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Ποιοι είμαστε 

• Αντικείμενο: Σύμβουλοι επιχειρήσεων, εφαρμογές 
υψηλής τεχνολογίας, κατάρτιση 

• Έτος ίδρυσης: 1989 
• Έδρα: Πειραιάς 
• Νομική μορφή: Α.Ε. 
• 10 εργαζόμενοι  (κυρίως μηχανικοί και οικονομολόγοι) 

και συνεργασία με περισσότερους από 300 εξωτερικούς 
συνεργάτες 

• Πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 



Σε ποιους απευθυνόμαστε 
– Ιδιωτικές επιχειρήσεις 
– Εργοδοτικοί Σύνδεσμοι όπως, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών και 

Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος, Ένωση Συνδέσμων Ελληνικού 
Εμπορίου, Σύνδεσμος Κατασκευαστών Πλεκτού Ενδύματος, Σύνδεσμος 
Μεταλλοκατασκευαστών Αθηνών Πειραιώς.  

– Εργατικά συνδικάτα όπως η Ομοσπονδία Βιομηχανικών 
Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων, η Πανελλήνιος Ένωσις Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, ο Σύνδεσμος Οικονομικών 
Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, Εργατικά Κέντρα κλπ.  

– Συνεταιρισμοί όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ, ο Συνεταιρισμός Εγκαταστατών 
Ηλεκτρολόγων Ν. Ελλάδας. 

– Φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του κοινωνικού τομέα 
της οικονομίας όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, το Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, ο ΕΟΜΜΕΧ, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, 
αναπτυξιακές εταιρείες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 



Οι υπηρεσίες μας 

• Οι βασικές μας υπηρεσίες είναι:  
– Σύμβουλοι επιχειρήσεων 
– Εκπαίδευση 
– Εκπόνηση μελετών 
– Εφαρμογές Internet 
– Ανάπτυξη λογισμικού - πολυμέσων 
– Διοικητική υποστήριξη φορέων/ επιχειρήσεων 
– Διαχείριση και αξιολόγηση έργων (εθνικά και 

ευρωπαϊκά) 



Οι υπηρεσίες μας – Σύμβουλοι επιχειρήσεων 

– Οργάνωση επιχειρήσεων 
– Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 
– Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και 

πιστοποιήσεις 
• ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, CODEX ALIMENTARIUS, ISO 

14001, OHSAS 18001, QLABEL, SOLAR KEYMARK, CE, ELOT 
1429, ELOT 1435, ΥΑ 1348.2004, Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου 
Οικονομικού Φορέα (AEO) κ.α. 

• Διαχειριστική επάρκεια 
– Οργάνωση παραγωγής 
– Κοστολόγηση 
– Crisis management 
– Εξειδικευμένα θέματα 



Οι υπηρεσίες μας – Εκπαίδευση 

 
– Προγράμματα κατάρτισης σε Ελλάδα και εξωτερικό 
– Απευθύνονται σε: 

• επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων  
• προσωπικό παραγωγής 
• καθηγητές/μαθητές,  
• εργαζόμενους συγκεκριμένων επαγγελμάτων 

– Ελαστικότητα ως προς το αντικείμενο 
– Εκπαιδευτικά υλικά: ασκήσεις, video, βιβλία, multimedia 

διδασκαλία, e-learning, παιχνίδια ρόλων κλπ. 
 
 



Οι υπηρεσίες μας – Εκπόνηση μελετών 

– Εξειδικευμένες κλαδικές ή αναπτυξιακές μελέτες σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
– Μελέτες εντοπισμού και ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών. 
– Μελέτες διαφοροποίησης & τάσεων της αγοράς εργασίας σε σχέση με απαιτούμενα 

προσόντα. 
– Έρευνες και μελέτες σχετικά με θέματα μάθησης, κατάρτισης και οργάνωσης. 
– Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων ή εισαγωγής συγκεκριμένης τεχνολογίας.  
– Μελέτες marketing.  
– Διαγνωστικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, επιχειρησιακά σχέδια επιχειρήσεων. 
– Μελέτες για την υπαγωγή επιχειρήσεων ή κοινωνικών εταίρων (Σωματείων, Συνδέσμων, 

Ομοσπονδιών κλπ) σε εξειδικευμένα προγράμματα, μελέτες έρευνας και ανάπτυξης, 
έρευνας και τεχνολογίας. 

Η IDEC ΑΕ έχει συντάξει, υποβάλει και υποστηρίξει στην υλοποίηση σε περισσότερα από 600 
επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων στήριξης και του ΕΣΠΑ 
(ενδεικτικά αναφέρονται τα ΠΕΠ Εμπορίου και Υπηρεσιών, Νεανική Επιχειρηματικότητα, 
Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, e-Services,  Εξωστρέφεια, 
Ενίσχυση σχεδίων δράσης για τις Ενώσεις Καταναλωτών, Εκσυγχρονισμός χερσαίων 
εμπορευματικών οδικών μεταφορών, Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων κ.α.) 

 
 



Οι υπηρεσίες μας – Εφαρμογές internet 

 

Η IDEC αναπτύσσει εφαρμογές διαδικτύου στους τομείς 
επικοινωνίας, εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. Ανάμεσα 
στις υπηρεσίες μας είναι: 

• ιστοσελίδες (στατικές, δυναμικές) 
• portals 
• εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης και e-learning 
• ηλεκτρονικό εμπόριο (B2B, B2C) 
• συμβουλευτική επιχειρήσεων 
• κοινωνικά δίκτυα 

 
 



Οι υπηρεσίες μας – Εφαρμογές internet – e-learning 

 
– Η IDEC είναι ιδιοκτήτρια εκτεταμένου αριθμού υλικών μάθησης εξ 

αποστάσεως 
– Τα υλικά αυτά μάθησης εξ αποστάσεως είναι κατά κανόνα 

προσβάσιμα και σε αρκετές ξένες γλώσσες.  
– Τα περισσότερα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο ή σε μορφή CD 

ROMs. 
– Καλύπτουν θεματικές όπως ξένες γλώσσες, θέματα σχετικά με 

κλαδικά επαγγέλματα (κατασκευαστές, δικηγόρους, 
εργαζόμενους σε π.χ. γαλακτοβιομηχανία), ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, εκμάθηση νέων τεχνολογιών/ πληροφορικής κ.α. 
 



Οι υπηρεσίες μας –  
Ανάπτυξη λογισμικού - πολυμέσων 
 

– Πακέτα λογισμικού ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες 
κάθε επιχείρησης - πελάτη. 

– Εξειδικευμένο μηχανογραφικό πρόγραμμα  που 
αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο & τον 
προγραμματισμό της παραγωγής ενδυμάτων, 
υποδημάτων και αξεσουάρ. 

– Multimedia πακέτα κατάρτισης 
 
 



Οι υπηρεσίες μας –  
Διοικητική υποστήριξη φορέων/ επιχειρήσεων 
 

– Οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων, 
εκπαιδεύσεων, τήρηση πρακτικών, διαχείριση φυσικής και 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συγγραφή δελτίων τύπου, ενημέρωση 
ιστοσελίδας, επικοινωνία με τα μέλη/ εργαζομένους, λογιστική 
διαχείριση. 

– Εκπροσώπηση φορέων/ επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και λοιπούς 
φορείς. 

– Διαχείριση έργων των φορέων/ επιχειρήσεων. 
– Υποστήριξη σε προσπάθειες εξασφάλισης χορηγιών 
– Άμεση ενημέρωση για προγράμματα επιχορήγησης ή άλλες ευκαιρίες 

ανάπτυξης των φορέων/ επιχειρήσεων. 
– Προώθηση της συμμετοχής του φορέα/ επιχείρησης σε προτάσεις 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων στις οποίες συμμετέχει η IDEC Α.Ε., με 
αντικείμενα σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους. 

 
 



Οι υπηρεσίες μας –  
Διαχείριση και αξιολόγηση έργων  

Στα πλαίσια των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων, η IDEC συμμετέχει σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και βοηθά επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους και να συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα καθώς και 
να βρίσκουν και να αναπτύσσουν συνεργασίες με εταιρίες εξωτερικού. 

– Προγράμματα: Έρευνας και Ανάπτυξης, TENTELECOM, προγράμματα 
Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Γενικές 
Διευθύνσεις Εργασίας, Επιχειρήσεων, Πολιτισμού, Υγείας και 
Προστασίας Καταναλωτών, Περιβάλλοντος, Ευφυής Ενέργειας κλπ.  

– Αντικείμενο: έρευνα και ανάπτυξη, δικτύωση επιχειρήσεων, τηλεματική, 
μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ανάπτυξη εμπορικών 
σχέσεων, προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της ενιαίας 
αγοράς. εκπαίδευση και επιμόρφωση, διασφάλιση ποιότητας, κοινωνική 
οικονομία, τρίτος τομέας απασχόλησης, στήριξη μεταναστών και 
ευπαθών ομάδων κ.α. 



Οι υπηρεσίες μας –  
Διαχείριση και αξιολόγηση έργων  

– Η IDEC ΑΕ έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας με 
σύμβαση έργου για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο 
συντονισμό της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (NOW, 
YOUTHSTART, INTEGRA, HORIZON). Στο έργο αυτό παρείχε 
υποστήριξη, τεχνική βοήθεια και δικτύωση σε όλα τα σχέδια των 
δύο γύρων της Κ.Π.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 

– Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προγραμμάτων 
– Στενές διακρατικές σχέσεις με πάνω από 600 εταίρους από 30 

χώρες  (επιχειρήσεις, σχολεία, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, 
αναπτυξιακοί φορέων ή φορείς κατάρτισης κ.α.) 
 
 
 



Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 

Προγράμματα 2010: 
 
  
 

Είδος προγράμματος Τίτλος προγράμματος 

Ανάπτυξη Καινοτομίας SAIL AHEAD – Συντονιστές 
EnEf 

Βασική Δραστηριότητα 2: 
Γλώσσες 

L-Pack 

Μεταφορά καινοτομίας LEBEBO 
POWER 
SPA ROAD 



Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 

Προγράμματα 2011 : 
 
  
 

Είδος προγράμματος Τίτλος προγράμματος 

Συνοδευτικά μέτρα MOB 2.0 

Μεταφορά καινοτομίας ALPER 
BEQUAL+ 
ELOMPRES 
NT4NC 
REFUGE 



Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης 

Προγράμματα 2012 : 
 
  
 

Είδος προγράμματος Τίτλος προγράμματος 

Grundtvig QUADRAT – Επικεφαλής 
MENTA 
DAVE 

Ανάπτυξη Καινοτομίας ETM 

Μεταφορά καινοτομίας Case Management 
ExpandVET 
iLab2 
LOQUET 
VM-Textransf 



 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
 

Ξένια Χρονοπούλου 
xenia@idec.gr 
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