέα για το τι να κάνω. Η δημιουργία 

ενός καλού σχεδίου δράσης είναι το κλειδί». 

M.O.: «Δεν είχα αποτυχίες». 

Μ.Μ.: «Σίγουρα, η πρώτη φάση της επιχείρησής μας ήταν απογοητευτική, ωστόσο, δεν τα 

παρατήσαμε και ας δούμε αν λειτούργησε». 

8. Εάν είχατε μια τελευταία συμβουλή σε κάποιον που μόλις ξεκίνησε, τι θα ήταν; 

A.S.: «Βάλτε όλη σας την καρδιά και θα τα καταφέρετε!» 

A.I.: «Το σημαντικό είναι να διασκεδάζεις με αυτό που κάνεις». 

L.B.: «Ποτέ μην βάζετε όρια στη ζωή σας». 
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G.Ι.: «Πρέπει να είσαι σκληρός ακόμα και σε αντιξοότητες. Πάντα θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα 

στη δουλειά». 

L.T.: «Ζήσε τη  δουλειά σαν όνειρο». 

F.O.: «Μελετήστε σκληρά και στην αρχή μάθετε από τους καλύτερους». 

M.A.: «Αν κάνεις αυτό που αγαπάς στη ζωή, δεν θα νιώσεις ποτέ το βάρος της δουλειάς». 

Κ.C.: «Στην αρχή, πρέπει να κερδίσετε τα πάντα, μην νομίζετε ότι είναι απλό». 

M.O.: «Σχεδιάστε τα πάντα, δοκιμάστε την ιδέα σας και στη συνέχεια δημιουργήστε την επιχείρησή 

σας». 

M.M.: «Επενδύστε τα χρήματα και τους πόρους σας». 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα λήφθηκε επιτόπου από τους συμμετέχοντες. 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης δεν έχουν παρακολουθήσει 

επιχειρηματική εκπαίδευση και ισχυρίστηκαν τη σημασία και την έλλειψη δεξιοτήτων που έχουν 

κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Όλοι μοιράζονται το πάθος για τη 

βιοτεχνία, καθώς έχουν δημιουργικές και τεχνικές δεξιότητες, ωστόσο, δεν διαθέτουν σταθερές 

επιχειρηματικές δεξιότητες για να κάνουν μια επιχείρηση να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

Οι περισσότεροι από τους νεότερους επιχειρηματίες βιοτεχνίας είναι άτομα με υψηλή εξειδίκευση 

με πανεπιστημιακά πτυχία που σχετίζονται με τις τέχνες ή τις επιχειρήσεις, περισσότεροι από 

αυτούς ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους ως χόμπι πριν προχωρήσουν σε μια πιο επαγγελματική 

προσέγγιση. Ωστόσο, και τους λείπει αυτό, ότι παρά τις πανεπιστημιακές σπουδές, η κατάρτιση 

που έχουν λάβει δεν τους βοήθησε όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Ισχυρίζονται ότι στο 

πανεπιστήμιο, έλαβαν θεωρητικές γνώσεις, αλλά όχι τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις για να 

πραγματοποιήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

Συνοψίζοντας, οι βιοτέχνες δήλωσαν ότι δεν έχουν ιδεα για την επιχειρηματικότητα, όλοι οι 

συμμετέχοντες συμφωνούν απόλυτα ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν παρέχει σωστά τα 

εργαλεία και τους πόρους που χρειάζονται για να βοηθήσουν τους νέους στην επιχειρηματική τους 

πορεία. 

Μορφή και δεξιότητες που αντιμετωπίζονται. 

Παρόλο που μερικοί από τους συμμετέχοντες παρακολουθούν επιπλέον μαθήματα για τη 

βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, οι περισσότεροι από αυτούς 

έχουν μάθει πάνω στην πράξη. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων επικεντρώνεται στην 

καθημερινή τους εργασία, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο και χρήματα για να 

αφιερώσουν σε περαιτέρω εκπαιδεύσεις. 

Εκφράστηκαν σημαντικές ανάγκες ικανοτήτων. 
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Όλοι οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν την ανάγκη πρακτικών δεξιοτήτων που μπορεί να βελτιώσουν 

τις καθημερινές δεξιότητες και ικανότητες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.  

Δεν διαθέτουν: 

• Δεξιότητες μάρκετινγκ και ανάπτυξης επιχειρήσεων. 

• Ικανότητες για συγκέντρωση χρημάτων και περαιτέρω ανάπτυξη των τρεχουσών 
επιχειρήσεων τους. 

• Νομικά και φορολογικά θέματα. 

• Επικοινωνία και γνώση του πώς να προσελκύσετε την προσοχή σε ένα προϊόν δείχνοντας 
τη διαδικασία και προσελκύοντας τον πελάτη. 

• Γνώση του πού να αναζητήσουν πηγές χρηματοδότησης, πώς να υποβάλουν αίτηση για 
επιχορηγήσεις, πώς να αποκτήσουν οικονομικούς πόρους για να επενδύσουν στην αρχή ή 
αργότερα, για να επιταχύνουν την ανάπτυξη της εταιρείας. 

Τελική έλλειψη από την υπάρχουσα εκπαιδευτική προσφορά. 

Όπως είπαμε προηγουμένως, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η τυπική εκπαίδευση είναι πολύ 

θεωρητική και όλοι στερούνται πρακτικών γνώσεων. Επιπλέον, επεσήμαναν την πραγματική 

ανάγκη κατάρτισης επιχειρηματικότητας στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση. 

Εκτιμούν την πρωτοβουλία του έργου STARCRAFT και επιβεβαιώνουν ότι η ομάδα στόχος στην 

οποία απευθύνεται το έργο χρειάζεται εύκολη πρόσβαση στην κατάρτιση για την 

επιχειρηματικότητα. 

Προτιμώμενη μορφή και ικανότητες για την κατάρτιση της επιχειρηματικότητας. 

Δεν υπάρχει σαφής απάντηση σχετικά με την προτίμηση του η εκπαίδευση να είναι διαδικτυακή ή 

πρόσωπο με πρόσωπο. Μερικοί προτιμούν online και άλλοι αυτοπροσώπως. Οι περισσότεροι από 

αυτούς συμφωνούν ότι το ιδανικό εκπαιδευτικό πακέτο πρέπει να τους επιτρέπει να συνεχίσουν 

να εργάζονται και θα πρέπει να είναι αρκετά πρακτικό και να εφαρμόζονται στις τωρινές βιοτεχνίες 

τους. 

Οι προτιμώμενες μορφές εκπαίδευσης περιλαμβάνουν καθοδήγηση και μελέτες περιπτώσεων, 

καθώς και μαθήματα με αργό ρυθμό και ομότιμη μάθηση μεταξύ επιχειρηματιών του ίδιου τομέα. 

Εκφράστηκαν περαιτέρω απαιτήσεις. 

Το έργο StartCraft αύξησε το ενδιαφέρον μεταξύ των συμμετεχόντων. Θα ήθελαν να λαμβάνουν 

ενημερώσεις για το έργο και πιθανές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες όπου μπορούν να πάρουν 

μέρος ως τεχνίτες. 
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	- Η ανάγκη να είναι ανεξάρτητοι και να εφαρμόζουν τις δικές σας ιδέες.
	- Ενθάρρυνση, απόψεις και ανατροφοδότηση από πιθανούς πελάτες ή αγαπημένους (οικογένεια, φίλους) ότι το προϊόν τους μπορεί να είναι ενδιαφέρον ένα μεγαλύτερο κοινό.
	- Διαθεσιμότητα ενός προγράμματος χρηματοοικονομικής υποστήριξης ή καθοδήγησης, π.χ. Η KD και η AK έλαβαν μέρος σε προγράμματα όπου έλαβαν επιδότηση από κονδύλια της ΕΕ για την έναρξη μιας επιχείρησης και κάλυψαν το μηνιαίο λειτουργικό κόστος της. Η S...
	4.5  ΙΤΑΛΙΑ
	4.5.2 Εις βάθος συνεντευξεις



