
 

27.5.2017| Workshop 3 

 

Ανθρώπινο κεφάλαιο 

δεξιότητες και 

κοινωνική οικονομία 
στα νησιά 



“Η στρατηγική συνεργασία των Τοπικών Αρχών 

και της Κοινωνίας των Πολιτών με Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό αντίκτυπο- Καλές Πρακτικές" 

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Προφίλ Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 Η Ε.Ε. για τη συνεργασία των Τοπικών Αρχών με την Κοινωνία των 

Πολιτών 

 Δράσεις-Καλές Πρακτικές σε συνεργασία με Τοπικές Αρχές 

 Διάχυση και αντίκτυπο προς τους νέους και τους πολίτες 

 Στρατηγική Εξωστρέφεια προς την Ε.Ε. - Ευκαιρίες 

 



ΠΡΟΦΙΛ Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.  

 
Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

– Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί ένα νέο, καινοτόμο και ισχυρό Think-

Tank για την Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων το 2010 και έκτοτε 

εξελίσσεται και επεκτείνεται συνεχώς. 

Διατηρεί σημαντική παρουσία στην Αθήνα & τις Βρυξέλλες. 

Έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα δράσεις «Θεσμούς» λόγω 

της καινοτομία τους στον Ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο. 

Πιο συγκεκριμένα, την προσομοίωση Ευρωπαϊκών 

Οργάνων EUropa.S με συμμετοχή 300-350 φοιτητών από 

όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη που πραγματοποιείται στο 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Επίσης, μέσω των προσομοιώσεων και συνεδρίων σε 

φοιτητές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 

Σχολών διακλαδικά από το 2011 μέχρι σήμερα. 

 



Τα πλεονεκτήματα του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. είναι η αμεσότητα με 

τη νεολαία, η έντονη εκπαιδευτική δράση με έρευνες, 

συνέδρια και προσομοιώσεις, αλλά και η στενή 

επαφή με την αγορά εργασίας και τα κέντρα λήψεως 

αποφάσεων. 

Διαπιστεύσεις σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισμούς: 

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Βρυξέλλες και 

Στρασβούργο 

• Μέλος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Νεολαίας του 

Συμβουλίου της Ευρώπης 

• ECOSOC του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

• Anna Lindh Foundation 

ΠΡΟΦΙΛ Ι.Ε.Κ.Ε.Θ.  



Η Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
Η Ε.Ε. στηρίζει ενεργά τις συνεργασίες σε όλες τις ευρωπαϊκές προσκλήσεις που είναι 

βασισμένες στον τετραπλό έλικα. Πλέον, η Κοινωνία των Πολιτών αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της διάχυσης και του αντικτύπου στους πολίτες, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα 

των έργων και των παρεμβάσεων. 

 

Τι είναι Τετραπλός έλικας; 

Συνεργασίες τύπου “τετραπλού έλικα” είναι: 

1. επιχειρηματικού τομέα 

2. δημόσιου τομέα 

3. ερευνητικών/ ακαδημαϊκών κέντρων 

4. οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 





ΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ 

 
Οι συνεργασίες μας σε πολλές δράσεις με τις Τοπικές Αρχές έχει δημιουργήσει 

ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο “καλών πρακτικών”: 

 Προσομοιώσεις του Ευρωκοινοβουλίου – EUropa.S TEENS και του Δημοτικού 

Συμβουλίου  

 Διαδικτυακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, μαθητές και πολίτες μέσω της 

πλατφόρμας e-learning CEREBRUM 

 Πλατφόρμα ενημέρωσης και διασύνδεσης των Δήμων με τις Βρυξέλλες μέσω 

του Pangea System.eu 

 Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα από κοινού με τις Τοπικές Αρχές 



Προσομοίωση του 

Ευρωκοινοβουλίου 

σε Δήμο 

Διονύσου, Νομό 

Θεσσαλονίκης και 

Περιφέρεια Κρήτης 





CEREBRUM E-LEARNING 

Μέσω του Ψηφιακού Συστήματος CEREBRUM και των σύγχρονων εργαλείων δίνει  τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθησης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, σεμιναρίων, μαγνητοσκοπημένων και Live streaming συνεδρίων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Η λατινογενής λέξη “CEREBRUM”, η οποία στα ελληνικά αποδίδεται ως “Εγκέφαλος” χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τη δυναμική της πλατφόρμας, την 
καινοτομία της και την ταχύτατη ανταπόκρισή της στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. 

 

Βασικός σκοπός του CEREBRUM αποτελεί η προώθηση καλών πρακτικών, η ανάδειξη νέων δεξιοτήτων και η ακαδημαϊκή εξέλιξη στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Η δημιουργία του στηρίζει το στόχο του I.R.T.E.A. να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξέλιξης στην Ελλάδα και την Ευρώπη γεφυρώνοντας το 
χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής και της κοινωνίας. 

 

Η δημιουργία του CEREBRUM βασίστηκε στο Στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020» και προσπαθεί συνεχώς να 
επιτυγχάνει τις τέσσερις βασικές προκλήσεις: 

 

 να εφαρμοστούν στην πράξη η διά βίου μάθηση και η κινητικότητα 

 να βελτιωθούν η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

 να προωθηθούν η ισότητα, η κοινωνική συνοχή και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών 

 να ενισχυθούν η δημιουργικότητα και η καινοτομία, καθώς και το επιχειρηματικό πνεύμα 

 

Το Ψηφιακό Σύστημα CEREBRUM θα επικεντρωθεί στις θεματικές που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη λειτουργία της: 

 Οικονομικές, Επιχειρηματικές και Περιφερειακές Πολιτικές 

 Πολιτικές για τους Νέους, την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 

 Πολιτικές Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας 

 Πολιτικές για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη 





PANGEA SYSTEM 

Το Pangea Online System αποτελεί κεντρικό σημείο πληροφόρησης για όλα 

τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα.  

Στόχος είναι οι χρήστες να ενημερώνονται άμεσα για τα Ευρωπαϊκά 

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, για το Νομοθετικό έργο/Αποφάσεις των 

Ευρωπαϊκών Οργάνων και τα συνέδρια που πραγματοποιούνται στις 

Βρυξέλλες.  

Αποτέλεσμα αυτού να είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων 

πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια, η ενημέρωση για τις αποφάσεις των 

Ευρωπαϊκών Οργάνων που αφορούν την Ελλάδα και εν γένει τους χρήστες. 



ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Μπορούν οι δράσεις αυτές να έχουν αντίκτυπο στη νεολαία και τους πολίτες; 

ΝΑΙ μπορούν καθότι η Κοινωνία των Πολιτών ακόμη και με άτυπες ομάδες 
έχουν τη δυναμική της καθετοποίησης προς την κοινωνία οποιουδήποτε 
θέματος. 

 

Ένα παράδειγμα: 

Αν θα θέλατε να εγκαταστήσετε νέα συστήματα έξυπνης μεταφοράς, όπως είχε 
γίνει στο Δήμο Τρικάλων με το λεωφορείο χωρίς οδηγό. Επειδή δεν υπήρχε η 
προγενέστερη γνώση για τις Έξυπνες Πόλεις και ευαισθητοποίηση για τις 
σύγχρονες τεχνολογίες δεν ήταν εύκολο να το αποδεχτεί η κοινωνία στο σύνολό 
της αλλά και να κατανοήσει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. 

Επομένως, η ενημέρωση και η συμμετοχή των πολιτών μέσω της Κοινωνίας των 
πολιτών είναι απαραίτητη για τις Τοπικές Αρχές, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο προς την κοινωνία. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε. - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ευκαιρίες λοιπόν που μπορούν να παρουσιαστούν είναι όχι μόνο σε 

εθνικό επίπεδο μέσω του ΕΣΠΑ και των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων, αλλά και των ανταγωνιστικών προγραμμάτων μέσω 

ευρωπαϊκών προσκλήσεων! 

 

Οι Τοπικές Αρχές πλέον πρέπει να διεκδικήσουν και ευρωπαϊκές 

προσκλήσεις με τη συμμετοχή σε διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Site: www.irtea.gr 

 

Email: irtea.greece@gmail.com 

Email: antonakakis.george@gmail.com 

 

Τηλ: +30 2130250217 

Κινητό: +30 6973594182 

http://www.irtea.gr/
mailto:irtea.Greece@gmail.com
mailto:antonakakis.george@gmail.com


ΣΑς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑς! 


