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Δομή 

 

Τι είναι Καινοτομία? 

 Τεχνολογική καινοτομία? 

 Τι κινδύνους/ευκαιρίες κρύβει η παγκοσμιοποίηση? 

 Επιχειρηματικότητα 

Από πού προέρχεται η μάζα των Δέντρων? 

Μαθήματα επιτυχίας από τους εξερευνητές 
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Ο Ομιλητής 

Πανεπιστημιακές σπουδές: Φυσική (BSc), Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MSc), Διεθνείς Σχέσεις. 

 Επαγγελματική Εμπειρία: Περιβάλλον, Βιομηχανία, Μεταφορά 
Τεχνολογίας, Διεθνής Συνεργασία, Clusters.  

Άλλες πρωτοβουλίες:Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, Greek 
Node for the Millennium Project  

Experience in FP programs 

- NCP since FP5 (ERANET, ENV, TRANSPORT, ENERGY, INCO) 

- Coordination & Management of more than 30 projects/tenders 

- Delivery of more than 60 presentations and trainings around 
the world (EU, Africa, Latin America, Asia). 
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2 Ερωτήματα 

 

Πως βγάζουν χρήματα τα blogs?  

 

Από πού προέρχεται η μάζα των  δέντρων ? 

 

 

 



Christofilopoulos © 

Τι είναι καινοτομία? 

Ο Peter Drucker τονίζει: 

  

“Καινοτομία είναι το ειδικό εργαλείο των επιχειρηματιών, μέσω του οποίου 

εκμεταλλεύονται την αλλαγή σαν μια ευκαιρία για μια διαφορετική 

δραστηριότητα ή υπηρεσία.” 

 

 

Ο Paul Michael Porter αναφέρει: 

  

“Οι εταιρείες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω ενεργειών 

καινοτομίας. Προσεγγίζουν την καινοτομία στην ευρύτερή της έννοια, η 

οποία περιλαμβάνει τις νέες τεχνολογίες και τον νέο τρόπο για να κάνουμε 

πράγματα." 
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Τεχνολογική καινοτομία? 

Ένας συνεχής 

 αγώνας….. 
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Παγκοσμιοποίηση 

Ο όρος περιγράφει το οικονομικό φαινόμενο της απελευθέρωσης των αγορών, 

διεθνώς, και της δημιουργίας ενιαίων κανόνων στο εμπόριο και, ευρύτερα, 

στην οικονομική ζωή (φορολογία, κανόνες ανταγωνισμού, μοντέλα λειτουργίας 

των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα). 

 

Πηγή: Ελευθεροτυπία, http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=15.07.2001,id=57231012  

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=15.07.2001,id=57231012
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=15.07.2001,id=57231012
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Επιπτώσεις 
Παγκοσμιοποίησης? 

Δημιουργείται σταδιακά μια ομοιογενής παγκόσμια αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών: 

- Οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν για να ανταποκριθούν στο μέγεθος της αγοράς 

και να περιορίσουν το κόστος τους 

- Ανταγωνισμός με χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής 

- Παγκόσμιο πελατολόγιο 

- Παγκοσμιοποίηση προϊόντων: Hollywood Movies, Chinese Food, Barcelona, 

κλπ  

 

 

 Η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο  από τον 

ανταγωνισμό χωρών με χαμηλό κόστος παραγωγής 
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Internationalisation – 
Competition  

Surrounding every Dell factory are supplier logistic centers 
owned by the different suppliers of Dell parts - Friedman 2005 
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Internationalisatio
n – Competition  

International production network – Boeing 787 
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Θέματα 
Καινοτομίας 
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Θέματα 
Καινοτομίας 

IPR : η Υπόθεση Yves Saint Laurent / Christian Louboutin 

 

Louboutin (Η ιδέα): Από το κόκκινο βερνίκι νυχιών στη σόλα της 
γυναικείας γόβας. 

• Έγιναν σημείο αναφοράς στο χώρο της μόδας.  

• Πωλούνται $1,000 το ζευγάρι. 

• Η αγωγή αφορά 1εκ$ για ζημιές 

• Ο YSL ισχυρίζεται ότι κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει μονοπωλιακό 
δικαίωμα στη χρήση ενός χρώματος.  

 

 

Περισσότερο διάβασμα: 

-http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/frankel/ready-to-wear-
the-fight-over-red-is-really-just-about-the-colour-of-money-
6252706.html 

-http://shoesorfood.com/2011/04/08/louboutin-sues-yves-saint-laurent/ 
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Θέματα 
Καινοτομίας 
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Θέματα 
Καινοτομίας 

Branding 

• 1700s, ξεκινάει το πειρατικό branding ανά τον κόσμο με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. 

• Στόχος η τρομοκράτηση των πλοίων και η ευκολότερη  χωρίς κόστος  πειρατεία. 

 

Έξυπνη επιλογή: Εύκολα αναγνωρίσιμο με ξεκάθαρο μήνυμα, ΘΑΝΑΤΟΣ 

 

Το έμβλημα στη σύγχρονη εποχή εξελίχθηκε και έγινε περισσότερο  συνώνυμο  

της αμφισβήτησης, παρά του τρόμου, από μια σειρά μουσικών τάσεων όπως το 

Punk, το Heavy Metal, Death Metal, και Rap. 

 

Σήμερα επανιδρύθηκε και εμφανίζεται σε μωρουδιακά ρούχα και κουβερτούλες, 

υπονοώντας, απλώς τη σκανδαλιά. 
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Θέματα 
Καινοτομίας 

Branding: Όνομα, όρος, σύμβολο ή σχέδιο, ή συνδυασμός τους, με 
σκοπό την ταυτοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών και ο διαχωρισμός 
τους από άλλα ανταγωνιστικά.  

 

Το branding είναι να πείθεις ότι μόνο εσύ μπορείς να καλύψεις την 
συγκεκριμένη ανάγκη (όχι απλώς να σε διαχωρίζει από τον 
ανταγωνισμό). Το Branding πρέπει να: 

 

 Μεταφέρει ξεκάθαρο μήνυμα 

 Ενδυναμώνει την αξιοπιστία 

 Προκαλεί συναισθηματική σύνδεση 

 Παρακινεί τον αγοραστή 

 Ενισχύει την καταναλωτική πίστη (Loyalty) 



Christofilopoulos © 

Θέματα 
Καινοτομίας 

Branding: Παραδείγματα 

 

 Nike "swoosh': Εμπνευσμένο από τη θεά Νίκη, δημιουργεί 
συνειρμούς για Νίκη, Ταχύτητα. 

Σε βάθος χρόνου κατάφερε να αποκτήσει την απαραίτητη 
αναγνωρισιμότητα ώστε να χρησιμοποιείται μόνο του χωρίς τη 
λέξη NIKE.  

Περισσότερο διάβασμα: 

 

http://www.independent.co.uk/news/media/logos-that-became-legends-icons-from-

the-world-of-advertising-768077.html 
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Εμπορική Αξιοποίηση 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Μια ιστορία με  

 … συντριπτικές αποτυχίες, 

  … τυχαίες επιτυχίες, 

   …οικονομικές  καταστροφές, 

     …και πολλές αγαπημένες τεχνολογίες 

       



Dell Computer, PCs, ‘90s 

Lycos, global internet hub 

and media, ‘97 

Polaroid, instant photos, ’90s 

Raytheon,microwave oven, 

‘44-’65 

Cisco, internet routers, ‘00 

“It’s easy to loose money in the wrong 

direction” 

Copyright of Ralf Grabowski 

PAP test, Cytyc, ‘88-’89 
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Καμία ιδέα? 



Christofilopoulos © 

Blogs 

Ξεκινώντας ένα website ή blog είναι σαν να πετάς ένα ψηφιακό μήνυμα σε 

μπουκάλι 

Διαλέξτε ένα θέμα που δεν θα βαρεθείτε 

Google’s AdSense service: παράγει αυτόματα διαφημίσεις  

Buysellads.com, BlogAds , επιτρέπουν τους blogger να  πουλήσουν 

διαφημίσεις σε τιμή που διαπραγματεύεται ο blogger 

Άλλα όπως το Federated Media επιλέγει με ποια blog θα συνεργαστεί και 

τελικά θα εκπροσωπήσει. 

Youtube ads (1$-10$/1000 views) 

EXTRAS: Πωλήσεις επίσημου υλικού (t-shirts, αυτοκόλλητα, κλπ), π.χ. 

Hak5.org 

Περισσότερο διάβασμα: 

-CouponMom.com , 3,8m visitors/month 

-Bitten Word, 350$/month 

-MethodShop.com, >100k$/year (in text & video ads) 

 

http://www.couponmom.com/
http://www.thebittenword.com/
http://www.methodshop.com/


Christofilopoulos © 

Από πού προέρχεται η μάζα 
των δέντρων 

 

• Προέρχεται από τον αέρα… ούτε από τις θρεπτικές 

ουσίες του εδάφoυς ούτε από το νερό 

 

•Τα φυτά απορροφούν CO2 από την ατμόσφαιρα  



Christofilopoulos © 

Από πού προέρχεται η μάζα 
των δέντρων 
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Από πού προέρχεται η μάζα 
των δέντρων 

 

• Συνήθως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται ! 

 

•Οι ακαδημαϊκές γνώσεις δεν είναι αρκετές για να αντιληφθούμε την 

πραγματικότητα. 

 

•Κριτική σκέψη απαιτείται ώστε να αντιληφθούμε την λειτουργία της αγοράς 

και να εντοπίσουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
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Οι αριθμοί 
είναι 
αμείλικτοι 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
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BERD 2007: Business R&D expenditures as % of GDP 
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Παράγεται  Τεχνολογία 
στην Ελλάδα?  

• Μάλλον όχι ... 

 

Patent applications to the 

European Patent Office (EPO) 

– 

 Number of applications per 

million inhabitants 
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Παράγεται  Τεχνολογία 
στην Ελλάδα?  
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Researchers, 2007 
Per 1 000 total employment 

  
OECD Science, Technology and Industry 

Scoreboard 2009 

Παράγεται 
τουλάχιστον 
επιστήμη? (1)  
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Πόσο «μετράει» 
διεθνώς η 
ελληνική  
επιστήμη?  

1996-2009, Citations per 

document 

 

 

Πηγή: 

SCImago Journal & Country 

Rank 
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Η Ελληνική συνεισφορά 
στην επιστήμη 

• Greece’s world share of Science 

over a 5-year period (2004-2008) 

• Greece’s relative citation impact 

compared to the world average, in 

percentage terms. 

 

 

Πηγή: 

ScienceWatch.com, Thomshon 

Reuters  
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Οι εξερευνητές δείχνουν το 

δρόμο 

Η εξερεύνηση του Ν. Πόλου δείχνει το δρόμο για 
την επιτυχία, μέσω της σωστής ομάδας, τη συνεχή 
μάθηση, και τη δικτύωση.  

Amundsen (Νορβηγία) 

-Ομάδα 6 αντρώνκαι 16 σκυλιών ξεκίνησε προς 
τον ν. πόλο στις 19 Οκτ. 1911. 

-Έκαναν σκι σε συνθήκες ψύχους για 3.000χλμ 
και έφτασαν στον Ν. Πόλο στις 14 Δεκ. 1911. 

-Ο Amudsen και οι άντρες επέτρεψαν ασφαλείς 
στη βάση τους (Framheim), χωρίς κανένα 
συμβάν. 

 Scott (UK) 

-με σημαντική κυβερνητική υποστήριξη και 
τεχνολογία αιχμής (μηχανοκίνητα έλκηθρα) 
έφτασαν 5 εβδομάδες αργότερα (17 Ιαν 1912) 

-Ο Scot και όλοι οι άντρες του πέθαναν στον 
δρόμο της επιστροφής 
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Πως κατάφερε ο Amundsen να κερδίσει τον Scott με 

λιγότερους πόρους? 

Συνεκτική και αποτελεσματική ομάδα με 

δυνατότητα να μαθαίνει και να προσαρμόζεται 

γρήγορα: 

- Συνεχής μάθηση και η διαδικασία προσαρμογής: 

αναζήτησε συγκεκριμένη τεχνογνωσία ζώντας ένα 

διάστημα στη Γροιλανδία με τους ντόπιους (Inuit) 

- Άντληση διδαγμάτων από προηγούμενα λάθη 

(προηγούμενη προσπάθεια ξεκίνησε σε πολύ 

άσχημες  συνθήκες ψύχους 

 

- Ο Scot όπως πολλοί ευρωπαίοι επαγγελματίες 

παραμέλησαν τις δυνατότητες μάθησης 

Οι εξερευνητές δείχνουν το 

δρόμο 
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Μινιμαλισμός: μόνο το καλύτερο , όχι 

περισσότερα όχι λιγότερα: 

- Χωρίς περιττούς εταίρους: ο Amundsen δεν 

πλεονάζων προσωπικό. Μια ομάδα από 

5 άνδρες (1 έμπειρο οδηγό σκύλων, 2 

πολύ έμπειρους ναυτικούς, 1 μάγειρα και 1  διεθνούς 

φήμης σκιέρ). Ήταν οι καλύτεροι και ο καθένας 

είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει. 

- Η αναποτελεσματική ομάδα του Scott είχε ως 

αποτέλεσμα την σπατάλη πόρων -περισσότερες 

ανάγκες σε φαγητό 

- Χημεία της ομάδας: θεωρείται επίσης καθοριστικής 

σημασίας παράγοντας 

 

Περιορισμός της γραφειοκρατίας και 

της ιεραρχίας 

Μοίρασμα της επιτυχίας (τοποθετήση από κοινού 

της Νορβηγικής σημαίας). 

Οι εξερευνητές δείχνουν το 

δρόμο 
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Ευχαριστώ ... 

Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος 

Διευθυντής, Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 

Help-Forward Network 

 

http://www.help-forward.gr 

e-mail: epaminondas@help-forward.gr  
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