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ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
Δελτίο 

1. Η παραγωγή, η διάχυση και η αξιοποίηση της γνώσης παντού και για όλους συγκροτεί το απαραίτητο υπόβαθρο για να μπορέσει να σταθεί το 

εγχώριο παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα στο πλαίσιο του νέου διεθνούς καταμερισμού εργασίας σε συνθήκες αυξανόμενης 

παγκοσμιοποίησης και αναδυόμενης οικονομίας της γνώσης. Στην προσπάθεια αυτή, ιδιαίτερη σημασία έχει η λειτουργική αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις επιχειρήσεις, στη δημόσια διοίκηση, στην αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση, στην υγεία, τον 

πολιτισμό κ.α., οι οποίες ως «τεχνολογίες γενικού σκοπού» προσδίδουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στο σύνολο των λειτουργιών και των 

δραστηριοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Επιπροσθέτως, οι εφαρμογές λογισμικού και περιεχομένου μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντικό πεδίο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των αποφοίτων των ελληνικών Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ κ.α. ιδρυμάτων, όπως 

άλλωστε έχουν δείξει οι νέες και εξωστρεφείς εταιρείες κινητών εφαρμογών, αλλά και τα δυνητικά αξιοποιήσιμα αποτελέσματα της δραστηριότητας 

ελληνικών ερευνητικών ομάδων που δημιουργούν αντίστοιχα «ψηφιακά εργαλεία» που είναι χρήσιμα σε διαφορετικές επιστημονικές περιοχές (από 

τη βιοϊατρική έως τον σχεδιασμό χημικών εργοστασίων). 

Γνώση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, 

ευφυές επιχειρησιακό Κράτος: Οι τέσσερεις πυλώνες της Ανάπτυξης 

Η χώρα μας χρειάζεται επειγόντως ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης για να βγει η ελληνική 

οικονομία από τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση και για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημά 

της, την ανεργία, και ειδικότερα την ανεργία των νέων. Ασφαλώς, η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της 

ανεργίας επιβάλλει να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας και απαιτεί έναν συνδυασμό κατάλληλης μακρο-

οικονομικής πολιτικής και ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Όμως, η αναζωογόνηση και η αναβάθμιση του 

παραγωγικού συστήματος στον εξελισσόμενο διεθνή καταμερισμό εργασίας- που χαρακτηρίζεται από την 

ισχυροποίηση της θέσης νέων χωρών κυρίως από την Ασία- αποτελεί μεσοπρόθεσμα μια προϋπόθεση εκ των ων 

ουκ άνευ και για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και για την αύξηση της απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό η 

ελληνική κοινωνία πρέπει να επενδύσει στη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό της, να υποστηρίξει τη 

συστηματική προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και να απαιτήσει τη μεθοδική συγκρότηση ενός 

αποτελεσματικού και ευφυούς κράτους με σύγχρονες λειτουργικές δυνατότητες και επιχειρησιακές ικανότητες. Οι 

τέσσερεις αυτοί παράγοντες μπορούν να αποτελέσουν τους πυλώνες στους οποίους μπορεί να στηριχθεί μια νέα 

διαδρομή της ελληνικής οικονομίας που θα είναι υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού, θα έχει ποιοτικότερα 

χαρακτηριστικά βιώσιμης ανάπτυξης και θα είναι ανθεκτικότερη στον διεθνή ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα: 



 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

Οι τέσσερεις πυλώνες 

της Ανάπτυξης 

Γνώση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Καινοτόμος 

Επιχειρηματικότητα, ευφυές επιχειρησιακό Κράτος 

2. Η καινοτόμος επιχειρηματικότητα ή η επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης αποτελεί έναν αναγκαίο 

μηχανισμό για την παραγωγική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και ιδεών και γνώσεων που 

προκύπτουν από την επαγγελματική πρακτική και εμπειρία, μέσω της μετατροπής της «οικονομικά χρήσιμης» 

γνώσης σε διατηρήσιμη και διεθνώς ανταγωνιστική οικονομική δραστηριότητα. Μπορούν, έτσι, να 

δημιουργηθούν εκείνες οι επιχειρήσεις που σήμερα λείπουν από το ελληνικό παραγωγικό σύστημα. Με τη 

διαδικασία αυτή θα εμπλουτισθεί, θα ανανεωθεί και θα αναβαθμιστεί ο επιχειρηματικός ιστός της ελληνικής 

οικονομίας και θα δημιουργηθούν νέες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας .  

3. Η ανάπτυξη, η ενεργοποίηση, η κατάρτιση και η κατάλληλη οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική και αποδοτική παραγωγή, διάχυση και  

αξιοποίηση της γνώσης. Χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα στον δημόσιο, τον επιχειρηματικό και τον 

κοινωνικό τομέα η επένδυση στη γνώση και την τεχνολογία δεν μπορεί να αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη 

παραγωγικότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας. 

4. Ο ρόλος του κράτους και των τεκμηριωμένων δημόσιων πολιτικών είναι απαραίτητος- όπως αποδεικνύει  

η διεθνής πρακτική πέρα από οποιαδήποτε περί του αντιθέτου ρητορική- για την ανάπτυξη και για τη 

διαμόρφωση της ικανότητας αποδοτικής και αποτελεσματικής προσαρμογής μιας σύγχρονης οικονομίας στις 

διεθνείς εξελίξεις. 

Μια αναπτυξιακή επιλογή που στηρίζεται στους τέσσερεις αυτούς πυλώνες αποτελεί τη μόνη επιλογή που 

μπορεί να αποτρέψει μια συνεχή «κούρσα προς τα κάτω»- που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονομίας αποκλειστικά στη δραστική μείωση του κόστους εργασίας. Η μονομερής αυτή συνταγή που 

προτείνεται από διεθνείς οργανισμούς για την ανάκτηση/ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έχει δεχθεί 

κριτική από έγκυρα επιστημονικά ιδρύματα και διαμορφωτές πολιτικής και μπορεί -σύμφωνα με την 

καθηγήτρια του MIT και συμπρόεδρο της Επιτροπής για την Παραγωγή στην Οικονομία της Καινοτομίας 

Suzanne Berger - «να ενταφιάσει μια χώρα σε ανταγωνιστικές ζούγκλες, χωρίς ελπίδα απόκτησης ενός 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος». Εξάλλου, σύμφωνα με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, 

μια χώρα ή μια περιοχή είναι ένας «ανταγωνιστικός τόπος» στο βαθμό που οι επιχειρήσεις που λειτουργούν 

εκεί μπορούν να σταθούν με επιτυχία στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα μπορούν να 

υποστηρίξουν ένα υψηλό/ ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες της. Ένας διεθνώς ανταγωνιστικώς 

τόπος παράγει ευημερία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία και τους πολίτες. 

Ειδικότερα για τη χώρα μας μια αναπτυξιακή επιλογή αυτού του τύπου μπορεί να θεραπεύσει μακροχρόνιες 

συστημικές υστερήσεις του ελληνικού παραγωγικού συστήματος. Άλλωστε, ακόμη και στην περίοδο των 

πολύ καλών οικονομικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όταν η οικονομική μεγέθυνση που είχαμε 

οδήγησε σε σύγκλιση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) των 27, η απόστασή μας 

(όπως και της Πορτογαλίας) από την οικονομία της γνώσης παρέμενε σημαντική σε σύγκριση με τις άλλες 

οικονομίες της ΕΕ των 15. 

Το ΕΜΠ- σε συνδυασμό και σε συνεργασία με τα άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τα ερευνητικά κέντρα της 

χώρας- μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και κυρίως στην υλοποίηση ενός 

τέτοιου σχεδίου συμβάλλοντας στη συγκρότηση και τη λειτουργία και των τεσσάρων πυλώνων του και 

κινητοποιώντας όλο το δυναμικό του και το ευρύ και καταξιωμένο ανθρώπινο δίκτυο των αποφοίτων του 

στην Ελλάδα και τον κόσμο. 

Γιάννης Καλογήρου, 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ 
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Έκδοση  

της Μονάδας Καινοτομίας & 

Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ 

 

Υπεύθυνος έκδοσης 

Καλογήρου Γιάννης 

 

Επιμέλεια Σύνταξης 

Γεωργίου Παρασκευάς 

Καλογήρου Γιάννης 

Καστέλλη Ιωάννα 

 

Συντακτική ομάδα  

Αραβώσης Κωνσταντίνος 

Γεωργίου Παρασκευάς 

Γιακούλας Δημήτρης 

Καλογήρου Γιάννης 

Κανέλλος Νίκος 

Καστέλλη Ιωάννα 

Λιβιεράτος Αντώνης 

Λυρίδης Δημήτρης 

Μαυρωτάς Γιώργος 

Μπελεγρή-Ρομπόλη Αθηνά 

Πρωτόγερου Αιμιλία 

Σιώκας Ευάγγελος 

Τσακανίκας Άγγελος  

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προβλήματα της κρίσης σήμερα 

και όπως τόνισαν και ο Γενικός 

Γραμματέας Έρευνας και 

Τεχνολογίας και η Αναπληρώτρια 

Πρύτανις κα. Τ. Μοροπούλου, η 

ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

που βασίζεται στη γνώση μπορεί 

να δώσει διέξοδο σε πολλούς 

επιστήμονες να αξιοποιήσουν το 

υψηλό επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων τους. Και εκεί η 

πολιτεία μέσω των προγραμμάτων 

στήριξης της επιχειρηματικότητας 

μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο. 

Ο κ. Γ. Καλογήρου αναφέρθηκε σε 

διεθνείς και εθνικές έρευνες για 

την επιχειρηματικότητα και τόνισε 

ότι η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας που 

βασίζεται στη γνώση μπορεί να 

προσδώσει δυναμική στο 

παραγωγικό σύστημα, να 

δημιουργήσει καλύτερης 

ποιότητας θέσεις εργασίας και να 

στηρίξει την εξωστρέφεια, η οποία 

είναι σημαντικός παράγοντας για 

να βγει η οικονομία από την 

κρίση.  

Επίσης, όπως τονίστηκε και από 

τον κ. Γ. Καλογήρου αλλά και από 

τον εκπρόσωπο του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 

κ. Σ. Ζαφείρη, τα πεδία που 

δραστηριοποιούνται οι μηχανικοί 

είναι προνομιακά για την 

ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

που βασίζεται στη γνώση. 

Ημερίδα: «Χρηματοδοτικές 

δυνατότητες για νέες 

καινοτόμες επιχειρήσεις» 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας 

που διοργανώθηκε από τη ΜοΚΕ 

ΕΜΠ στις 3 Απριλίου στο 

Αμφιθέατρο πολυμέσων στο 

Ισόγειο της Βιβλιοθήκης ΕΜΠ, με 

θέμα «Χρηματοδοτικές 

δυνατότητες νέων καινοτόμων 

επιχειρήσεων», παρουσιάστηκαν 

διάφορες μορφές δημόσιας και 

ιδιωτικής χρηματοδότησης καθώς 

και οι εμπειρίες νέων 

επιχειρηματιών από την 

αναζήτηση χρηματοδοτικής 

στήριξης. 

Η δημόσια χρηματοδότηση, όπως 

τόνισε ο Γενικός Γραμματέας 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

Καθηγητής κ. Β. Μάγκλαρης, 

έρχεται να καλύψει και να 

στηρίξει κυρίως το αρχικό στάδιο 

της μετάβασης από την έρευνα 

στην καινοτομία. Υπ’ αυτήν την 

έννοια σε όσο πιο 

προανταγωνιστικό στάδιο 

ανάπτυξης βρίσκεται η καινοτομία 

τόσο πιο ενεργή είναι η δημόσια 

χρηματοδότηση. Επίσης, έρχεται 

να στηρίξει τη φάση που 

αποκαλείται «κοιλάδα του 

θανάτου» (death valley), η οποία 

όπως περιέγραψε και ο 

επιστημονικός υπεύθυνος της 

ΜοΚΕ ΕΜΠ Καθηγητής κ. Γ. 

Καλογήρου είναι το στάδιο στο 

οποίο αναζητούνται οι πόροι για 

να μετατραπεί η έρευνα σε 

καινοτομία. Πολλές όμως ιδέες δε 

μπορούν να ξεπεράσουν το στάδιο 

αυτό. Στις εισαγωγικές ομιλίες, 

έγινε ιδιαίτερη μνεία στη διαρροή 

εγκεφάλων (brain drain) ως ένα 

από τα βασικότερα        

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ   

 
3 Απριλίου 2013, Αμφιθέατρο 
πολυμέσων, Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 

“Money does not start a business, but business do 

not start without money” 

Η μετατροπή μιας ιδέας σε 

βιώσιμη αξιοποίηση μιας 

ευκαιρίας απαιτεί μεταξύ άλλων 

επαρκείς χρηματικούς πόρους. Ο 

παράγοντας της χρηματοδότησης 

είναι κρίσιμος ώστε να αναπτυχθεί 

η επιχειρηματική πρωτοβουλία και 

αναδεικνύεται από διάφορες 

έρευνες ως ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι 

επιχειρηματίες.  

Ειδικότερα για τις νέες καινοτόμες 

επιχειρήσεις το ζήτημα της 

χρηματοδότησης αποκτά 

μεγαλύτερη σημασία για δυο 

λόγους: α) σε επίπεδο οικονομίας 

θεωρούνται επιχειρηματικά 

εγχειρήματα στα οποία μπορεί να 

στηριχθεί ο μετασχηματισμός ενός 

παραγωγικού συστήματος, β) στο 

επίπεδο της επιχείρησης μπορεί να 

ενέχουν μεγάλο ρίσκο αλλά και 

ενδεχόμενη υψηλή απόδοση. 

Στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης 

η άντληση πόρων μέσω 

τραπεζικού δανεισμού καθώς και η 

συμπίεση των ατομικών 

αποταμιεύσεων στρέφει το 

ενδιαφέρον σε εναλλακτικούς 

τύπους χρηματοδότησης όπως τα 

κεφάλαια επιχειρηματικών 

συμμετοχών (venture capital), οι 

επιχειρηματικοί άγγελοι (business 

angels) ή η χρηματοδότηση από το 

πλήθος (crowdfunding). 
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Η Αναπληρώτρια Πρύτανις ΕΜΠ 
κα. Τόνια Μοροπούλου 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας 
& Τεχνολογίας Καθηγητής κ. 
Βασίλης Μάγκλαρης 

Ο κ. Ι. Δημητριάδης, Ειδικός 
Σύμβουλος Υπουργείου 
Ανάπτυξης 

Ο κ Ν. Χαριτάκης, Αντιπρόεδρος 
& Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΝΕΟ 
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ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ   

 
3 Απριλίου 2013, Αμφιθέατρο 
πολυμέσων, Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 

 

που υπάρχει μεταξύ των ατόμων 

που την αποτελούν, η υπομονή 

και δέσμευση της επιχειρημα-

τικής ομάδας στην υλοποίηση 

του εγχειρήματος, η καινοτομι-

κότητα, η μακροπρόθεσμη 

στρατηγική και το ξεκάθαρο 

καθεστώς στα δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας.  

 Η αποτυχία είναι πηγή μάθησης. 

Στην τελευταία ενότητα 

συμμετείχαν 7 εκπρόσωποι νέων 

καινοτόμων επιχειρήσεων: o κ. Σ. 

Κουτσογεώργος από τη Radiojar, 

ο κ. Σ. Ντόβας από την Taxibeat, 

ο κ. Σ. Μαγιάτης από τη 

Workable HR, ο κ. Γ. Κουτσο-

γιαννόπουλος από τη Helic, ο κ. 

Χ. Καρώνης από τη Viva.gr, ο κ. 

Δ. Αγγελής από την Alpha Green 

και ο κ. Κ. Μεϊμέτης από την 

Antcor S.A. Οι ομιλητές μετέφε-

ραν την εμπειρία τους από την 

αναζήτηση χρηματοδότησης, 

δίνοντας ένα μήνυμα ότι στη φάση 

της αναζήτησης πόρων είναι πολύ 

σημαντικό να έχει γίνει μια έρευνα 

αγοράς ώστε να υπάρχει εξασφά-

λιση ύπαρξης πελατών. Επίσης, η 

επαφή και συνεργασία με χρήστες 

της εφαρμογής που αποτελεί το 

αντικείμενο της επιχείρησης, από-

τελεί ένα πολύ ισχυρό χαρτί στην 

επαφή με πιθανούς χρηματοδότες.  

Όλες οι παρουσιάσεις της 

ημερίδας καθώς και φωτογραφικό 

υλικό από την εκδήλωση είναι 

διαθέσιμο στη διεύθυνση 

http://mke.ntua.gr  

 

Ιωάννα Καστέλλη,  

Συντονίστρια της ΜοΚΕ ΕΜΠ 
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Τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Ελλάδα είναι χαμηλή η παρουσία 

άλλων πιο σύγχρονων χρηματοδο-

τικών εργαλείων, όπως π.χ. 

κεφάλαια επιχειρηματικών 

συμμετοχών υψηλού ρίσκου. 

Οι εισηγήσεις επικεντρώθηκαν 

στα seed funds, venture capitals 

και crowdfunding. Συγκεκριμένα, 

ο Διευθύνων Σύμβουλος του 

ΤΑΝΕΟ κ. Ν. Χαριτάκης, μιλώ-

ντας για τα κεφάλαια επιχειρημα-

τικών συμμετοχών, υπογράμμισε 

την αδυναμία των Τραπεζών να 

ανταποκριθούν στις χρηματοδο-

τικές ανάγκες των επιχειρήσεων 

στις παρούσες συνθήκες κρίσης 

και το σημαντικό ρόλο που 

μπορούν και πρέπει να παίξουν τα 

venture capitals στη χρηματοδό-

τηση της νέας καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας. Στο ίδιο 

θέμα επικεντρώθηκαν και οι 

εκπρόσωποι άλλων ελληνικών 

κεφαλαίων επιχειρηματικών 

συμμετοχών και επιχειρηματικών 

κεφαλαίων σποράς. Ο κ. Λ. 

Πηλίτσης από το PJ Tech 

Catalyst, ο κ. Γ. Παπαδόπουλος 

από την Attica Ventures, η κα. Ν. 

Χριστοδούλου και ο κ. Ν. Κούλης 

από το venture capital της 

Eurobank, και ο κ. Γ. Τζιραλής 

του Openfund II παρουσίασαν 

πώς λειτουργούν και ποιες είναι οι 

απαιτήσεις των πρωτοβουλιών 

αυτών. Συνοψίζοντας τα κύρια 

σημεία των παρουσιάσεων, έγιναν 

σαφή τα εξής: 

 Τα venture capitals και seed 

funds δε δίνουν δάνειο ούτε 

ζητούν εγγυήσεις. 

 Οι χρηματοδότες ενδιαφέρονται 

για την επιχειρηματική       

ομάδα και τη «χημεία»           

Ειδικότερα, για τη δημόσια 

χρηματοδότηση της 

επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ, 

μίλησε ο κ. Ι. Δημητριάδης, 

ειδικός σύμβουλος του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων, παρουσιάζοντας τις 

πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη καινο-

τόμου, εξωστρεφούς και νεανικής 

επιχειρηματικότητας: ICT4 

Growth, JEREMY Early Stage 

ICT Fund, Επιχειρηματικότητα 

Νέων και Εξωστρέφεια. Τέλος, 

παρουσιάστηκε από την κα. Μ. 

Αθανασιάδη σύμβουλο επιχει-

ρηματικότητας, η πρωτοβουλία 

του ΣΕΒ «ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ» που χρηματοδο-

τείται από το ΕΣΠΑ και αφορά σε 

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

σε άτομα ή ομάδες που έχουν μια 

επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν 

να κάνουν τα πρώτα βήματα προς 

την υλοποίησή της. Ο κ. Μ. 

Στάγκος, ιδρυτής και διευθύνων 

σύμβουλος της MSCOMM και 

των Industry Disruptors – Game 

Changers παρουσίασε τις πρωτο-

βουλίες “Global Entrepreneurship 

Greek” και “Industry Disruptors”. 

Όπως παρουσίασε ο κ. Γ. 

Καλογήρου στην ομιλία του, 

προκύπτει από έρευνες ότι το 

μεγάλο ποσοστό των νέων επιχει-

ρήσεων χρηματοδοτείται από 

ίδιους πόρους ή τραπεζικά δάνεια.  

Ημερίδα: «Χρηματοδοτικές 

δυνατότητες για νέες 

καινοτόμες επιχειρήσεις» 

 “Money does not start a business, but business 

do not start without money” 

Ο κ. Λ. Πηλίτσης, CEO Piraeus 
Equity Advisors / Fund Manager 
PJ Tech Catalyst 

Η κα. N. Χριστοδούλου, Βοηθός 
Γεν. Διευθυντή & ο κ. Ν. Κούλης, 
Senior Director - Head of Equity 
Investments, Eurobank 

Ο κ. Ε. Φιλιππίδης, Συνιδρυτής / 
Chief Marketing Officer 
Groopio.com 

Η κα. Μ. Αθανασιάδη, Σύμβουλος 
επιχειρηματικότητας ΣEB 

http://mke.ntua.gr/


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

ΜοΚΕ ΕΜΠ – SO 
Kwadraat 

προηγούμενη κατηγορία         

(seed funds). Η βασική τους 

διαφορά προέρχεται από το 

γεγονός ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις επενδύουν σε 

επιχειρήσεις που έχουν ένα 

πελατολόγιο (έστω μικρό) και 

αναζητούν κεφάλαια προκειμένου 

να αναπτυχθούν. 

Crowdfunding (χρηματοδότηση 

από το πλήθος): Είναι ένα σχετικά 

καινούργιο εργαλείο το οποίο 

όμως φαίνεται να έχει ραγδαίους 

ρυθμούς ανάπτυξης και μπορεί να 

λάβει διάφορες μορφές. Οι τύποι 

του crowdfunding που αφορούν 

τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις 

είναι δύο: α) crowdfunding 

ανταμοιβής (reward-based): Οι 

χρηματοδότες παραλαμβάνουν 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σαν 

ανταμοιβή/αντάλλαγμα για την 

συνεισφορά τους. Με άλλα λόγια, 

προπληρώνουν για ένα προϊόν ή 

μια υπηρεσία συνεισφέροντας με 

τον τρόπο αυτό στην εξεύρεση 

του αρχικού κεφαλαίου. 

β) μετοχικό crowdfunding (equity-

based): Οι χρηματοδότες 

λαμβάνουν ένα ποσοστό μετοχών 

της επιχείρησης. Η κύρια ιδέα 

πίσω από το μετοχικό 

crowdfunding είναι η δυνατότητα 

άντλησης μικρών ποσών από 

πολλούς επενδυτές αντί της 

εξεύρεσης μεγαλύτερων ποσών 

από λίγους επενδυτές. 

 

Αντώνης Λιβιεράτος, 

Στέλεχος της ΜοΚΕ ΕΜΠ 

 

Εργαλεία 

χρηματοδότησης νέων 

καινοτόμων επιχειρήσεων 

πολύ συχνά και επιχειρηματικής) 

εμπειρίας. Αυτό έχει σαν αποτέ-

λεσμα να μπορούν να διακρίνουν 

μια καλή επιχειρηματική ιδέα 

ακόμα και σε πρώιμο στάδιο. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως 

στις περισσότερες των περιπτώ-

σεων, εκτός από κεφάλαιο, 

προσφέρουν τις γνώσεις τους και 

τις γνωριμίες τους στις 

επιχειρήσεις στις οποίες 

επενδύουν. Οι επιχειρηματικοί 

άγγελοι συχνά οργανώνονται με 

τη μορφή δικτύων, 

επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο 

οικονομίες κλίμακας και 

μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.  

Seed Funds (Επιχειρηματικά 

κεφάλαια σποράς): Ένα seed fund 

συγκεντρώνει ένα ποσό προς 

επένδυση σε ένα αριθμό μη εισηγ-

μένων επιχειρήσεων στα πρώτα 

τους βήματα. Επενδύει συχνά σε 

μια επιχείρηση που δεν έχει 

ξεκινήσει πωλήσεις ακόμα, φιλο-

δοξώντας να μετατρέψει μια ιδέα 

σε προϊόν (turn an idea into a 

product) ή ένα προϊόν σε 

επιχείρηση (turn a product into a 

business). Τη διαχείριση του 

αρχικού προς επένδυση κεφα-

λαίου αναλαμβάνει μια ομάδα 

επαγγελματιών, η οποία έχει την 

ευθύνη α) της επιλογής των 

επιχειρήσεων στις οποίες θα 

επενδυθούν κεφάλαια, β) της 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου 

και γ) της στρατηγικής από-

επένδυσης (exit strategy). 

Κεφάλαια Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών Υψηλού Κινδύνου 

(Venture Capitals): Η δομή τους 

δε διαφέρει πολύ από την      

Πηγές εξεύρεσης χρηματοδότησης για νέους 

καινοτόμους επιχειρηματίες 

Οι κυριότερες εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης νέων 

καινοτόμων επιχειρήσεων είναι:  

Οικογένεια και φίλοι (μπορεί να 

το συναντήσετε στην διεθνή 

βιβλιογραφία ως FFF- Friends, 

Family and Fools): Μπορεί να μην 

αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο 

με την κλασική έννοια, αλλά για 

πολλές κοινωνίες (κυρίως για 

αυτές στις οποίες η οικογένεια 

παίζει μεγάλο ρόλο), η οικογένεια 

και οι φίλοι αποτελούν τη σημα-

ντικότερη πηγή χρηματοδότησης 

στα πρώτα στάδια των επιχειρή-

σεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

διάφορες έρευνες έχουν αναδείξει 

ως βασική πηγή χρηματοδότησης 

νέων εγχειρημάτων τις προσω-

πικές αποταμιεύσεις και άτυπες 

μορφές χρηματοδότησης 

(κεφάλαια από την οικογένεια ή 

το φιλικό περιβάλλον). 

Επιχειρηματικοί άγγελοι 

(Business angels):Φανταστείτε 

έναν άνθρωπο που έχει διανύσει 

πάνω από το μισό της επαγγελμα-

τικής του καριέρας και εκτός από 

εμπειρία και γνωριμίες έχει και 

ένα ποσό προς επένδυση. Αν είναι 

διατεθειμένος να επενδύσει μέρος 

του ποσού αυτού σε νέες καινο-

τόμες επιχειρήσεις, τότε μιλάμε 

για έναν τυπικό «επιχειρηματικό 

άγγελο». Οι επιχειρηματικοί 

άγγελοι επενδύουν συνήθως σε 

κλάδους τους οποίους γνωρίζουν 

καλά λόγω επαγγελματικής (ή 
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Η ΜοΚΕ ΕΜΠ οργανώνει τη 2η 

Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας 

με σκοπό να δώσει τη 

δυνατότητα σε φοιτητές, 

υποψήφιους διδάκτορες, 

διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, 

ερευνητές και μέλη ΔΕΠ των 

Σχολών του Ιδρύματος να 

προχωρήσουν, εφόσον είναι 

στις επιδιώξεις τους, σε 

επιχειρηματική πρωτοβουλία 

που συνδέεται άμεσα με τα 

αποτελέσματα της έρευνάς 

τους. Η εβδομάδα 

επιχειρηματικότητας ξεκίνησε 

πρώτη φορά με επιτυχία το 

Μάιο του 2012, όπου 

παρουσιάστηκαν 15 

επιχειρηματικές ιδέες. Από 

αυτές, με την υποστήριξη της 

ΜοΚΕ ΕΜΠ μια περίπτωση 

εξελίχθηκε σε επιχείρηση και 

άλλες επτά έχουν προχωρήσει 

σε σύνταξη επιχειρηματικού 

σχεδίου και αναζήτηση 

χρηματοδότησης. 

Όσοι επιλεγούν θα έχουν 

εξατομικευμένες συναντήσεις 

με εμπειρογνώμονα του 

Βελγικού οργανισμού SO 

Kwadraat και στελέχη της 

ΜοΚΕ οι οποίες 

προγραμματίζονται στις αρχές 

Ιουλίου. Προβλέπεται να γίνουν 

15λεπτες παρουσιάσεις και θα 

ακολουθήσει συζήτηση για τις 

προοπτικές επιχειρηματικής 

αξιοποίησης που θα μπορούσε 

να έχει η ιδέα τους. Για 

περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επικοινωνήσετε 

στα τηλέφωνα 210-7722823, 

210-7722822, να στείλετε email 

στη διεύθυνση 

info@mke.ntua.gr ή να 

μεταβείτε στο portal της ΜοΚΕ 

ΕΜΠ http:///mke.ntua.gr  

mailto:info@mke.ntua.gr
http://mke.ntua.gr


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ! 
 

«Μηχανικές» σκέψεις 

Τα χαρακτηριστικά ενός 

επιτυχημένου 

επιχειρηματία 
Μέσα από το μάθημα «Επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων», 

ΔΠΜΣ Athens MBA (ΕΜΠ & ΟΠΑ) 

Ο όρος επιχειρηματίας 

παραπέμπει σε ένα άτομο που 

καινοτομεί ή μιμείται 

δημιουργικά, συντονίζει τους 

παραγωγικούς συντελεστές και 

τις εργασίες  που γίνονται στην 

επιχείρησή του, παίρνει τις 

κρίσιμες αποφάσεις και 

δημιουργεί με τις ειδικές γνώσεις 

που διαθέτει, κάθε ευκαιρία 

κέρδους στην αγορά. Ο  όρος 

συνήθως χρησιμοποιείται για ένα 

ευρύ φάσμα ανθρώπων, από το 

μικρό επιχειρηματία της γειτονιάς 

μέχρι τον ιδιοκτήτη μιας πολύ 

μεγάλης επιχείρησης.  

Στο μάθημα «Επιχειρηματικότητα 

και δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών εγχειρημάτων» 

το οποίο διδάσκεται στο ΔΠΜΣ 

Athens MBA (ΕΜΠ & ΟΠΑ) 

προσκαλούνται 7-8 επιτυχημένοι 

επιχειρηματίες ως εκπρόσωποι 

επιχειρήσεων από διαφορετικούς 

κλάδους και μεγέθη. Κάθε 

προσκεκλημένος εστιάζει σε ένα 

ιδιαίτερο κομμάτι της 

επιχειρηματικότητας ανάλογα με 

την προέλευσή του. Φέτος 

συμμετείχαν: 

 ο κ. Κανελλόπουλος 

εκπρόσωπος μιας ελληνικής 

πολυεθνικής επιχείρησης 

(ΤΙΤΑΝ), που εστίασε στη 

διεθνή επιχειρηματικότητα εν 

μέσω κρίσης 

 ο κ. Καρατζάς εκπρόσωπος μιας 

οικογενειακής επιχείρησης 

(ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 
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Κάθε μηχανικός που έχει (ή που 

θέλει να) αναπτύξει μια 

τεχνολογία πιστεύει πως η 

ανάπτυξή της είναι το 

δυσκολότερο πριν την έναρξη 

της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, 

οι μηχανικοί που βρίσκονται 

μπροστά σε μια νέα 

επιχειρηματική δραστηριότητα, 

τείνουν να υπερεκτιμούν τη 

σημασία της τεχνικής πλευράς 

του εγχειρήματος, υποτιμώντας 

ταυτόχρονα την εμπορική του 

πλευρά. Ο Krishna Uppuluri, 

σύμβουλος με μεγάλη εμπειρία 

στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων 

επιχειρήσεων, στο βιβλίο του με 

τίτλο “Engineer to Entrepreneur: 

The First Flight” προσδιορίζει τις 

εσφαλμένες οπτικές που συχνά 

έχουν οι μηχανικοί όταν κάνουν 

τα πρώτα βήματα προς το 

επιχειρείν:  

 «Όλοι αγαπούν ‘καλές ιδέες’ 

και τη νέα τεχνολογία» 

 «Πρέπει να τα κάνω όλα 

μόνος μου για να 

εξασφαλίσω ποιότητα και 

design» 

 «Το μάρκετινγκ δεν είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό αν έχεις 

ένα καλό προϊόν»  

 «Πρέπει να φτάσω σε τελικό 

πρωτότυπο πριν ξεκινήσω να 

μιλάω με πελάτες»  

 «Δεν μπορούμε να 

ανησυχούμε και για το πώς 

θα βγάλουμε λεφτά όσο 

αναπτύσσουμε την 

τεχνολογία μας» 

 «Η εξωτερική χρηματοδότηση 

οδηγεί σε απώλεια ελέγχου 

και θα αυξήσει την πίεση για 

ολοκλήρωση της 

τεχνολογίας» 

 η κα. Κούκλη μία 

αυτοδημιούργητη γυναίκα 

επιχειρηματίας 

(PHARMASSIST) που εστίασε 

στη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα 

 ο κ. Λασκαρίδης εκπρόσωπος 

πολύ μεγάλου ομίλου με 

διαφορετικές δραστηριότητες 

(LASKARIDIS GROUP) 

 ο κ. Αλυσανδράτος εκπρόσωπος 

του venture capital VECTIS 

GROUP 

 o κ. Ανδριανόπουλος 

αυτοδημιούργητος 

επιχειρηματίας και εκπρόσωπος 

ελληνικής πολυεθνικής 

(HELESI) 

 ο κ. Τσέβης εκπρόσωπος μιας 

πολύ εξειδικευμένης διεθνούς 

χαρακτήρα μικρής επιχείρησης 

(Design). 

Στόχος των παρουσιάσεων ήταν 

οι προσκεκλημένοι να 

προσπαθήσουν μέσα από την 

παρουσίαση της επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητας, να 

μεταδώσουν συνοπτικά την 

εμπειρία τους στους φοιτητές και 

να δοθεί η δυνατότητα μέσα από 

συζήτηση να αναδειχτούν κρίσιμα 

θέματα της επιχειρηματικότητας, 

καθώς και να βγουν κοινά 

συμπεράσματα για να 

χαρακτηριστικά της 

επιχειρηματικότητας και του 

επιχειρηματία. Μετά το τέλος 

κάθε μαθήματος, ο κάθε φοιτητής 

ετοίμασε ένα σύντομο σχόλιο για 

τα σημεία που αναδείχτηκαν στην 

κάθε παρουσίαση. Από την 

ανάλυση των σχολίων αυτών 

προέκυψαν συγκεντρωτικά τα 

εξής. Πρωταρχικό μέλημα του 

κάθε επιχειρηματία αποτελεί η 

κατά το δυνατόν πιο 

εμπεριστατωμένη εικόνα του 

εαυτού του, που μπορεί  να 

παραχθεί μέσα από μία 

διαδικασία αυτογνωσίας, όπου 

παρέχονται στοιχεία για τις 

ικανότητές του, όπως επίσης και 

για τις δυνατότητες βελτίωσής 

τους. Άλλωστε, η ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης απαιτεί πρώτα από 

όλα υγεία, προσωπική ανάπτυξη 

και αυτό-ολοκλήρωση του 

επιχειρηματία. Τα πρώτα στοιχεία 

που διαθέτει ο επιτυχημένος 

επιχειρηματίας προκειμένου να 

προσδιορίσει με σαφήνεια 

βασικές παραμέτρους της 

σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής 

του δραστηριότητας είναι: 

όραμα, προσωπικές αξίες, 

ατομικές ανάγκες για επιτυχία, 

πάθος της δημιουργίας και 

υλοποίησης μιας ιδέας.  

Διακατέχεται από αξίες όπως 

σκληρή δουλειά, συνέπεια, 

πειθαρχία, οργανωτικότητα και 

εργατικότητα. Επιπλέον 

γνωρίσματα του επιτυχημένου 

επιχειρηματία είναι η 

δημιουργικότητα, συμφιλίωση με 

την αποτυχία, φιλοδοξία, 

διορατικότητα, τελειομανία, 

συνεργασία, κοινωνικότητα. 



 

 

  

Μέσα από το μάθημα «Επιχειρηματικότητα και 

δημιουργία νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων», 

ΔΠΜΣ Athens MBA (ΕΜΠ & ΟΠΑ) 

 

Πέρα από τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του χαρακτήρα, 

διαθέτει και κάποιες ικανότητες  – 

δεξιότητες που τον βοηθούν στην 

επιχειρηματική του πορεία όπως:  

τόλμη, αποφασιστικότητα, 

ικανότητα ανάπτυξης σε νέες 

αγορές, ικανότητα εύρεσης των 

απαραίτητων πόρων για την 

εκμετάλλευση  νέων ευκαιριών, 

ικανότητα εύρεσης τρόπων για να 

ανταπεξέρχεται στις συνθήκες της 

αγοράς και να εξελίσσεται, λήψη 

αυξημένου ρίσκου.  

Η ανάληψη κινδύνων αποτελεί 

βασική επιχειρηματική λειτουργία. 

Η έννοια αυτή είναι συνυφασμένη 

με την επιχειρηματικότητα, γιατί 

στην οικονομική ζωή, με την 

πληθώρα των ατομικών ή 

συλλογικών παραγόντων να την 

επηρεάζουν καθημερινά, κανείς 

δεν μπορεί να προβλέψει με 

απόλυτη σιγουριά ποια θα είναι η 

εξέλιξή της. Βασικά γνωρίσματα 

ενός επιτυχημένου επιχειρηματία, 

ο οποίος είναι σε θέση να 

αντιμετωπίζει τις καταστάσεις και 

τις δυσκολίες που προκύπτουν 

είναι η ανάληψη προσωπικής 

ευθύνης, πρόβλεψη των πιθανών 

κινδύνων, ψυχραιμία, λογική 

προσέγγιση, σταθερότητα, 

εφαρμογή καινοτομιών, πρόβλεψη 

μελλοντικών ευκαιριών, άμεση 

λήψη αποφάσεων. 

Τα χαρακτηριστικά 

ενός επιτυχημένου 

επιχειρηματία 

Επίσης, η προσαρμοστικότητα στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, η 

ευελιξία και η καινοτομία σε 

συνδυασμό με τον παράγοντα  

τύχη αποτελούν χρυσό κανόνα   

της επιτυχίας. Ο ικανός 

επιχειρηματίας διέπεται από 

υψηλό αίσθημα ευθύνης και 

παράλληλα υπομονής καθώς      

δεν επιδιώκει παροδικά 

αποτελέσματα αλλά διάρκεια και 

επιτυχή αποτελέσματα σε βάθος 

χρόνου. Σε περιπτώσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων δημιουργεί 

μικρότερα τμήματα 

δημιουργώντας στους    

συνεργάτες του το αίσθημα του 

ανήκειν με στόχο τη  συνεχή 

βελτίωση σε κάθε τμήμα    

χωριστά και όλα μαζί να 

προχωρούν μπροστά σαν ένας 

ενιαίος οργανισμός διατηρώντας 

εκείνος το δικαίωμα των τελικών 

αποφάσεων. 

Τα παραπάνω εμπειρικά   

ευρήματα – σχολιασμοί των 

φοιτητών συμπίπτουν        

απόλυτα και με τα  

χαρακτηριστικά της 

επιχειρηματικότητας όπως 

αναλύονται στην σχετική 

βιβλιογραφία και είχαν 

παρουσιαστεί στο θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος.  

 

Κωνσταντίνος Αραβώσης,  

Επ. Καθηγητής ΕΜΠ 

 

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ! 
 

Μια συνεργασία της 
ΜοΚΕ ΕΜΠ με το ΣΕΒ 
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Στόχος της πρωτοβουλίας «Μαζί 

στην Εκκίνηση!» είναι η παροχή 

υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνο-

γνωσίας προς νέους επιστήμονες, 

προκειμένου να οργανώσουν και 

να οδηγήσουν τις επιχειρηματικές 

τους ιδέες σε βιώσιμες και εξω-

στρεφείς επιχειρήσεις. Το 

πρόγραμμα «Φιλοξενία και 

Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών 

Πρωτοβουλιών» παρέχει μία 

σειρά από υποστηρικτικές 

υπηρεσίες σε ζητήματα όπως: 

 Επιχειρηματικό σχέδιο 

 Έρευνα αγοράς 

 Μελέτη εξωστρέφειας 

 Ανάπτυξη προϊόντος 

 Σχέδιο marketing 

 Διερεύνηση πηγών 

χρηματοδότησης 

 Νομική υποστήριξη 

 Δικτύωση 

Στην Α’ Φάση της πρωτοβουλίας 

υπεβλήθησαν 38 συμμετοχές, 

εγκρίθηκαν οι 27 εκ των οποίων  

8 προτάσεις υποστηρίχθηκαν 

από τη ΜοΚΕ ΕΜΠ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι υποβληθείσες προτάσεις 

εμπίπτουν στις περιοχές: 

 Φάρμακα – Καλλυντικά 

 Υγεία – Βιοτεχνολογία 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 

 Καταναλωτικά αγαθά – 

Τυποποίηση 

 Ενέργεια 

 Βιομηχανικές κατασκευές 

 Αγροτική & Κτηνοτροφική 

παραγωγή 

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας 

είναι σε θέση να αξιοποιεί 

ορθολογικά τις ευκαιρίες που του  

παρουσιάζονται και να δουλεύει 

έξυπνα προκειμένου να 

δημιουργούνται νέες. Δεν 

παραπλανάται από πλασματικές 

εικόνες και καταστάσεις. Αναζητά 

πραγματικές ευκαιρίες όπου 

διακρίνει σαφή προοπτική για το 

μέλλον. Σημαντικά γνωρίσματα 

είναι η υπομονή, επιμονή, πίστη 

στο όραμα, σταθερές αντιλήψεις 

σε αυτό που αναλαμβάνει να 

πραγματώσει, ακολουθία στις 

δομές που διέπουν την αγορά. 

Ο επίδοξος επιχειρηματίας 

λαμβάνει τις αποφάσεις για το 

πόσους και τι είδους 

παραγωγικούς πόρους και 

συντελεστές θα χρησιμοποιήσει 

για να εκμεταλλευτεί αποδοτικά 

την επιχειρηματική ιδέα ή 

ευκαιρία που έχει, για το πώς θα 

συνδυάσει και θα συντονίσει 

πόρους και συντελεστές 

παραγωγής ώστε να εξασφαλίζεται 

η πλήρης και αποδοτική 

απασχόλησή τους καθώς επίσης 

και για το οργανωτικό σχήμα και 

τη μορφή της επιχείρησης που 

ταιριάζει καλύτερα στις 

δυνατότητές του. 



 

 

  

Ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του 2ου Διαγωνισμού 

Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 

διαδικασία της γραπτής 

αξιολόγησης των προτάσεων που 

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Α' 

Φάσης του 2ου Διαγωνισμού 

Εφαρμοσμένης Έρευνας και 

Καινοτομίας «Η Ελλάδα 

Καινοτομεί!». Ο Διαγωνισμός 

συνδιοργανώνεται για δεύτερη 

χρονιά από το ΣΕΒ και τη 

Eurobank. Συνολικά κατατέθηκαν 

242 προτάσεις εκ των οποίων οι 

216 πληρούσαν τις τυπικές 

προϋποθέσεις της προκήρυξης του 

Διαγωνισμού. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό των προτάσεων 

αποτελεί η ισχυρή περιφερειακή 

διάσταση (55% εκτός Αττικής) 

στην κατανομή των 

υποψηφιοτήτων. Το σώμα των 

αξιολογητών ανήλθε σε 159 

έμπειρους επαγγελματίες, στελέχη 

επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και 

ερευνητές.  

Οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν 

είναι προϊόντα και υπηρεσίες 

Η Ελλάδα Καινοτομεί! 

Στο Επιστημονικό Συμβούλιο του 

Διαγωνισμού μετέχει και ο 

Επιστημονικός Υπεύθυνος της 

Μονάδας Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ 

Καθηγητής Γ. Καλογήρου ο οποίος 

και μίλησε στο protagon.gr για την 

Ελλάδα που καινοτομεί. Το βίντεο 

της συνέντευξης είναι διαθέσιμο 

στο site του protagon.gr 

(http://www.protagon.gr/?i=protag

on.el.3exwrisame) όπως επίσης και  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στο Portal της ΜοΚΕ ΕΜΠ 

(http://mke.ntua.gr/kainotomeis2b). 

Για περισσότερες πληροφορίες και 

για να ενημερωθείτε για την 

εξέλιξη του διαγωνισμού μπορείτε 

να μεταβείτε στο διαδικτυακό 

τόπο: http://www.kainotomeis.gr  

ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Φω 
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Το Βραβείο Καινοτομικής 

Φοιτητικής Εργασίας (ΒΚΦΕ) 

καθιερώθηκε από το Ακαδημαϊκό 

Έτος 2009-2010 με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης της 

Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών του ΕΜΠ. Η 

απονομή του ΒΚΦΕ συντελεί 

στην αναγνώριση μιας 

καινοτόμου φοιτητικής εργασίας 

που έχει προκύψει από την 

αξιοποίηση πρωτότυπων ιδεών, 

δεξιοτήτων, και ενδιαφερόντων 

συνδυασμένων με την 

επιστημονική και τεχνολογική 

εκπαίδευση που η Σχολή 

Μηχανολόγων Μηχανικών 

παρέχει στους φοιτητές και στις 

φοιτήτριές της. Το αντικείμενο 

μιας καινοτόμου εργασίας που 

υποβάλλεται, είναι ελεύθερης 

επιλογής, θα πρέπει όμως, 

παράλληλα, να αποσκοπεί στη 

λύση κάποιου πρακτικού 

προβλήματος που, άμεσα ή 

έμμεσα, σχετίζεται με το πεδίο 

δραστηριότητας του 

Μηχανολόγου Μηχανικού όπως 

καινοτομικές μηχανολογικές 

κατασκευές, προϊόντα, μελέτες 

καθώς και λογισμικό και 

υπηρεσίες μηχανολογικών 

εφαρμογών. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του 

ΒΚΦΕ μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα 

http://www.mech.ntua.gr/gr/selec

tions/awards. 

εφαρμοσμένης έρευνας και 

καινοτομίας, ώριμες για 

παραγωγική υλοποίηση οι οποίες 

συμβάλλουν στη βελτίωση της 

καθημερινής ζωής και ταυτόχρονα 

προωθούν και ενισχύουν την 

εξωστρέφεια της ελληνικής 

οικονομίας.  

Οι υποβληθείσες προτάσεις 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

κλάδων επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης όπως: 

 πληροφορική 

 κινητή τηλεφωνία 

 ενέργεια 

 ιατρική 

 περιβάλλον 

 βιολογία 

 τρόφιμα 

 μικροηλεκτρονική 

Όλες οι συμμετέχουσες   

προτάσεις διαθέτουν υψηλή 

ποιότητα, χαρακτηρίζονται από 

πρωτοπορία και αναδεικνύουν την 

υψηλή αξία των Ελλήνων 

ερευνητών.  

Στην επόμενη φάση του 

διαγωνισμού προκρίθηκαν και 

συνεχίζουν 20 υποψηφιότητες. 

Στιγμιότυπο από το βίντεο "Η Ελλάδα 

Καινοτομεί!" με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο 

Καθηγητή Γ. Καλογήρου και τα στελέχη της 

ΜοΚΕ ΕΜΠ (βλ. από αριστερά, 

Δρ. Ι. Καστέλλη, 

Δρ. Α. Λιβιεράτος, 

Δ. Γιακούλας) 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.3exwrisame
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.3exwrisame
http://mke.ntua.gr/kainotomeis2b
http://www.kainotomeis.gr/
http://www.mech.ntua.gr/gr/selections/awards
http://www.mech.ntua.gr/gr/selections/awards


 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home energy tech 

Ελμάλογλου Μαριάνθη 

Κριεμπάρδη Ελένη 

Σιώκας Γεώργιος 

 

Virtual Tour Σε Ακίνητα 

Καταβούτας Ηλίας 

Κρητικός Αλέξανδρος – 

Νικόλαος 

Κουφολιούλιος Δημήτρης 

Σβορώνος Σπύρος 

 

VERDE WASH 

Αθανασοπούλου Ευαγγελία – 

Νεφέλη 

Γιαννάκου Μαρία 

Θλιβίτη Βαρβάρα 

Ρούτουλα Ελένη 

 

FeelTrue CoffeeBag 

Βασιλείου Φλωρεντία 

Δαμάλα Πολυξένη 

Καραβιώτη Κατερίνα-Ελεονώρα 

Μάνου Κωνσταντίνα 

 

Κρητικό παγωτό «ΚΡΗΝΗ» 

Νικολαΐδης Ηλίας 

Φύσσας Νικόλαος 

Χουρδάκης Γεράσιμος 

 

Σύστημα Ελέγχου Καυσίμων 

Θέρμανσης και Κίνησης 

Βούλγαρης Στέλιος 

Μπόλη Ελενίτσα 

Νάκα Ιωάννα 

Πολεμαρχάκη Μαρία 

Τσάνας Χρήστος 

Μάθημα: «Τεχνολογία, 

Καινοτομία & 

Επιχειρηματικότητα» 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ  

 
Φωτογραφίες 
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Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 

2013 στο Αμφιθέατρο 2, έλαβαν 

χώρα οι παρουσιάσεις των 

εργασιών φοιτητών της Σχολής 

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο 

πλαίσιο του μαθήματος 

«Τεχνολογία, Καινοτομία & 

Επιχειρηματικότητα» το οποίο 

εντάσσεται στο έργο «Μονάδα 

Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ». Στο 

εξαμηνιαίο μάθημα επιλογής 

συμμετείχαν 46 φοιτητές και 10 

διδάσκοντες. Συνολικά 

παρουσιάστηκαν 11 εργασίες 

επιχειρηματικών σχεδίων 

(business plans) από αντίστοιχες 

ομάδες φοιτητών, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 

κλάδους επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης. Όλες οι 

παρουσιάσεις των φοιτητών ήταν 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 

αποτυπώνοντας εμπράκτως τη 

συλλογική δουλειά και μεράκι 

των μελών κάθε ομάδας και 

ταυτόχρονα αναδεικνύοντας τη 

δημιουργικότητά τους. Στην 

εκδήλωση ολοκλήρωσης του 

μαθήματος παρευρίσκονταν οι 

υπεύθυνοι καθηγητές κκ. Γ. 

Καλογήρου και Γ. Μαυρωτάς, οι 

συνεργάτες (ερευνητές και 

υποψήφιοι διδάκτορες) του ΕΒΕΟ 

ΕΜΠ και τα στελέχη της ΜοΚΕ 

ΕΜΠ.   

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

μέλη των ομάδων των φοιτητών 

και τα αντίστοιχα θέματα τα 

οποία ανέλαβαν να εκπονήσουν 

και να παρουσιάσουν στο πλαίσιο 

των εκπαιδευτικών τους 

υποχρεώσεων 

 

ΝΕΡΑΤΖΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κούκα Ντόριαν 

Μαγιόγλου Βασίλειος 

Μουσταφέλου Ισμήνη 

Σχινά Αιμιλία 

Τσελεπός Άρης 

 

ECOPELLET 

Βλάχου Νικολέττα 

Ιωαννίδης Ευθύμιος 

Σαρρής Σταμάτης 

Τρομπέτα Αικατερίνη – Φλώρα 

Τσιμπερδώνης Αλέξανδρος 

 

Petbook 

Ανδρίτσου Ελεάννα 

Μπότσης Βασίλης 

Ναχμίας Ντένης 

Παρούσης Θεμιστοκλής 

Τσολάκη Χριστίνα 

 

«Έξυπνες» Καφετιέρες 

Διαμάντη Παναγιώτα-Χριστίνα 

Μπλιάτσιου Χρυσούλα 

Τζιόλα–Μπάρα Άλκηστις 

Φιλιππώνη Σοφία 

 

Καλλιέργεια τρούφας 

Ζουλιάτης Αλέξανδρος 

Μπάδας Ευθύμης 

Παπουτσή Κατερίνα 

Σαράντης Στυλιανός 

 

9ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 

Αμφιθέατρο 2 



 

 

c  

να αξιολογεί τις πολιτικές και την 

εφαρμογή τους και να υπάρχει 

τεκμηριωμένη μέτρηση του 

βαθμού επίτευξης των στόχων 

αυτών. Μια κυβέρνηση (ή 

διοίκηση) θα πρέπει να κρίνεται 

αντικειμενικά και βασικό κριτήριο 

για αυτό είναι η συνέπεια στην 

υλοποίηση των δεσμεύσεων που 

ανέλαβε. Σύντομα όμως 

αντιληφθήκαμε ότι το ίδιο 

πρόβλημα παρουσιάζεται σε κάθε 

οργανισμό. Δηλαδή, κάθε 

οργανισμός χρειάζεται 

βελτιστοποίηση και σήμερα αυτό 

είναι ιδιαίτερα απαραίτητο, λόγω 

της ανάγκης για επίτευξη 

οικονομιών μέσα στο περιβάλλον 

ύφεσης που ζούμε. Ευτυχώς, 

διαθέτουμε νέες μεθόδους και 

εργαλεία για την επίτευξη 

βελτιώσεων. Οι τελικοί χρήστες 

των υπηρεσιών είναι αυτοί που 

γνωρίζουν καλύτερα και μας 

δίνουν το πιο αντικειμενικό 

αποτέλεσμα. Εμείς φέρνουμε 

κοντά τις διοικήσεις και τις 

αποφάσεις με τους χρήστες 

αυτούς. Το ίδιο διάστημα, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, οι έννοιες 

crowdsourcing, crowdworking, 

crowdfunding κ.ά. καταγράφονται 

όλο και πιο συχνά και γίνεται 

κατανοητό ότι το πλήθος έχει 

δύναμη και σοφία και μπορούμε 

με την κατάλληλη μεθοδολογία να 

την εκμεταλλευτούμε. Και αυτό 

ακριβώς κάνουμε. 

Crowdpolicy: η πρώτη ιδρυθείσα εταιρεία που 

υποστηρίχθηκε από τη ΜοΚΕ ΕΜΠ  

FUTURE LEADERS 
 

Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης 

Μελλοντικών Ηγετών 

Συνέντευξη με τους 

ιδρυτές της Crowdpolicy 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Μελλοντικών Ηγετών “Future 

Leaders” για το φθινόπωρο του 

2012. Το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο εκπροσωπήθηκε 

συνολικά από 5 φοιτητές. 

Συγκεκριμένα, 3 προπτυχιακοί 

φοιτητές από το Εργαστήριο 

Βιομηχανικής και Ενεργειακής 

Οικονομίας του ΕΜΠ, η Έλενα 

Κριεμπάρδη και ο Γιώργος 

Σιώκας συμμετείχαν στην 

εκπόνηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου για το Συνεταιρισμό 

Μηλεών Πηλίου, ενώ ο Κυριάκος 

Καλλένος ήταν μέλος της 

ομάδας που ανέλαβε το 

επιχειρηματικό πλάνο του μη-

κερδοσκοπικού οργανισμού 

"Παιδικά Χωριά SOS".  Οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές Χρίστος 

Χρονόπουλος και Χρύσα 

Χαρίτογλου από τις Σχολές 

Χημικών Μηχανικών και 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

και Φυσικών Επιστημών 

αντίστοιχα, συμμετείχαν στο 

project του μη κερδοσκοπικού 

οργανισμού «Δίκτυο 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS». Όλοι οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 

αποκόμισαν σημαντικές 

εμπειρίες μέσα από τη 

συνεργασία τους με 

διαφορετικούς ανθρώπους, 

αναπτύσσοντας τα προσωπικά 

τους χαρακτηριστικά και 

αναδεικνύοντας τις ηγετικές τους 

ικανότητες. 

Για συμμετοχή σε κάποιο 

μελλοντικό πρόγραμμα και 

περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επισκεφθείτε τον 

σχετικό ιστότοπο 

http://www.futureleaders.gr 
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Τα αντιμετωπίζουμε 

δημιουργώντας τη μέθοδο, την 

πλατφόρμα για τη συμμετοχή των 

χρηστών, που είναι οι τελικοί 

κριτές των προϊόντων και 

υπηρεσιών που παράγονται. 

Τα προϊόντα της Crowdpolicy 

απευθύνονται τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Απευθύνονται σε κάθε οργανισμό 

που θέλει με βιώσιμο τρόπο να 

συνεργάζεται με πελάτες, 

εργαζόμενους, δίκτυο πωλήσεων 

και προμηθευτές. 

Τα προϊόντα αυτά δεν έχουν ως 

στόχο τη διαφήμιση ή την 

προβολή, αλλά έχουν ως στόχο τη 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

και προϊόντων ενός οργανισμού 

και τη δημιουργία άλλων που 

καλύπτουν κενά στην αγορά. 

Επομένως, αποτέλεσμα της 

εφαρμογής τέτοιων μεθόδων είναι 

η βελτίωση του ίδιου του 

οργανισμού και της θέσης του 

στην αγορά. Η άμεση συμμετοχή 

των χρηστών συμβάλει στην 

αύξηση της εταιρικής φήμης και 

κατ’ επέκταση στην προβολή. 

 

 

 

 

 

 

Πως φτάσατε σε αυτή την 

επιχειρηματική ιδέα; 

Η εταιρία δημιουργήθηκε το 2012 

από ομάδα τριών συνεργατών. 

Αρχικό κίνητρο ήταν η 

παρακολούθηση υλοποίησης 

κυβερνητικών στόχων με τη 

συμμετοχή των πολιτών. Δηλαδή, 

ο ίδιος ο πολίτης να μπορεί         

Ποια είναι τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που προσφέρει η 

CrowdPolicy και σε ποιους 

απευθύνεται; 

H Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 

με στόχο την ανάπτυξη 

μεθοδολογιών και πληροφοριακών 

συστημάτων για την αξιοποίηση 

του πλήθους (crowd) στη 

διαμόρφωση διαδικασιών, 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

Τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται ολοένα και 

αυξανόμενη η δυνατότητα ενεργού 

συμμετοχής των χρηστών του 

διαδικτύου στη διαμόρφωση 

προϊόντων, ιδεών και τεχνικών.  

Το όνομά μας (Crowdpolicy), 

κατά κυριολεξία, δηλώνει ότι 

βοηθάμε στη διαμόρφωση 

πολιτικής, με την ευρεία έννοια, με 

τη συμμετοχή του πλήθους. 

Η εταιρία αναπτύσσει υπηρεσίες 

και λύσεις που αξιοποιούν τη 

συμμετοχή. Για παράδειγμα, η 

σήμανση κακοτεχνιών στους 

δρόμους, ο προσδιορισμός 

παράνομων διαφημιστικών 

πινακίδων, η υπόδειξη της 

διαφθοράς στις δημόσιες 

υπηρεσίες, τα ελαττώματα σε ένα 

κούφωμα αλουμινίου, η 

παρακολούθηση υλοποίησης της 

κυβερνητικής πολιτικής, η 

εξυπηρέτηση των πελατών μιας 

τράπεζας είναι μερικά από τα 

προβλήματα που έχουμε κληθεί να 

αντιμετωπίσουμε.  

http://www.futureleaders.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crowdpolicy: η πρώτη ιδρυθείσα εταιρεία που 

υποστηρίχθηκε από τη ΜοΚΕ ΕΜΠ 

Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο 

σημαντικότερος παράγοντας που 

θα καθορίσει την επιτυχία της 

CrowdPolicy; 

Η παραγωγή πραγματικής αξίας 

για τους πελάτες μας. Η επιτυχία 

μιας εταιρίας προσδιορίζεται από 

το κατά πόσο υπάρχουν λόγοι 

κάποιος να πληρώνει για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

Αυτό γίνεται όταν αυτά δίνουν 

αξία στην εταιρία ή τον οργανισμό 

- πελάτη. Στόχος μας είναι η 

δημιουργία υπηρεσιών και 

προϊόντων που θα δίνουν μεγάλη 

αξία σε όσους μας εμπιστευτούν. 

 

Ποιο είναι το σημαντικότερο 

εμπόδιο που αντιμετωπίσατε 

μέχρι σήμερα; 

Οι διαδικασίες και η 

γραφειοκρατία για την ίδρυση και 

λειτουργία μιας εταιρίας είναι το 

βασικό εμπόδιο που το ίδιο το 

κράτος επιβάλλει. Η 

γραφειοκρατία αυτή παράγει 

τεχνητά έξοδα (πχ έξοδα για 

λογιστές, δικηγόρους κοκ) τα 

οποία δεν οδηγούν σε επενδύσεις 

και ανάπτυξη και επιβαρύνουν τον 

εταιρικό προϋπολογισμό.  

Κατά τα άλλα, ακόμα και σήμερα 

στη χώρα μας υπάρχουν 

προϋποθέσεις ανάπτυξης όταν 

προσφέρεις κάτι νέο, καινοτόμο, 

που ο άλλος θα κερδίσει. Και 

κεφάλαια βρίσκονται, και 

επενδυτές, και συνεργασίες. 

 

 

 

 

 

Η ιδέα γεννήθηκε το Μάρτιο του 

2012. Η εταιρία δημιουργήθηκε με 

τη μορφή Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) το 

Νοέμβριο του 2012 και από τις 

αρχές του 2013, με τη 

διαμόρφωση των γραφείων μας 

στο κέντρο της Αθήνας, έχουμε 

ξεκινήσει τη συστηματική 

υλοποίηση των στόχων μας. 

 

Ποια είναι τα μέλη της 

επιχειρηματικής ομάδας; 

Η CrowdPolicy δημιουργήθηκε 

από στελέχη που έχουν μεγάλη 

εμπειρία και τεχνογνωσία σε 

θέματα πληροφορικής, 

επικοινωνιών και επιχειρηματικής 

οργάνωσης, σε δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Τα μέλη της 

ομάδας μας έχουν δουλέψει σε 

προβλήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, συμμετοχικής 

δημοκρατίας, παρακολούθησης 

κυβερνητικού έργου, 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, 

αναδιοργάνωσης οργανισμών κ.ά. 

Τα βασικά μέλη της ομάδας είναι 

ο Μιχάλης Ψαλλίδας (@psalidas) 

και ο Γιώργος Καραμανώλης 

(@karamanolis) οι οποίοι έχουν 

την ευθύνη επιχειρηματικής 

ανάπτυξης και τον τεχνικό 

συντονισμό των έργων. Η εταιρία 

υποστηρίζεται από Advisory 

Board του οποίου επικεφαλής 

είναι ο Θεόδωρος Καρούνος 

(@karounos). 

CREATIVITY FOR 

INNOVATION & 

GROWTH IN 

EUROPE 

Ποια είναι τα μελλοντικά σας 

βήματα; 

Τον τελευταίο μήνα 

ολοκληρώσαμε πολλές εσωτερικές 

ενέργειες της εταιρίας μας, που 

αναμένουμε να δημιουργήσουν 

προϋποθέσεις καλύτερης 

απόδοσης. Έχουμε εγκατασταθεί 

σε μοντέρνο χώρο, στο κέντρο της 

Αθήνας. Η δραστηριότητα και η 

κινητικότητα του κέντρου μας 

δίνει περισσότερη όρεξη και 

συμβάλλει στο να είμαστε πιο 

δημιουργικοί.  

Για την ανάπτυξη ευρύτερου 

δικτύου συνεργατών έχουμε 

δημοσιεύσει πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

νέους συνεργάτες 

(http://crowdpolicy.com/blog/?p=2

4). Σε ό,τι αφορά στα θέματα 

επιχειρηματικής ανάπτυξης, 

σχεδιάζουμε τη μετάφραση των 

προϊόντων μας και καλλιεργούμε 

διεθνείς συνεργασίες. Παράλληλα 

έχουμε ήδη αναπτύξει συνεργασίες 

με επιχειρήσεις που εντοπίζονται 

σε δυναμικούς τομείς της 

Ελληνικής Οικονομίας, όπως ο 

τουρισμός, καθώς και σε 

δύσκολους και απαιτητικούς 

τομείς όπως η βιομηχανία. 

 

www.crowdpolicy.com 

www.crowdpolicy.com/blog 

www.facebook.com/CrowdPolicy 

twitter @crowdpolicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέντευξη με τους 

ιδρυτές της Crowdpolicy 

Την 1η Φεβρουαρίου 2013 

ξεκίνησε το ευρωπαϊκό έργο 

“Creativity for Innovation & 

Growth in Europe” (CRE8TV.EU) 

με τη συμμετοχή 10 ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων. Στο έργο 

συμμετέχει ως εταίρος το 

Εργαστήριο Βιομηχανικής και 

Ενεργειακής Οικονομίας του 

ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο 

τον Καθηγητή Γ. Καλογήρου. 

Στόχος είναι η αναλυτικότερη 

εξέταση των κλάδων δημιουργίας 

(creative industries) και του 

τρόπου με τον οποίο προωθούν 

την καινοτομία, τόσο στο 

εσωτερικό τους (προσφορά 

προϊόντων και υπηρεσιών), όσο 

και ως εισροή σε άλλους 

κλάδους της οικονομίας. 

Πρόκειται περί κλάδων οι οποίοι 

αφορούν στη διαφήμιση, στην 

αρχιτεκτονική, στo design, στη 

μουσική, στην τέχνη και στην 

παραγωγή πολιτιστικού 

περιεχομένου, στην ανάπτυξη 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.ά. Το 

ενδιαφέρον με τους κλάδους 

αυτούς είναι ότι έχουν αναπτυχ-

θεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα 

στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας 

καινοτόμα προϊόντα / υπηρεσίες, 

χωρίς να ακολουθούν στα 

συνηθισμένα μοντέλα ανάπτυξης 

επιχειρηματικότητας πιο παρα-

δοσιακών κλάδων. Επιπλέον 

υπάρχει δυσκολία στην ακριβή 

αποτίμηση του οφέλους που 

μπορεί να δημιουργούν, καθώς 

πολλές φορές το προϊόν τους 

είτε ενσωματώνεται σε άλλες 

δραστηριότητες χωρίς να αποτυ-

πώνεται η ποσοτική σημασία 

του, είτε απλώς διαχέεται σε 

δραστηριότητες σχετικές με το 

πολιτιστικό προϊόν, που είναι 

επίσης δύσκολο να αποτιμηθεί 

ποσοτικά. 
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Προτάσεις πολιτικής που προκύπτουν από την 

έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του ερευνητικού έργου AEGIS 

Επιπλέον, θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται οι νέες 

εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης που 

απευθύνονται σε νεοϊδρυόμενες 

επιχειρήσεις (π.χ. πλατφόρμες για 

crowdsourcing). Τέλος, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

πόροι από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά Ταμεία για τη 

δημιουργία υποστηρικτικών 

χρηματοδοτικών εργαλείων 

μικρής κλίμακας (microfinance 

schemes) στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων επενδυτικών 

προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Ενίσχυση της επιχειρηματικής 

εμπειρίας των ιδρυτών  

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

πεδίου υποδεικνύουν ότι οι 

ιδρυτές των νέων επιχειρήσεων 

έχουν σχετικά περιορισμένη 

επιχειρηματική εμπειρία. 

Επομένως, οι διαμορφωτές 

πολιτικής θα πρέπει να επιδιώκουν 

την ανάπτυξη της «σειριακής» 

επιχειρηματικότητας προκειμένου 

να ενισχύεται η κατ΄ 

εξακολούθηση ανάληψη 

επιχειρηματικής δράσης ακόμη 

και μετά από κάποια αποτυχία. 

Μια ενδεχόμενη αποτυχία δεν 

πρέπει να θεωρείται ως "στίγμα", 

αλλά ως ευκαιρία για μάθηση και 

βελτίωση. Ανάμεσα στα μέτρα 

πολιτικής που μπορεί να 

ενθαρρύνουν τη σειριακή 

επιχειρηματικότητα είναι η 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

AEGIS 
 

Αποτελέσματα & Προτάσεις 
από την Έρευνα Πεδίου 

νομοθεσία περί πτώχευσης να 

λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό 

κόστος μιας αποτυχημένης 

επιχειρηματικής προσπάθειας 

χωρίς να ευνοούνται αποκλειστικά 

οι δανειστές των μικρών νέων 

επιχειρήσεων, επιπλέον θα πρέπει 

να υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις 

που θα επιτρέπουν στους 

επιχειρηματίες να κρατούν κάποια 

βασικά περιουσιακά τους στοιχεία 

στην περίπτωση προσωπικής 

χρεωκοπίας. 

Ενθάρρυνση ειδικών 

πληθυσμιακών ομάδων στην 

ανάληψη επιχειρηματικής 

δράσης  

Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που 

υποεκπροσωπούνται ανάμεσα 

στους Ευρωπαίους επιχειρηματίες 

και ειδικά ανάμεσα στους ιδρυτές 

νέων επιχειρήσεων, είναι οι νέοι, 

οι γυναίκες και οι μετανάστες 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και 

στο πλαίσιο της έρευνας πεδίου 

του έργου AEGIS υποδεικνύοντας 

την αναγκαιότητα λήψης μέτρων 

πολιτικής βασισμένων στις 

ιδιαίτερες ανάγκες καθεμίας από 

τις προαναφερθείσες ομάδες. 

 

Παρατηρητήριο 
Καινοτομίας & 
Επιχειρηματικότητας 
 

Παροχή καλύτερης πρόσβασης 

σε χρηματοδότηση  

Η έρευνα πεδίου του ερευνητικού 

έργου AEGIS έδειξε ότι οι 

επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην εξεύρεση 

χρηματοδότησης στα πρώτα 

στάδια ζωής των επιχειρήσεών 

τους. Ως εκ τούτου, η 

χρηματοδότηση των εγχειρημάτων 

τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τις δικές τους αποταμιεύσεις, 

ενώ άλλες πηγές χρηματοδότησης, 

όπως τα κεφάλαια υψηλού 

επιχειρηματικού κινδύνου 

(venture capital) ή εθνικές και 

κοινοτικές επιδοτήσεις είναι 

μάλλον σπάνιες. 

Έτσι, οι επενδυτές που παρέχουν 

κεφάλαια για την εκκίνηση μιας 

νέας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (seed capital) και 

για την υποστήριξη μιας 

νεοϊδρυθείσας επιχείρησης στα 

πρώτα κρίσιμα στάδια της ζωής 

της, όπως οι επιχειρηματικοί 

άγγελοι και οι επενδυτές 

κεφαλαίων υψηλού 

επιχειρηματικού κινδύνου, θα 

πρέπει να ενισχύονται μέσω 

φορολογικών κινήτρων. Επίσης θα 

πρέπει να παρέχεται καλύτερη 

πληροφόρηση σε σχέση με τη 

χρηματοδοτική υποστήριξη νέων 

εγχειρημάτων είτε σε εθνικό 

επίπεδο, είτε σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μια 

μεγάλη δεξαμενή δυνάμει 

επιχειρηματιών. Όμως, όταν 

ιδρύουν μια επιχείρηση 

αντιμετωπίζουν συνήθως 

περισσότερες δυσκολίες από ότι οι 

άνδρες συνάδελφοί τους κυρίως 

όσον αφορά στην πρόσβαση 

χρηματοδότησης, την επιμόρφωση, 

τη δικτύωση και την εναρμόνιση 

των απαιτήσεων εργασίας και 

οικογένειας. Έτσι οι γυναίκες που 

δυνητικά μπορεί να γίνουν 

επιχειρηματίες θα πρέπει να 

ενημερώνονται επαρκώς για τα 

προγράμματα στήριξης της 

επιχειρηματικής δράσης και τις 

υπάρχουσες ευκαιρίες 

χρηματοδότησης. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν 

μέτρα πολιτικής που θα επιτρέπουν 

στις γυναίκες επιχειρηματίες να 

εξισορροπούν τις ανάγκες της 

εργασίας τους και της οικογενειακής 

τους ζωής, δημιουργώντας, για 

παράδειγμα, κατάλληλες και 

οικονομικά προσιτές υπηρεσίες 

φροντίδας για τα παιδιά ή/και τα 

εξαρτώμενα ηλικιωμένα άτομα. 

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι 

μεταξύ των ετών 1995 και 2005 το 

52% των νεοσύστατων 

επιχειρήσεων στη Silicon Valley 

ιδρύθηκαν από μετανάστες. Όμως οι 

μετανάστες αποτελούν μια 

σημαντική δεξαμενή δυνητικών 

επιχειρηματιών και στην Ευρώπη. 

Έτσι, οι εθνικές αλλά και οι 

ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο της 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων από 

μετανάστες υψηλών προσόντων 

δρομολογώντας μέτρα στήριξης 

αλλά και αναπτύσσοντας 

πρωτοβουλίες για την προσέλκυση 

τέτοιων ταλαντούχων μελλοντικών 

επιχειρηματιών.  
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Ομάδα Έργου 
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Ιωάννα  

Καστέλλη 

Συντονίστρια 

Δρ. «Οικονομικά της 

Τεχνολογίας», Οικονομολόγος, 

MSc Βιομηχανική Οικονομική 

Συνεργάτες 

Γιάννης  

Καλογήρου 

Επιστημονικός 
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Καθηγητής  

Τεχνολογικής Οικονομικής & 

Βιομηχανικής Στρατηγικής, 

Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 

συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.)  

Επιπλέον, η ενθάρρυνση των 

αρχικών σταδίων της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω 

με την προώθηση της διαδικασίας 

της μετατροπής νέων ερευνητικών 

αποτελεσμάτων σε καινοτομίες με 

την υποστήριξη spin-off 

επιχειρήσεων από ερευνητικά 

ιδρύματα και πανεπιστήμια. 

 

Αιμιλία Πρωτόγερου,  

Ερευνήτρια ΕΒΕΟ ΕΜΠ 

 

είδους επιχειρηματικότητας 

ευκαιρίας, δηλαδή της 

τεχνολογικής 

επιχειρηματικότητας. Ως εκ 

τούτου, τα ευρωπαϊκά συστήματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευση θα 

μπορούσαν να συμβάλουν προς 

αυτή την κατεύθυνση με την 

ανάπτυξη των κατάλληλων 

δεξιοτήτων, την τόνωση του 

επιχειρηματικού πνεύματος των 

νέων φοιτητών και την παροχή 

αρχικής βοήθεια σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες 

τους (επώαση δραστηριοτήτων, 

υψηλή εποπτεία, καθοδήγηση και 

δικτύωση των νέων επιστημόνων, 

Οι νέοι άνθρωποι, και ιδιαίτερα 

αυτοί υψηλών προσόντων, που 

αντιμετωπίζουν θετικά το 

ενδεχόμενο δημιουργίας της δικής 

τους επιχείρησης, θα πρέπει να 

ενθαρρυνθούν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ειδικότερα, η 

ουσιαστική επαφή του ανθρώπινου 

κεφαλαίου μιας κοινωνικής 

ομάδας που είναι πιο εκτεθειμένη 

σε επιστημονικές και τεχνολογικές 

γνώσεις, αρκετά νωρίς (δηλαδή 

κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών σπουδών τους), με 

το επιχειρείν, θα αυξήσει το ειδικό 

βάρος ενός συγκεκριμένου 

Δημήτρης  

Γιακούλας 

Διοικητική 
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Υπεύθυνος Κέντρου 

Τεκμηρίωσης & 

Διαδικτυακής Πύλης 

Δρ. Μηχανικός «Ενεργειακή 

Στρατηγική», Χημικός Μηχανικός, 
MBA 

Αντώνης 

Λιβιεράτος 

Σύμβουλος ίδρυσης & 

ανάπτυξης εταιριών 

υψηλής τεχνολογίας 

Δρ. «Διαχείριση Καινοτομίας», 
Οικονομολόγος, MSc Διαχείριση 

Καινοτομίας & Τεχνολογίας 
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