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ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην Ελλάδα της κρίοης και κόντρα στο "δεν γίνεται"
υπάρχουν άνθρωποι που επιµένουν να καινοτοµούν,
να ιδρύουν τις δικές τους start up και να
προχωρούν µπροστά. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, το
"φωτεινό" κοµµάτι της Ελλάδας, επιβάλλεται να
γίνουν περισσότεροι, στο πλαίσιο µιας προσπάθειας,
που πρέπει να ξεκινάει από το πανεπιστήµιο
-αν όχι ακόµη νωρίτερα.
Η καινοτοµία βρέθηκε στο επίκεντρο εκδηλώσεων
("Ηµέρες Καινοτοµίας"), που διοργάνωσε στις
16-19 Σεπτεµβρίου το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της
Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ), σε µία εκ των οποίων µετείχε
ως συνδιοργανωτής και το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στη διάρκεια
των εκδηλώσεων τέθηκαν επί τάπητος όλα τα
ερωτήµατα που αφορούν την ανάπτυξη της καινοτοµίας.
Πώς µπορεί µια καλά ιδέα να "µεταµορφωθεί"
σε νεοφυή επιχείρηση (start-up) και τι
πρέπει να ξέρει ένας νέος επιχειρηµατίας για τη
διαδικασία ίδρυσης µιας start-up; Επίσης, παρουσιάστηκαν
εισηγήσεις για το σχετικό θεσµικό
πλαίσιο και τη νοµοθεσία, αλλά και επιτυχηµένα
παραδείγµατα start-up και συµβουλευτικών εργασιών
φοιτητών του ∆ΙΠΑΕ.
Όπως επισήµανε ο αντιπρόεδρος της διοικούσας
επιτροπής του ∆ΙΠΑΕ, Νίκος Μουσιόπουλος,
στόχος των εκδηλώσεων ήταν να διευκολυνθεί n
µετουσίωση της ιδέας σε πράξη και προϊόν, κάτι
που δυστυχώς δεν συµβαίνει συχνά στην Ελλάδα.
"Οι Ελληνες ερευνητές είναι κορυφαίοι σε
ερευνητικά προγράµµατα για τα οποία δεν απαιτείται
clustering (δικτύωση). Ο Ελληνας δυσκολεύεται
να συνταχθεί, αλλά υπάρχουν πολλές
καλές ιδέες. To ερώτηµα είναι γιατί αυτές δεν
µετουσιώνονται σε προϊόντα και τζίρο εντός της
Ελλάδας. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβληµα, το
οποίο ευελπιστώ ότι θα µπορέσουµε να λύσουµε
σταδιακά για να ξεπεραστεί n κρίση" υπογράµµισε
ο κ.Μουσιόπουλος, στη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου για την παρουσίαση των εκδηλώσεων.
Ο επιχειρηµατίας ∆ηµήτρης Κατσαντώνης, µέλος
της διοικούσας επιτροπής του ∆ΙΠΑΕ, σηµείωσε
ano την πλευρά του ότι στόχος είναι οι Ηµέρες
Καινοτοµίας να αποτελέσουν θεσµό για τη θεσσαλονίκη,
που θα επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο,
στις αρχέςτου φθινοπώρου, ώστε -µεταξύ άλλωνν'
αναδειχτούν οι αξιόλογες ιδέες του ανθρώπινου
δυναµικού της ευρύτερης περιοχής και n Ελλάδα
v' αξιοποιήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο της.
Κατά την πρώτη ηµέρα των εκδηλώσεων (16/9|παρουσιάστηκαν
στο ∆ηµαρχείο της θεσσαλονίκης,
µε την υποστήριξη του ∆ήµου, 14 συµβουλευτικές
εργασίες φοιτητών του ∆ΙΠΑΕ. Μεταξύ άλλων,
αναλύθηκαν σι προτάσεις των φοιτητών για
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
και της αειφόρου λειτουργίας του Αρχαιολογικού
Μουσείου και του Μεγάρου Μουσικής θεσσαλονίκης.

Συνδιοργάνωση ∆ΙΠΑΕ- ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η Τρίτη 17/9 ήταν αφιερωµένη στο "brainstorming"
(o.e. διαδικασία κατιδεασµού) για την καινοτοµία.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που φιλοξενήθηκε
στο αµφιθέατρο
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσία και
του προέδρου του, Τάσου Κονακλίδη, στελέχη
γνωστών οµίλων προσωπικής ανάπτυξης και θερµοκοιτίδων
καινοτοµίας συζήτησαν τις ιδέες τους
γύρω από τη διανοµή και εφαρµογή της γνώσης.
Συνέχεια
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01 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θ
Συνέχεια

από τη σελίδα 09

Στην εκδήλωση µίλησαν στελέχη των: The Athens
Personal Growth βΓουρΙΕλ'ινα Γιαχαλή), Strategy
Group [Αγλαΐα Ντίλη),ί4θ (Σ.Σιάγας), Coho-The
Coworking
Group (Φώφη Μίµη-Σαλτιέλ)
και
Orange Grove (θ. Παπαστερνός, µε πρωτοβουλία
της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Ελλάδα].
Την Τετάρτη 18/9 σειρά είχαν οι ιδέες που γίνονται
πράξη και συγκεκριµένα τα start-ups. Στην
εκδήλωση, που είχε την υποστήριξη του Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου θεσσαλονίκης και συνδιοργανώθηκε
µε την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας,
θα µιλήσουν εκπρόσωποι των εξής startups:
The Cube, Ubitech, Abzorbagames, Pak),
Sportscout, Agrostis και Digitanet.
Την Πέµπτη 19/9 (11 το πρωί, Βιβλιοθήκη Μουσείου
Κινηµατογράφου) το λόγο είχαν οι Μονάδες
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΟΚΕ) των
τριών πανεπιστηµίων
Μακεδονίας

της θεοσαλονίκης

(ΑΠΘ,

και ∆ΙΠΑΕ), του Πανεπιστηµίου

Μακεδονίας και των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Σερρών. Η εκδήλωση είχε την υποστήριξη

∆υτικής
και
του

Μουσείου Κινηµατογράφου.
Στις 6 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στο συνεδριακό
κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, πραγµατοποιήθηκαν
οµιλίες για τα καινοτόµα οικονοµικά
εργαλεία.
Στην εκδήλωση, που είχε την υποστήριξη της Τράπεζας
Πειραιώς, µίλησαν ο διευθύνων σύµβουλος
της DelFix, Σ.Σαούλης, µε θέµα τα καινοτόµο
µοντέλα πρόβλεψης συναλλαγµατικών ισοτιµιών
και ο διδάκτωρ εφαρµοσµένης
οικονοµετρίας
Π.Λαθήρας, µε θέµα "Χρηµατοοικονοµική
Πληροφόρηση
και ∆είκτης Μέτρησης". ¦
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