
 1 

 1 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SINTRA 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Η ομάδα στόχος του 
έργου είναι εργοδότες 
και εργαζόμενοι από 
όλους τους κλάδους της 
Οικονομίας που ενδιαφέ-
ρονται να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα των ορ-
γανισμών τους μέσω της 
Ενδοεπιχειρηματικότη-
τας.  

Σε αυτό το newslet-
ter 

 Τα νέα του έργου  

 Το τελικό συνέδριο 
του SINTRA  

Οι εταίροι του έργου 
 Συντονιστής εταίρος: Simenntunarmidstodin a Vesturlandi, 

Ισλανδία — www.simenntun.is 

 ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συμβουλευτικής και Εκπαί-

δευσης Α.Ε, Ελλάδα — www.apopsi.gr  

 Creatrix ehf, Ισλανδία — www.creatrix.is 

 Dialogue Diversity Unipessoal Lda, Πορτογαλία — 

www.dialogue-diversity.pt  

 VE-GO-RA, Κροατία — www.vegora.hr  

 YSBF Youth in Science and Business Foundation, Εσθονία — 

www.ysbf.org  

 Tora Consult Ltd., Βουλγαρία — www.toraconsult.com  

NEWSLETTER #4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

Το έργο SINTRA ολοκληρώθηκε! 
Tον Αύγουστο του 2022 το έργο SINTRA - Achieving Sustaina-

bility through INTRApreneurship έφτασε στο τέλος του ολο-

κληρώνοντας ένα ενδιαφέρον και γεμάτο προκλήσεις «ταξίδι», το 

οποίο διήρκεσε 24 μήνες και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προ-

γράμματος Erasmus+ (KA 2: Στρατηγικές Συμπράξεις για την εκπαί-

δευση ενηλίκων). Το SINTRA σχεδιάστηκε για να παράσχει ολοκλη-

ρωμένη υποστήριξη, εξατομικευμένη στις ανάγκες των εργοδοτών 

και των εργαζομένων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των δε-

ξιοτήτων τους σε ό,τι αφορά την προώθηση της οργανωσιακής βιω-

σιμότητας αξιοποιώντας έναν ενδοεπιχειρηματικό τρόπο σκέψης.  

sintraproject.eu 

facebook.com/sintraproject.eu  

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

οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποια-

δήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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 Τα νέα του έργου   

Η πλατφόρμα e-Learning του SINTRA είναι τώρα διαθέσιμη προς όλους! 

Ο Έλληνας εταίρος του έργου — ΑΠΟΨΗ Α.Ε. — ολοκλήρωσε την πλατφόρμα e-learning του έργου, η οποία 

προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SINTRA στο αντικείμενο της προώθησης 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας με την εφαρμογή ενδοεπιχειρηματικών πρα-

κτικών.  

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα SCORM e-Learning μαθήματα στα Αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες 

των εταίρων του έργου: 

 Κατανόηση του οργανωσιακού πλαισίου και του δυναμικού του για ανάπτυξη προσανατολισμένη στη 

βιωσιμότητα. 

 Αρχική αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενδοεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη βιωσιμότητα. 

 Προσδιορισμός ευκαιριών και προοπτικών καινοτομίας που εστιάζουν στη βιωσιμότητα χρησιμοποιώντας 

εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ιδεών. 

 Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου να καινοτομεί και να προσθέτει «αξία βιωσιμότητας». 

 Προβολή των πλεονεκτημάτων των ενδοεπιχειρηματικών ιδεών και τρόποι συνεργασίας με τη διοίκηση 

ενός οργανισμού σε θέματα  βιωσιμότητας. 

 Δημιουργία και λειτουργία ενδοεπιχειρηματικών ομάδων εντός των οργανισμών για ανάπτυξη προσανα-

τολισμένη στη βιωσιμότητα. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποκτήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα και να εγγραφεί στα διαθέσιμα μα-

θήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει! Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του έργου: 

www.sintraproject.eu   
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 Τα νέα του έργου  
Ολοκλήρωση της Εργαλειοθήκης Ανοικτής Καινοτομίας   

Ο στόχος της Εργαλειοθήκης του SINTRA είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων που μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των ενδοεπιχειρηματιών να προωθήσουν πρωτοβουλίες 

προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής ή/και οικονομικής βιωσιμότητας ενός οργανισμού. 

Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην περισσότερο συστηματική προσέγγιση της καινοτομίας, στην 

παρακολούθηση της προόδου και στην εξεύρεση νέων προσεγγίσεων για τη βιωσιμότητα, τόσο σε περιβαλ-

λοντικό όσο και κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. 

Η εργαλειοθήκη αποτελείται από: 

 Εγχειρίδιο για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οργανισμού / επιχειρηματικού μοντέλου 

 Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή νέων ταλέντων σε έργα ανοικτής καινοτομίας σε συνεργασία 

με ενδοεπιχειρηματίες  

 Εργαλειοθήκη για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των ενδοεπιχειρηματιών να συλλέγουν ιδέες με τη 

χρήση ανοικτών εργαλείων καινοτομίας  

Όλα τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων του έργου: https://sintraproject.eu/

results/  

Το SINTRA παρουσίασε τα αποτελέσματά του στο τελικό συνέδριο στην Ισ-
λανδία! 

Το τελικό συνέδριο του SINTRA πραγματοποιήθηκε στην πόλη Akranes της Ισλανδίας στις 23 Αυγούστου 

2022 κατόπιν της διακρατικής συνάντησης των εταίρων που έλαβε χώρα στις 24 Αυγούστου. Το συνέδριο 

παρακολούθησαν ενδιαφερόμενοι από όλη την Ισλανδία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι εταίροι του 

έργου παρουσίασαν καλές πρακτικές από τις χώρες τους σχετικά με επιχειρηματικές ιδέες για την προώθηση 

της οικονομικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας. Το συνέδριο άνοιξε ο κ. Magnus Smari Snorrason 

από τον διοργανωτή της εκδήλωσης και Συντονιστή Εταίρο, Simenntun Vesturlandi, ο οποίος μαζί με την 

εκπαιδεύτρια του έργου, Δρ. Audur H. Ingolfsdottir και τη συμμετέχουσα, κα Margret Bjornsdottir παρουσία-

σαν στο κοινό τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του SINTRA. Ακολούθησαν ομιλίες από διάφορους 

εμπειρογνώμονες, όπως από την κα Kristinn Arni Lar Hrobjartsson, CEO της Running Tide Iceland, την κα 

Αγγελική Βασιλείου από την Ελλάδα, την κα Audur Finnbogardottir από τον Δήμο του Kopavogur, τον κ. 

Bragi Por Svavarsson από το τοπικό Λύκειο BORGARFJORDUR και τον κ. Gisli Gislason, πρόεδρο της 

NYVEST. 

 

 

 

 

 

 


