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REPORT: Διοργάνωση Ημερίδας από τη ΜοΚΕ με θέμα 
«Καινοτόμα Μοντέλα & Πρακτικές Νεανικής Επιχειρηματικότητας» 
  

 

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών 

πραγματοποίησε την πρώτη της Ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμα Μοντέλα & 

Πρακτικές Νεανικής Επιχειρηματικότητας» στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού 

Κέντρου του ΤΕΙ Σερρών στις 10/12/2011.  

Στόχος της Ημερίδας της ΜοΚΕ ήταν να δοθεί στους ενδιαφερόμενους 

(ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Σερρών και εξωτερικοί φορείς) η ευκαιρία να 

ενημερωθούν πάνω σε ένα φάσμα γενικών γνώσεων για θέματα επιχειρηματικότητας 

και καινοτομίας, να τα κατανοήσουν και να παρακινηθούν οι ίδιοι ώστε να 

αναπτύξουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον.  

Στην Ημερίδα παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους 6 (έξι) ομιλητές (οι 

περιλήψεις των οποίων παρατίθενται στο Παράρτημα Β’), με τη σειρά που 

αναφέρεται παρακάτω: 

- Παρίσσης Κωνσταντίνος: «Διαμόρφωση προσωπικής στρατηγικής στην 

ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας»,  

- Αχιλλόπουλος Ευάγγελος: «iDea Framework: Απελευθερώνοντας τις ιδέες 

μας!»,  

- Χριστοφιλόπουλος  Επαμεινώνδας: «Red Soles, Angry Pirates και η 

βιομηχανία των blogs»,  

- Γάτος Γεώργιος: «Χρηματοδότηση Ελληνικών Start Up: Μύθοι και 

πραγματικότητα»,  

- Αντωνιάδης Βαγγέλης: «Καινοτομία και μικρή επιχείρηση: οξύμωρο ή 

αναγκαίο;»,  

- Τσουλής Βασίλειος: «Η Νεανική Επιχειρηματικότητα στην εποχή της κρίσης - 

και μετά αυτήν» . 

Στους ομιλητές δόθηκαν ευχαριστήριες επιστολές. 
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Την Ημερίδα παρακολούθησαν τοπικοί φορείς, 79 σπουδαστές όλων των 

τμημάτων του ΤΕΙ, 5 απόφοιτοι και 40 ακόμη ενδιαφερόμενοι από τον ευρύ 

επιχειρηματικό και επαγγελματικό χώρο. Σε όλους τους παραπάνω δόθηκαν 

βεβαιώσεις παρακολούθησης καθώς και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της 

Ημερίδας προς συμπλήρωση.  Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση της Ημερίδας 

παρατίθενται στο Παράρτημα Α’. 

Η Ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε και φωτογραφήθηκε, ενώ παράλληλα οι 

εισηγήσεις των ομιλητών καθώς και το φωτογραφικό υλικό αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα της ΜοΚΕ στο διαδίκτυο. 



 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 

 

3 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τα αποτελέσματα1 από την αξιολόγηση της 

Ημερίδας 

 

 

Ερώτηση: «Προσωπικά στοιχεία: Τμήμα, Έτος φοίτησης, Φύλο» 

Σχολιασμός: Την Ημερίδα παρακολούθησαν σπουδαστές από όλα τα τμήματα του 

ΤΕΙ Σερρών, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να σημειώνουν οι σπουδαστές του 

τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (38%) και αμέσως μετά αυτοί του τμήματος της 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών (22%), ενώ τη μικρότερη συμμετοχή είχαν οι 

σπουδαστές του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού 

Αντικειμένων (2%). Τα παραπάνω απεικονίζονται και στον Πίνακα 1.  

Οι περισσότεροι σπουδαστές που παρακολούθησαν την Ημερίδα ήταν 

τελειόφοιτοι (32%) καθώς και στο 3ο έτος φοίτησής τους (26%), ενώ μεγάλη επίσης 

συμμετοχή ήταν αυτή των σπουδαστών επί πτυχίω (20%) (Πίνακας 2). 

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, οι περισσότεροι συμμετέχοντες 

ήταν άνδρες (68%), σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των γυναικών (32%). 

 

Πίνακας 1: Συμμετοχή των φοιτητών ανά τμήμα 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. Γεωπληροφορικής & 
Τοπογραφίας    

2 4% 

2. Διοίκησης 
Επιχειρήσεων    

19 38% 

3. Λογιστικής              7 14% 

4. Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών        

11 22% 

5. Μηχανολογίας  2 4% 

6. Πολιτικών Δομικών 
Έργων     

8 16% 

7. Εσ. Αρχιτ. Διακ & 
Σχεδ. Αντικ. 

1 2% 

                                                            
1 Από τους συνολικά 124 συμμετέχοντες, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 55 άτομα. 



 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 

 

4 

 

 

 
 
 

Πίνακας 2: Συμμετοχή των φοιτητών ανά έτος φοίτησης 
ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1ο 4 8% 
2ο 7 14% 
3ο 13 26% 
4ο 16 32% 

Πτυχίο 10 20% 
 

 
 
 

Πίνακας 3: Συμμετοχή των φοιτητών ανά φύλο 
ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΓΥΝΑΙΚΑ 17 32% 
2. ΑΝΔΡΑΣ 36 68% 
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Ερώτηση 1: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από το θέμα της εκδήλωσης;» 

Σχολιασμός: Η γενική εντύπωση για την επιλογή του θέματος της Ημερίδας ήταν 

ιδιαίτερα θετική, με το 91% των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι έμειναν πολύ έως 

πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ενώ το 7% δήλωσε αρκετά ικανοποιημένο. 

 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 1 2% 
2. ΛΙΓΟ 0 0% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 4 7% 
4. ΠΟΛΥ 35 64% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 15 27% 

 

 
 

 

Ερώτηση 2: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από τον χώρο της εκδήλωσης;» 
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Σχολιασμός: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (96%) δήλωσε πολύ έως πάρα πολύ 

ικανοποιημένη από την επιλογή του χώρου για την υλοποίηση της Ημερίδας, που 

ήταν το Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Σερρών, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου ενοχλημένοι 

από την επιλογή αυτήν (0%). 

 
Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 0 0% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 2 4% 
4. ΠΟΛΥ 17 31% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 36 65% 

 

 
 
 

Ερώτηση 3: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από τον χρόνο διεξαγωγής 

(ημερομηνία) της εκδήλωσης;» 

Σχολιασμός: Η ημερομηνία διεξαγωγής της Ημερίδας ήταν ένα ακόμα καίριο ζήτημα, 

από το οποίο φάνηκε ότι έμεινε πολύ ικανοποιημένο το 50% των συμμετεχόντων, 

απόλυτα σύμφωνο όμως το 13% αυτών καθώς και λίγο ικανοποιημένο το 4% . 

 
Ο ΧΡΟΝΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 2 4% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 18 33% 
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4. ΠΟΛΥ 27 50% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 13% 

 

 
 

 

Ερώτηση 4: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από τη διάρκεια της εκδήλωσης;» 

Σχολιασμός: Η διάρκεια της εκδήλωσης ήταν συνολικά σχεδόν 5 ώρες, μαζί με τα 2 

ενδιάμεσα διαλλείμματα. Το 21% των συμμετεχόντων έμειναν αρκετά 

ικανοποιημένοι, ενώ το 70% αυτών ήταν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι. 

 
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 1 2% 
2. ΛΙΓΟ 4 8% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 11 21% 
4. ΠΟΛΥ 36 68% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 2% 
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Ερώτηση 5: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από το πρόγραμμα της εκδήλωσης και 

από τους ομιλητές;» 

Σχολιασμός: Ιδιαίτερα θετική ήταν η αξιολόγηση των συμμετεχόντων για το 

πρόγραμμα της εκδήλωσης και την επιλογή των ομιλητών, μιας και το 45% δήλωσε 

πολύ ικανοποιημένο και το 30% πάρα πολύ ικανοποιημένο.  

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0%
2. ΛΙΓΟ 2 4%
3. ΑΡΚΕΤΑ 11 21%
4. ΠΟΛΥ 24 45%
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 16 30%

 

 
 
 
Ερώτηση 6: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από την 1η εισήγηση με θέμα: 

Διαμόρφωση προσωπικής στρατηγικής στην ανάπτυξη καινοτομικής δραστηριότητας;» 

Σχολιασμός: Κατά την αξιολόγηση, προσμετρήθηκε και η γνώμη των συμμετεχόντων 

για κάθε ομιλία – εισήγηση ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα, από την πρώτη εισήγηση 

έμεινε πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο το 83% των συμμετεχόντων, ενώ ένα 7% 

δήλωσε λίγο ικανοποιημένο.  

 
1η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
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1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 4 7% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 5 9% 
4. ΠΟΛΥ 31 56% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 15 27% 

 

 
 
 

Ερώτηση 7: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από την 2η εισήγηση με θέμα: iDea 

Framework: Απελευθερώνοντας τις ιδέες μας!;» 

Σχολιασμός: Η αξιολόγηση για την 2η εισήγηση ήταν πολύ έως πάρα πολύ 

ικανοποιητική (69%), ενώ και ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων (24%) 

ήταν ικανοποιημένο σε μέτριο βαθμό.   

 
2η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 4 7% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 13 24% 
4. ΠΟΛΥ 25 45% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 13 24% 
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Ερώτηση 8: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από την 3η εισήγηση με θέμα: Red 

Soles, Angry Pirates και η βιομηχανία των blogs;» 

Σχολιασμός: Από την 3η εισήγηση υπήρχε ένα μικρό ποσοστό (9%) συμμετεχόντων 

που έμεινε καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο, αλλά το 67% δήλωσε πολύ έως πάρα 

πολύ ικανοποιημένο ενώ το 24% αρκετά ικανοποιημένο.  

 
3η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 1 2% 
2. ΛΙΓΟ 4 7% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 13 24% 
4. ΠΟΛΥ 23 42% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 14 25% 
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Ερώτηση 9: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από την 4η εισήγηση με θέμα: 

Χρηματοδότηση Ελληνικών Start Up: Μύθοι & πραγματικότητα;» 

Σχολιασμός: Ιδιαίτερα θετική ήταν η αξιολόγηση για την 4η εισήγηση, όπου το 49% 

των συμμετεχόνωτν δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένο, ενώ δεν υπήρχε καμία αρνητική 

δήλωση.  

 
4η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 3 5% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 6 11% 
4. ΠΟΛΥ 19 35% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 27 49% 

 

 
 

 

Ερώτηση 10: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από την 5η εισήγηση με θέμα: 

Καινοτομία και μικρή επιχείρηση: οξύμωρο ή αναγκαίο;» 

Σχολιασμός: Οι συμμετέχοντες δήλωσαν σε ποσοστό 78% πολύ έως πάρα πολύ 

ικανοποιημένοι από την 5η εισήγηση, ενώ ένα 4% δήλωσε λίγο ικανοποιημένο. 

 
5η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 2 4% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 10 18% 
4. ΠΟΛΥ 28 51% 
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5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 15 27% 

 

 
 

 
Ερώτηση 11: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από την 6η εισήγηση με θέμα: Η 

Νεανική Επιχειρηματικότητα στην εποχή της κρίσης - και μετά αυτήν;» 

Σχολιασμός: Από την τελευταία εισήγηση, έμεινε πολύ έως πάρα πολύ 

ικανοποιημένο το 71% των συμμετεχόντων, ενώ υπήρχε και αρνητική αξιολόγηση σε 

ποσοστό 2%.  

 
6η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 1 2% 
2. ΛΙΓΟ 2 4% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 13 24% 
4. ΠΟΛΥ 26 47% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 13 24% 
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Ερώτηση 12: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από την ενημέρωση για την 

εκδήλωση;» 

Σχολιασμός: Η ενημέρωση που υπήρξε για την εκδήλωση φαίνεται να άφησε πολύ 

ικανοποιημένο το 55% των συμμετεχόντων, ενώ ένα 7% ήταν λίγο ικανοποιημένο 

από την προβολή. 

 
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 4 7% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 10 18% 
4. ΠΟΛΥ 30 55% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 11 20% 

 

 
 
 
Ερώτηση 13: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από το υλικό της εκδήλωσης;» 

Σχολιασμός: Όσον αφορά στο υλικό που διανεμήθηκε στην Ημερίδα, το 27% ήταν 

αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 65% πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο. 

 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 4 7% 
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3. ΑΡΚΕΤΑ 15 27% 
4. ΠΟΛΥ 22 40% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 14 25% 

 

 
 

Ερώτηση 14: «Πόσο ικανοποιημένοι έχετε μείνει από την υποστήριξη της εκδήλωσης 

από τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Σερρών;» 

Σχολιασμός: Η συγκεκριμένη Ημερίδα ήταν η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησε 

η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) και, όπως φάνηκε από την 

αξιολόγηση των συμμετεχόντων, δεν υπήρξε κανένας που να μην έμεινε 

ικανοποιημένος (0%), ανώ αντίθετα το 80% δήλωσε πολύ έως πάρα πολύ 

ικανοποιημένο.  

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΟΚΕ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1. ΚΑΘΟΛΟΥ 0 0% 
2. ΛΙΓΟ 0 0% 
3. ΑΡΚΕΤΑ 11 20% 
4. ΠΟΛΥ 26 47% 
5. ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 18 33% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Οι εισηγήσεις των ομιλητών  
 

 

1η εισήγηση: «Διαμόρφωση προσωπικής στρατηγικής στην ανάπτυξη καινοτομικής 

δραστηριότητας», Κωνσταντίνος Παρίσσης. 

Σκοπός της εισήγησης ήταν η συμβολή στη διαμόρφωση, τόσο σε προσωπικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδος, μιας μεθοδολογίας προσέγγισης της 

καινοτομικής δραστηριότητας που θα είναι και επιστημονικά ορθή και πρακτικά 

εφαρμόσιμη. Παρουσιάστηκε βήμα προς βήμα η ορθή διαδικασία ανάπτυξης της 

καινοτομικής δραστηριότητας, από τη σύλληψη μιας καινοτομικής ιδέας μέχρι και 

την πλήρη έναρξη της εμπορικής της αξιοποίησης ("έναρξη πωλήσεων"). 

Καλύφθηκαν συνοπτικά τα κεφάλαια της αρχικής και τελικής διαμόρφωσης της 

καινοτομικής ιδέας, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, του σχηματισμού 

και διοίκησης ομάδας έργου, της ανεύρεσης κεφαλαίων και του χρονικού, του 

οικονομικού και παραγωγικού προγραμματισμού (business planning). 

 

2η εισήγηση: «iDea Framework, Απελευθερώνοντας τις ιδέες μας!», Ευάγγελος 

Αχιλλόπουλος. 

Έγινε παρουσίαση του iDea Framework, όπου αναλύθηκε ότι τo iDea είναι 

ένας βιομιμητικός μηχανισμός που επιτρέπει την άσκηση στοχευμένης πολιτικής 

χρηματοδοτήσεων, με συγκεκριμένους στόχους π.χ. την εξωστρεφή καινοτομία ή τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ παράλληλα επιτρέπει 

σε όλους να συμμετέχουν, χωρίς επίπλαστα εμπόδια, ανεξαρτήτως ιδίων κεφαλαίων, 

μόνο με τις ικανότητες τους, οδηγούμενοι από την αγορά και χωρίς γραφειοκρατικά 

εμπόδια. Αξιοποιώντας τις αρχές της Συμμετοχικής Δημοκρατίας, όλες οι επιλογές 

και οι αξιολογήσεις προέρχονται απευθείας από την συγκροτούμενη κοινότητα. Το 

iDea δημιουργεί τεχνητά μια αγορά που λειτουργεί όπως η πραγματική αγορά, 

αντικαθιστώντας όμως στα πρώτα χρηματοδοτικά στάδια την κυριαρχία του 

κεφαλαίου με την κυριαρχία των δεξιοτήτων, των ιδεών και της επιχειρηματικότητας. 

Τελικά αντί της ώθησης των επενδυτών «Pushing» προσδοκώντας μόχλευση 
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κεφαλαίων, επιτυγχάνουμε την έλξη τους «Pulling» κάνοντας τις πιθανές επενδύσεις 

προβλέψιμες και ελκυστικές, έτσι το iDea ανακυκλώνει τα κεφαλαία του και γίνεται 

βιώσιμο.  

 

3η εισήγηση: «Red Soles, Angry Pirates και η βιομηχανία των blogs», Επαμεινώνδας 

Χριστοφιλόπουλος. 

Σκοπός της εισήγησης ήταν η ανάδειξη θεμάτων καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με το νέο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Βασικός στόχος ήταν η ενεργή συμμετοχή του κοινού, το οποίο και 

επιτεύχθηκε με την κατάθεση ιδεών και απαντήσεων σε ερωτήματα. Επιπλέον, 

υπήρξε μια καταγραφή των προοπτικών και των κινδύνων της παγκόσμιας αγοράς, 

της ανάγκης για τεχνολογική καινοτομία και των δυνατοτήτων προσέγγισης ενός 

παγκόσμιου πελατολόγιου μέσω παραδειγμάτων. 

 

4η εισήγηση: «Χρηματοδότηση Ελληνικών Start Up: Μύθοι και πραγματικότητα», 

Γιώργος Γάτος. 

Όλες οι ιδέες ανεξάρτητα από την πρωτοτυπία τους δεν μετατρέπονται τις 

περισσότερες φορές σε επιτυχημένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Αντίστοιχα οι 

περισσότερες start - up (νεοσύστατες εταιρείες) δεν καταφέρνουν να αντλήσουν 

κεφάλαια, ενώ ακόμα και όταν κάποιες το καταφέρουν, τα εξαντλούν χωρίς 

αποτέλεσμα. Στην εισήγηση παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών και κακών 

πρακτικών, μέσα από τα οποία αποκαλύφθηκαν οι μύθοι και η πραγματικότητα γύρω 

από τη χρηματοδότηση ελληνικών Start Up.  

 

5η εισήγηση: «Καινοτομία και μικρή επιχείρηση: οξύμωρο ή αναγκαίο;», Ευάγγελος 

Αντωνιάδης.  

«Η καινοτομία είναι η μαγική λέξη που ακούγεται σε κάθε συζήτηση σχετικά 

με την επιχειρηματικότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ειδικά στον χώρο των εταιριών 

τεχνολογίας θεωρείται απαραίτητο συστατικό ανάπτυξης, αν όχι επιβίωσης. Το 

ερώτημα που γεννάται όμως είναι κατά πόσο είναι εφικτή η υιοθέτηση και χρήση 
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καινοτόμων διαδικασιών και πρακτικών καθώς και η δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών από μικρές εταιρίες. Το ερώτημα αυτό τίθεται ακόμα πιο 

έντονα όταν η επιβίωση τέτοιων εταιριών στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν παγκοσμίως θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια την ύπαρξη τους. 

Μήπως η καινοτομία μπορεί να δώσει διέξοδο για τα προβλήματα ανάπτυξης των 

μικρών εταιριών; Ποιο το κόστος ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων; Υπάρχει κάποια 

πετυχημένη συνταγή που μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε; Τι σχέση έχει η 

καινοτομία με την πραγματική δημιουργία;» Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα 

που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εισήγησης, σε συνδυασμό με παραδείγματα 

από τη δεκάχρονη πορεία της Cytech και άλλων εταιριών. 

 

6η εισήγηση: «Η Νεανική Επιχειρηματικότητα στην εποχή της κρίσης και μετά από 

αυτήν», Βασίλειος Τσουλής. 

Η νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ήταν ανέκαθεν μία δύσκολη 

υπόθεση. Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ακόμη δυσκολότερες 

συνθήκες για τους επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα όμως η κρίση δημιουργεί ένα 

επιχειρηματικό περιβάλλον ευκαιριών, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα 

από όλους οι νέοι. Στην εισήγηση παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και 

οι ευκαιρίες της νεανικής επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και 

αυτά που θα πρέπει να ισχύουν και μετά από αυτήν την ύφεση. 

 

 


