
 

1 
Κωδικός Έργου: 2016-3-EL02-KA205-002673 

Διάρκεια: 01/02/2017-31/01/2019 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεσμεύει μόνο τον συντάκτη 

του και η Επιτροπή, ή το Erasmus+ Ελλάδα, δεν ευθύνονται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

           

 

 

 

Το έργο FABUSS φτάνει στο τέλος του! 
Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο στοχεύει να 
παρουσιάσει μια σύντομη περιγραφή των 
ενεργειών που πραγματοποίησαν οι εταίροι του 
έργου στο πρόσφατο χρονικό διάστημα. 
 

 Τελευταία συνάντηση των εταίρων στην 
Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 2019 

Οι Εταίροι του FABUSS συναντήθηκαν στην Αθήνα 
στις 22 Ιανουαρίου 2019 για να κάνουν μια 
ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και των 
επιτευγμάτων του έργου. Έγινε επίσης μια σειρά 
Παρουσιάσεων για να εξεταστούν και να 
οριστικοποιηθούν ορισμένα παραδοτέα που 
ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.  
Αυτά ήταν: (α) οι Ανταλλαγές Διακρατικής 
Εκπαίδευσης, (β) οι Εκθέσεις Αξιολόγησης 
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων που οργανώθηκαν 
στις χώρες εταίρους και  (γ) η Μελέτη Βιωσιμότητας 
των προϊόντων του έργου. 
 

 Περίληψη των Επιτευγμάτων του Έργου 
FABUSS – Επιλεγμένα στοιχεία και 
Δείκτες 

 6 Εθνικές Εκθέσεις αναφορικά με τα Κενά 
Δεξιοτήτων και τις Εκπαιδευτικές ανάγκες και, 
επιπλέον, μια Συνθετική Έκθεση. 

 6 Ενότητες Εκπαιδευτικού Υλικού, που  
μεταφράστηκαν στις 5 εθνικές γλώσσες των 
εταίρων. 

 235 Ενεργοί/-ές και «μελλοντικοί/-ές» Διάδοχοι 
Οικογενειακών Επιχειρήσεων συμμετείχαν στις 
εκπαιδευτικά σεμινάρια στις χώρες εταίρους. 

 20 Εκπαιδευτές/-τριες συμμετείχαν στα 
Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών/-τριών. 

 89% των συμμετεχόντων στα σεμινάρια 
αξιολόγησαν τα μαθήματα FABUSS, ως «πολύ 
χρήσιμα», 94% θεωρούν χρήσιμη την εμπειρία 
που αποκτήθηκε, 85% δηλώνουν πιο σίγουροι 
για την κατάρτιση ενός Σχεδίου Διαδοχής. 

 15 «Διάδοχοι» από όλες τις χώρες εταίρους 
συμμετείχαν στις διαδικτυακές Ανταλλαγές 
Διακρατικής Εκπαίδευσης. 

 182 άτομα, από την «προηγούμενη» και την 
«επόμενη” γενιά, συμμετείχαν στα Διαγενεακά 
Εργαστήρια. 

 280.000 άτομα προσεγγίσθηκαν στο πλαίσιο 
διαφόρων δραστηριοτήτων «διάδοσης 
πληροφοριών» που οργανώθηκαν στις χώρες 
εταίρους. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Μελέτη Βιωσιμότητας 
Η Μελέτη Βιωσιμότητας προετοιμάστηκε βάσει 25 «σε 
βάθος» συνεντεύξεων που διεξήχθησαν από τους εταίρους 
του έργου, με επιλεγμένους εκπροσώπους  
ενδιαφερομένων οργανώσεων και Φορέων,  στις χώρες 
εταίρους. Η Έκθεση περιέχει μεγάλο αριθμό Προτάσεων, οι 
οποίες αναμένεται να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και 
την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων και των προϊόντων  του 
έργου. Η Μελέτη παρουσιάστηκε στο Τελικό Συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα 
(βλ. παρακάτω). Για Περίληψη της συγκεκριμένης Έκθεσης, 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου. 

 

 
 

Τελική συνάντηση εταίρων και Ανασκόπηση των 
Επιτευγμάτων του Έργου FABUSS 

Εταίροι 

A.C.C.I.– ATHENS CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY, 
Greece–Coordinator 
www.acci.gr 

 
ALBA – ALBA KOLLEGIO DIOIKISIS 
EPICHEIRISEON SOMATEIO, Greece 
www.alba.edu.gr 

 
ENOROS CONSULTING LTD, Cyprus 
www.enoros.com.cy 
 
YEU CYPRUS – YOUTH FOR 
EXCHANGES AND 
UNDERSTANDING, Cyprus 
www.yeucyprus.org 
 
CEFE MACEDONIA Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 
www.cefe.mk 
 
NMSM –Nacionalen Mladinski 
Sovetna Makedonija, Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 
www.nms.org.mk 

 
TUCEP – Tiber Umbria Comett 
Education Programme, Italy 
www.tucep.org 

 
IPS at UNWE – Institute for 
Postgraduate Studies, Bulgaria 
www.ips.bg 

 
UAB – Universidade ABERTA, 
Portugal 
www.uab.pt 
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Το Τελικό Συνέδριο του FABUSS διοργανώθηκε από τον Συντονιστή του έργου (Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α.), στην Αθήνα. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο Επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Εθνική Μονάδα 

Νεολαίας ERASMUS στην Ελλάδα) και ο Πρύτανης του ALBA Graduate Business School. Όλοι επεσήμαναν τη 

σημασία του έργου για τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της απασχόλησης και του εθνικού προϊόντος. Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

περιελάμβανε παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων του έργου, καθώς και 

Παρουσιάσεις των εταίρων  για τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Σε μια Συζήτηση τύπου 

«πάνελ», εκπρόσωποι τεσσάρων ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων, συζήτησαν τις δικές τους περιπτώσεις 

και τα «διδάγματα» που προέκυψαν από αυτές, ειδικά όσον αφορά τα θέματα της διαδοχής. Επίσης, 

παρουσιάστηκε η Μελέτη Βιωσιμότητας του Έργου (ανατρέξτε στον ιστότοπο FABUSS – Reports), με ιδιαίτερες 

αναφορές σε προτάσεις που σχετίζονται με Πολιτικές και Μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη 

βιωσιμότητα των προϊόντων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος , αλλά και, πέρα από αυτό, στην ανάπτυξη 

υπηρεσιών προς τις οικογενειακές επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των 

αναπτυξιακών τους προοπτικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο είναι το τελευταίο 

που δημοσιεύεται  εντός της περιόδου 

επιλεξιμότητας του έργου FABUSS, η οποία λήγει 

στις 31 Ιανουαρίου 2019. 

Εντούτοις, οι πληροφορίες για μελλοντικές 

εξελίξεις θα συνεχίσουν να διαδίδονται μέσω του 

ιστότοπου του έργου, ο οποίος θα  ενημερώνεται 

τακτικά. 

Τελικό Συνέδριο FABUSS (Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019) 

www.fabuss.project.eu 

Fabuss 


