
 
 

Θεζζαινλίθε, 11 Απξηιίνπ 2011 

 

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 

Δίλαη πξσηόηππεο, είλαη θαηλνηόκεο θαη είλαη ειιεληθέο. Οη 21 πξνηάζεηο-ππνςεθηόηεηεο πνπ 

πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε ηίηιν 

«Η Δλλάδα καινοηομεί», πνπ δηνξγαλώλνπλ από θνηλνύ ν ΣΔΒ θαη ε Eurobank EFG, 

παξνπζηάδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ πξώηε από κηα ζεηξά εθζέζεσλ νη νπνίεο ζα γλσξίζνπλ 

ζην επξύηεξν θνηλό ηελ πξσηνπνξηαθή δνπιεηά ησλ Διιήλσλ εξεπλεηώλ θαη, ηαπηόρξνλα, ζα 

θέξνπλ ζε επαθή ηελ εξεπλεηηθή κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα ηεο ρώξαο, δεκηνπξγώληαο κηα 

γέθπξα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ θόζκν ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ην ρώξν ηεο παξαγσγήο. 

 

Παξάιιεια κε ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο, ζην Κέληξν «Νόεζηο» ηεο Θεζζαινλίθεο, δηνξγαλώζεθε 

εηδηθή εθδήισζε κε ζέκα «Έπεςνα, Καινοηομία, Δπισειπημαηικόηηηα: Πποϋποθέζειρ 

Ανάπηςξηρ». Σην ραηξεηηζκό ηνπ, ν Υπνπξγόο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  & Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

θ. Μισάληρ Φπςζοσοϊδηρ έθαλε ιόγν γηα έλα νινθιεξσκέλν ζεζκηθό θαη ρξεκαηνδνηηθό παθέην 

ελίζρπζεο γηα ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά 

«ζην Υπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο. απηφ ην θίλεκα, ην βαθηίδνπκε 

StartUp Greece: λα «βάινπκε κπξνζηά» ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, λα επαλεθθηλήζνπκε ηελ νηθνλνκία 

κε λέεο, θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. Γηα λα πξνζδψζνπκε ζην θίλεκά καο αμηνπηζηία δεκηνπξγήζακε κηα 

πξσηνπφξα ςεθηαθή πιαηθφξκα πνπ πεξηέρεη ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο γηα ην επηρεηξείλ, 

απφ πξνγξάκκαηα κέρξη ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο, δηαδξαζηηθή επαθή κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε γηα 

απνξίεο θαη εξσηήκαηα, κεραληζκνχο δηθηχσζεο κέζσ ησλ social media γηα ηνπο λένπο». 

Παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θηλήκαηνο StartUp Greece, ν θ. Φξπζνρντδεο παξνπζίαζε ην 

νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο ηνπ ππνπξγείνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο λέαο/ λεαληθήο θαηλνηνκηθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

1. Τν εηδηθό πξόγξακκα ηνπ ΔΣΠΑ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο λέαο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

κε ζαθή πξνζαλαηνιηζκό ζηελ ππνζηήξημε λέσλ θαηλνηόκσλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ, 30 εθ. €, πνπ 

έρεη ήδε πξνδεκνζηεπζεί. 

2. Έλα λέν πξόγξακκα θαηάξηηζεο γηα λέεο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαζώο θαη λένπο επηρεηξεκαηίεο  κε 

έκθαζε ζε θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο 

3. Τε δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ γηα κηθξνδάλεηα θαη βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο 

ζηε ξεπζηόηεηα (seed capital, start up capital, venture capital θ.ν.θ.).ηόζν ζην πιαίζην ηνπ ΔΤΔΑΝ 

κε ζηόρν ηε γεληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, όζν θαη κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία end to end πξντόλησλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ICT (ηακείν JEREMIE) 

4. Τε ζέζπηζε ελόο εηδηθνύ θαζεζηώηνο γηα ηελ ελίζρπζε θαηλνηόκσλ εγρεηξεκάησλ λέσλ 

επηρεηξεκαηηώλ, κέζσ ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ Νέσλ ηνπ 

Δπελδπηηθνύ Νόκνπ (150 εθ  € γηα ην 2011). 
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Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG θ. Νικόλαορ Νανόποςλορ ζεκείσζε πσο 

«ζήκεξα, ε ρψξα καο ρξεηάδεηαη κηα ππέξβαζε, κηα λέα δπλακηθή θηλεηνπνίεζε ζην δξφκν ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο πξνζαξκνγήο.  Πξέπεη λα αηθληδηάζνπκε ζεηηθά  -κε θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο 

ζνθ– ηνπο εηαίξνπο καο, ηηο αγνξέο, αιιά θαη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο γηα λα εληζρχζνπκε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο», είπε ν θ. Ναλόπνπινο πξνζζέηνληαο πώο «ρξεηάδεηαη πξψηα, λα θαιχςνπκε ηηο 

πζηεξήζεηο ζην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, λα πινπνηήζνπκε έλα ζπλεθηηθφ θαη 

αμηφπηζην πξφγξακκα πξνζαξκνγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ κέρξη ην 2015, θαη λα ζπληάμνπκε έλα 

ζνβαξφ θαη ξεαιηζηηθφ Σρέδην Απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη Αμηνπνίεζεο ηεο Δεκφζηαο Πεξηνπζίαο. Η 

πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζνβαξνχ θαη αμηφπηζηνπ παθέηνπ κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, είλαη πνιχ 

πηζαλφλ, λα δηεπθνιχλεη ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ Επξψπε, λα θαλνχλ πην δηαιιαθηηθνί θαη έηνηκνη λα 

ζπλαηλέζνπλ ζε ελέξγεηεο κε επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν ηνπ ρξένπο καο».  
Ο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG ππνγξάκκηζε όηη «νη φπνηεο πξσηνβνπιίεο ζα 

πξέπεη λα αλαιεθζνχλ ζ΄έλα θιίκα κεγαιχηεξεο ζπλαίλεζεο, ή ηνπιάρηζηνλ αλνρήο.  Δελ κπνξεί λα 

νξζψλνληαη ζε θάζε πξφηαζε αιιαγήο, ηείρε θαη θφθθηλεο γξακκέο, ησλ νπνίσλ ν θνηλφο ηφπνο είλαη 

ην απφιπην κεδέλ νδεγψληαο ζηελ πιήξε ζηαζηκφηεηα», ηόληζε. Καη πξόζζεζε όηη «κηα ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο πνπ ζα ζεκειηψλεηαη ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο καο βάζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ, ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

νηθνλνκίαο κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε έκθαζε ζηελ 

θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα, ηε γλψζε.  Χξεηάδεηαη λα εληζρχζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά καο, 

δηακνξθψλνληαο έλα πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ ζα θηλεηνπνηεί 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, ζα πξνζειθχεη επελδχζεηο θαη ζα δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη απαζρφιεζε».  

 

«H θαηλνηνκία  θαη ν ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο απνηεινχλ ζήκεξα ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο καο λα μεπεξάζεη ηε βαζηά δηαξζξσηηθή θξίζε ηεο», ηόληζε ν  αληηπξόεδξνο 

ηνπ ΣΔΒ θ. Φάπηρ Κςπιαζήρ θαη ζεκείσζε πσο «πνιινί ζεσξνχλ φηη ε θαηλνηνκία αλζίδεη εθφζνλ 

ηελ πνηίζεηο κε ιεθηά. Ή, φηη εμαξηάηαη ππνρξεσηηθά απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. Η εκπεηξία 

δείρλεη ην αληίζεην. Η θαηλνηνκία εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο ζεζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζθέςε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο». Ο θ. Κπξηαδήο 

πξόζζεζε όηη «ζηελ Ειιάδα, ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο 

πξνζθξνχεη ζηελ θπξίαξρε ηδενιεςία θαηά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ θξαηηθνδίαηηε αληίιεςε 

πνπ απνθεχγεη ην ξίζθν, ζηελ ειιεηκκαηηθή ζχλδεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ παξαγσγή, ζην 

απνζαξξπληηθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηα θεθάιαηα πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ζηελ θπξηαξρία 

ελφο αλέκπλεπζηνπ θξάηνπο απεξραησκέλσλ δνκψλ». Καη ν αληηπξόεδξνο ηνπ ΣΔΒ θαηέιεμε κε ηελ 

επηζήκαλζε όηη «ε πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ζηελ Ειιάδα ζα ήηαλ λα δνζεί ειεπζεξία δξάζεο θαη 

ξφινο ζε φινπο φζνη δηαζέηνπλ φρη ηα κέζα, αιιά ηε γλψζε. Η θαηλνηνκία κπνξεί λα αλζίζεη κφλν 

ζην έδαθνο ηεο θνηλσλίαο ησλ δεκηνπξγηθψλ πνιηηψλ». 

 

«Τν πέξαζκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία: κέζνδνη θαη εξγαιεία 

γηα αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθόηεηα» ήηαλ ην ζέκα ζπδήηεζεο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο, ηελ νπνία 

ζπληόληζε ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG θ. Νικόλαορ 

Καπαμούζηρ. Αλνίγνληαο ηε ζπδήηεζε, ν θ. Καξακνύδεο ππνγξάκκηζε όηη «Έρνπκε κηα κεγάιε 

επθαηξία κπξνζηά καο λα αλαδείμνπκε θαη λα απειεπζεξψζνπκε ηηο δεκηνπξγηθέο θαη παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ θαη λα ηηο κεηαηξέςνπκε ζε δχλακε ππξφο, ζε αθξνγσληαίν ιίζν ηεο αλαβάζκηζεο 

ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο, κε ζηφρν ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ρψξαο 

ζε ζηαζεξνχο θαη πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο».  

«Η έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε -είπε ν θ. Καξακνύδεο- πξνυπνζέηεη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θπξίσο κέζσ ηεο αχμεζεο 

ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο  ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο». Καη επηζήκαλε ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα ησλ 

επελδύζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα: «αθαδεκατθέο εθηηκήζεηο ζπγθιίλνπλ  φηη κηα αχμεζε θαηά 
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3% ηνπ ΑΕΠ ησλ επελδχζεσλ ζε Έξεπλα θαη Καηλνηνκία νδεγεί καθξνπξφζεζκα ζε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαηά 1% εηεζίσο”. Ωζηφζν, ζηελ Ειιάδα, “παξά ηα θσηεηλά 

παξαδείγκαηα θαη ηηο κεκνλσκέλεο ζεηηθέο πξσηνβνπιίεο  ε θαηάζηαζε δελ είλαη ελζαξξπληηθή. Οη 

δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε παξακέλνπλ ζην 0,6% ηνπ ΑΕΠ, έλα πνιχ ρακειφ επίπεδν, κε ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα λα ζπκβάιιεη κφλν ην 27% ηνπ ζπλφινπ, έλαληη 64% θαηά κέζν φξν ζηελ Επξσπατθή 

Έλσζε. Υπάξρνπλ κφλν 3,3 εξεπλεηέο αλά 1000 θαηνίθνπο ζηελ Ειιάδα, έλαληη 5,7 ζηελ Επξσπατθή 

Έλσζε».  

 

Ο πξύηαλεο ηνπ ΑΠΘ θαη πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ «Νόεζηο» θ. Ιωάννηρ Μςλόποςλορ ππνγξάκκηζε 

όηη «ηα εξεπλεηηθά – ηερλνινγηθά απνηειέζκαηα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία φηαλ 

κεηαηξέπνληαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, μεπεξλνχλ δειαδή ην πιαίζην κηαο επηζηεκνληθήο 

δεκνζίεπζεο». «Σήκεξα», είπε ν πξύηαλεο, «ππάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο. Σην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο παξαηεξείηαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

κε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο πξνο ηξίηνπο θαη κε απφθηεζε δηπιψκαηνο 

επξεζηηερλίαο. Πξφζθαηα επηηπρή παξαδείγκαηα εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ηνκείο απηνχο 

αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο φπσο ν ειιεληθφο απηφκαηνο 

εθθσλεηήο θεηκέλνπ θαη ε θφξκνπια δηαηξνθήο γηα παξαγσγή δψσλ, αιιά θαη δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο φπσο ε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ε θφξκνπια ζπληήξεζεο γεσξγηθψλ εηδψλ 

δηαηξνθήο». 

 

Ο πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θ. Γιάννηρ Φαηζηδημηηπίος ραξαθηήξηζε ηελ 

θαηλνηνκία ‘‘παηδί’’ ηεο έξεπλαο. «Η αληαγσληζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζήκεξα 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηλνηνκία», επηζήκαλε. «Η αληαγσληζηηθφηεηα κηαο νηθνλνκίαο 

θαη ε χπαξμε πξννπηηθήο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηφζν 

απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο νηθνλνκίαο απηήο ζην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, 

αιιά θαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ θαζνξίδεη ε 

Πνιηηεία. Θεσξείηαη πιένλ δεδνκέλν φηη ζε φπνηα νηθνλνκία ε πνιηηεία δελ ζηεξίδεη θαη δελ 

δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη, ζπλεπψο, ηεο βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, αλ φρη 

αλχπαξθηεο». «Η ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα», είπε ν πξύηαλεο, «δείρλεη φηη ε έξεπλα, ε θαηλνηνκία 

θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ θαη λα ελζαξξπλζνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

Πνιηηεία, αιιά θαη απφ ηελ θνηλσλία, εάλ σο Πνιηηεία θαη θνηλσληθφ ζχλνιν ζέινπκε λα 

μεπεξάζνπκε ηελ πνιχ δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηέξρεηαη ζήκεξα ε Ειιάδα θαη λα δνχκε θαιχηεξεο 

εκέξεο ζην νξαηφ κέιινλ».    

 

Ο θαζεγεηήο ηνπ ΑΠΘ θαη δηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Αγξνηνβηνηερλνινγίαο ΔΚΔΤΑ θ. 

Αθανάζιορ Τζαςηάπηρ πεξηέγξαςε ην ζεζκό ηνπ cluster, ηνπ Σπλεξγαηηθνύ Σρεκαηηζκνύ, σο «κηα 

ζπζηάδα πνιιψλ θαη πνηθίισλ θνξέσλ (παξαγσγηθψλ, εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, παξφρσλ θαηλνηνκίαο, venture capital θ.α.), θνξέσλ δειαδή δηαθνξεηηθψλ πνπ δελ 

ζα βξίζθνληαλ πνηέ καδί ζπλεξγαδφκελνη ελψλνληαο θάησ απφ ηελ ίδηα νκπξέια». Ο θ. Τζαπηάξεο 

έδσζε έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ζηε ρώξα καο, ην Cluster Βην-Αγξνδηαηξνθήο γηα ηελ 

παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ηξνθίκσλ  θαη πνηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο κεγάιεο  πιεζπζκηαθέο νκάδεο 

θαηαλαισηώλ. «Σθνπφο ηνπ», είπε, «είλαη λα γεθπξψζεη ηα ρσξηθά, επηρεηξεκαηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

θελά θαη ηηο απνθιίζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ ηξνθίκσλ αιιά θαη λα δψζεη πξνζηηζέκελε 

αμία ζηα παξαγφκελα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα πξντφληα βηνκεραληθήο κεηαπνίεζεο θαη παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ». 

 

Σε παξέκβαζή ηνπ, ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο U&S Unismack θ. Γημήηπηρ Σηπαηάκηρ 

πεξηέγξαςε ηελ πξαγκαηηθή δηαδξνκή ελόο θαηλνηόκνπ πξντόληνο από ηελ ηδέα ζηελ έξεπλα θαη 
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από εθεί ζηελ παξαγσγή θαη ηειηθά ζηα ρέξηα ησλ θαηαλαισηώλ. Ο θ. Σηξαηάθεο εμήγεζε πώο έλα 

ειιεληθό πξντόλ, ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ιαλζάξεηαη απηή ηελ πεξίνδν κε εμαηξεηηθέο 

πξννπηηθέο ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο κέζα από ζηξαηεγηθή θαη ζπλεξγαζίεο πνπ ε εηαηξεία 

αλέπηπμε γηα απηόλ αθξηβώο ην ζθνπό.  

 

Ο πξόεδξνο ηεο «Τερλόπνιηο» θαη πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο Βνξείνπ 

Διιάδνο θ. Αναζηάζιορ Τζήκαρ επηζήκαλε ηελ αλάγθε γηα «έλα λέν πλεχκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα 

θηλεηνπνηήζεη ηνπο λένπο θαη λα θάλεη ηελ Ειιάδα, ηα επφκελα ρξφληα, κηα ρψξα αληαγσληζηηθή θαη 

πξσηνπφξα». «Σε κηα πεξίνδν θξίζεο φπνπ ην δεηνχκελν είλαη ην δεκνζηνλνκηθφ λνηθνθχξεκα θαη ε 

αλάπηπμε πνπ ζα δίλεη έκθαζε ζε έλα λέν πξφηππν, νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ ν κνριφο 

γηα κηα ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», είπε ν θ. Τδήθαο. 

 

Η έκθεζη ζηο Κένηπο Γιάδοζηρ Δπιζηημών και Μοςζείο Τεσνολογίαρ «Νόηζιρ» ηηρ 

Θεζζαλονίκηρ θα διαπκέζει έωρ και ηιρ 17 Αππιλίος. 

 

Σηε ζπλέρεηα, ε έθζεζε ζα παξνπζηαζηεί ζηελ Πάηξα (Πνιπρώξνο Πνιηηεία, 9-15 Μαΐνπ), ζην 

Ηξάθιεην Κξήηεο (Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο, 31 Μαΐνπ-5 Ινπλίνπ) θαη ζηελ Αζήλα, από 

ηηο 17 Ινπλίνπ, ζηνλ «Διιεληθό Κόζκν», όπνπ ζηηο 21 Ινπλίνπ ζα νινθιεξσζεί ε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ παλεγπξηθή ηειεηή βξάβεπζεο ηεζζάξσλ πξνηάζεσλ, δύν από ην ρώξν ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη δύν από ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα.  

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαγσληζκνχ www.kainotomeis.gr 


