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Χαιρετισµός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη,
εκδότριας του περιοδικού
Οικονοµική Επιθεώρηση,
διευθύντριας του Οµίλου Economia

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Για µια ακόµη χρονιά – µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για όλους µας – ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο 18ος Economia Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός. Πρόκειται για έναν
θεσµό, που µε υπερηφάνεια µπορούµε να ισχυριστούµε ότι έχει συµπαρασταθεί σε
δύο σχεδόν γενιές φοιτητών, προσφέροντας την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους έξω από τα ακαδηµαϊκά πλαίσια, σε θέµατα που αγγίζουν την πράξη, να
έρθουν σε άµεση επαφή µε κορυφαίες επιχειρήσεις και να κερδίσουν σηµαντικές
επιβραβεύσεις.
Πριν από λίγες εβδοµάδες, είχαµε την ευχαρίστηση να φιλοξενήσουµε στα γραφεία µας – στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας – και να συζητήσουµε µε alumni παλαιότερων διαγωνισµών. Και πρέπει να πω ότι, για εµάς, είναι η µεγαλύτερη ηθική
ικανοποίηση να µαθαίνουµε ότι οι διακρίσεις αυτές τους χρησίµεψαν για ανώτατες
σπουδές, µεταπτυχιακές ή διδακτορικές, ή πάλι τους άνοιξαν τις πόρτες για επαγγελµατική σταδιοδροµία. Κυρίως όµως αισθανθήκαµε ότι τους διεύρυναν την προσέγγιση των πραγµάτων, τους άνοιξαν δρόµους σκέψης και δράσης.
Το φετινό µας θέµα ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο, αν αναλογιστεί κανείς και τις δραµατικές συνθήκες που βιώνουµε. Χρειαζόµαστε:
• «Φρέσκιες» ιδέες για επιχειρηµατικότητα νέου τύπου,
• Αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου που απολαµβάνουµε, αλλαγή νοοτροπίας
ως προς τις υποχρεώσεις του πολίτη, άνοιγµα σε ευέλικτες µεθόδους εργασίας.
• ∆υναµικότητα και εξωστρέφεια και τέλος στην αιώνια οµφαλοσκόπηση και τη
στείρα συνθηµατολογία.
Όλες αυτές τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την έξοδο από την κρίση,
µε πίστη πρώτα απ’ όλα στον εαυτό µας και τις ικανότητές µας.
Η νέα γενιά έχει ανεκµετάλλευτα, κρυµµένα «ταλέντα»: ας δηµιουργήσει, επιτέλους, το αδηφάγο και ισοπεδωτικό κράτος το πλαίσιο για να «ανθήσουν!»
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Οι Προηγούµενοι ∆ιαγωνισµοί
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Χορηγοί
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2011
∞¡∆π¶ƒ√™ø¶Eπ∞ ∆∏™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™
∂¶π∆ƒ√¶∏™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
∞™∆∏ƒ ∞™º∞§∂π∂™
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ¡∂∞™ °∂¡π∞™
°∂¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
¢π∏¡∂∫∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞.∂.
∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO
EK¢O™EI™ E™TIA
∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏
∂§°∂∫∞
E§§HNIKA ¶ETPE§AIA
∂§§∏¡π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ ¢π√π∫∏™∂ø™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (∂∂¢∂)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
∂•√¶§π™ª√™ ¢ƒ∞™∏™ POLO
∂À¢∞¶
∏§π√¶√À§√À-∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À
HPAK§H™ ANøNYMH °ENIKH
ETAIPIA TΣIMENTΩN
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
π√µ∂
MOTO¢YNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
OIKONOMIKO ¶ANE¶I™THMIO A£HNøN
™TAYPO™ ¢HMA™
ME§O™ TH™ EYPø¶A´KH™ E¶ITPO¶H™
∆π∆∞¡
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶π™∆∂ø™
∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
∆ƒπ∞ ∂æπ§√¡
T™IMENTA XA§Yæ
8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
À¶√Yƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™
∫∞π £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡
ºø∫∞™ – ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞
Ãƒ∏ª∞∆π™∆∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡
ADIDAS
∞π∆ ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
AI∂SEC
AEGEAN
ALBA
ALPHA BANK
ANEK LINES
BALLANTINE’S
BP HELLAS
CRISTIAN DIOR
COCO-MAT
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HEWLETT PACKARD HELLAS
i-learn Academy
INFO-QUEST
INTERAMERICAN √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
INTRACOM √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
IST STUDIES
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JADE HELLAS
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
PANAFON
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR
RANK XEROX
REUTERS
S&B µπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫∆∞ ∞.∂.
SI ENORASIS ADVERTISING

SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
∞£∏¡∞ 9,84
∞¡∆1 RADIO 97,5 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂∫ºƒ∞™∏ 92,4 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂ƒ∆3
∏Ã√™ 90,9 (§¿ÚÈÛ·)
KA£HMEPINH ÂÊËÌÂÚ›‰·
KAPIEPA ÂÊËÌÂÚ›‰·
¶∞¡√ƒ∞ª∞ 9,84 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
¶A¶A™øTHPIOY
¶√§π™ 88,6 FM
ACTIONGLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM
ALPHA ∆∏§∂√ƒ∞™∏
ASTRA RADIO 93,2 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
BLUE FM 92,6 (∆Ú›ÔÏË)
CLASSIC FM 96,14 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
COOL FM 106,8 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
COSMOS FM 90,7 (∞ÁÚ›ÓÈÔ)
E-SHOP.GR
FLY FM 95,9 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
GREEKBOOKS.GR

HELLASTAT
JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
KISS FM 92,2 (¶¿ÙÚ·)
MAD, WWW.MAD.TV, MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NEO ƒ∞¢π√ºø¡√ 102,3 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NITRO RADIO 102,5
NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
POWER 100,2 (µﬁÏÔ˜)
RADIO DJ 105 (∞ÚÎ·‰›·)
RADIO IN 93,1 (πˆ¿ÓÓÈÓ·)
RADIO1 FM 88 (ƒﬁ‰Ô˜)
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (¶¿ÙÚ·)
STUDIO 19 101,9 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
SUPER B TV (¶¿ÙÚ·)
UNIVERSITY PRESS
TOP FM 105 (ÕÚÙ·)
TOP FM 98,9 (Ã›Ô˜)
ZHTEITAI.GR
9

18os 8-43:Layout 1

4/27/12

3:18 PM

Page 10

1994 - 1995
ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Oµ∂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ M·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ EÚÂ˘ÓÒÓ
Î·È ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ T¿ÎË˜ AÚ¿ÔÁÏÔ˘
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ American Express Bank
ñ ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ ™‚ÔÚÒÓÔ˜
ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. BIO™ø§
ñ Iˆ¿ÓÓË˜ X·ÛÛ›‰
Î·ıËÁËÙ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·ÓÓ›·
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1995 - 1996
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ¢Â‡ÙÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ, Ô ÙﬁÙÂ ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶·È‰Â›·˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ AÓ‰Ú¤·˜ KÈÓÙ‹˜
Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ EÏ¤ÓË B·Ú¿ÁÎË
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ - Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ N›ÎÔ˜ N·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Eurobank
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: M¤Á·ÚÔ Athenaeum
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1996 - 1997
ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒø¡∏™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏
¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT, DEREE COLLEGE

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∂∫ƒ∏ πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞¢√¶√À§∏™ Ã. °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, CBS STUDIES

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙË˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π√µ∂, §. ¶··‰‹ÌÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞. ∑ËÛÈÌﬁÔ˘ÏÔ˜ Á.Á. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜,
∫. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ∆. °È·ÓÓ›ÙÛË˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ª¤Á·ÚÔ Athenaeum, ·›ıÔ˘Û· ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜

13

18os 8-43:Layout 1

4/27/12

3:19 PM

Page 14

1997 - 1998
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: °∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡, IST STUDIES

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª∞∫∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞™ª∞ ∂§∂¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: µ§∏™ª∞™ √ƒ∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™
∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘,
Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∆È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ KÔ˘ÎÈ¿‰Ë˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜
ñ N›ÎÔ˜ AÓ·Ï˘Ù‹˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™¿ÎË ∫·Ú¿ÁÈˆÚÁ·
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1998 - 1999
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ºπ§π¶¶∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞ƒ√À∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: £∂√Ã∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ƒ√∫∫∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞§π∫π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ªÀ§ø¡∞∫∏ ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆∞Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¢Ú˘˜, Î·È Ô Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∞. ∫ÈÓÙ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ M¿ÓÔ˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ EÓÒÛÂˆ˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ AÏÂÍ¿ÎË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ AıËÓÒÓ Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ AﬁÛÙÔÏÔ˜ T·Ì‚·Î¿ÎË˜
˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Athenaeum Intercontinental, Ballroom II
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1999 - 2000
ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞
™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: °∫π√∫∞ ∆∂ƒæπÃ√ƒ∏
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™, £∂√§√°π∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂ƒ§∂ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆√À¶∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒ∫π∞™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫√À ™∆∂§∂Ã√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: §∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™, ™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∑∂ƒµ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆™∂∫√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡, ™Ã√§∏ ¢π∞Ã∂πƒI™∏™ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡ ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™À§∞∫√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-∂À∞¡£π∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∞∆ƒø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜,
π¿ÛÔÓ· ™ÙÚ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ Î·È µÏ¿ÛË ™Ê˘ÚﬁÂÚ·, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
∂ÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ N›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ XËÌÂ›·˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ °·›·

19

18os 8-43:Layout 1

4/27/12

3:20 PM

Page 20

2000 - 2001
ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡,
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µπ¢∞§∏ ∞°°∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ¡∆∞∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶ƒ∞™√¶√À§√À ∂§¶π¢∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞
∆ª∏ª∞ √¢∂, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∂∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ KAI ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: £∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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√È ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: °. ¢Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ·,
ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
°. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, §. AÓÙˆÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Î·È A. AÌ·ÚÈÒÙÔ˘,
·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã·ÏÎÈ¿˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
ñ °ÚËÁﬁÚË˜ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens ∞.∂.
Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ EÙ·ÈÚÈÒÓ Siemens ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
ñ £·Ó¿ÛË˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ Altec ∞.∂.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Μ¤Á·ÚÔ, Α›ıÔ˘Û· 13

21

18os 8-43:Layout 1

4/27/12

3:20 PM

Page 22

2001 - 2002
ΟΓ∆ΟΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡∞¡√À ™∆À§π∞¡∏
∆ª∏ª∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡, ª∂∆∞ºƒ∞™∏™ & ¢π∂ƒª∏¡∂π∞™, π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™
∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞-ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√™√ºπ∞™ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆∞∫∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Î·È Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ñ ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ AıήÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, Α›ıÔ˘Û· ΤÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003
ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒ¡∂§∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂´∆∑π∫∞ ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™, ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ∫∞π ¢π∞º∏ªπ™∏™, ™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ∆∂π £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Ãøƒ√∆∞•π∞™, ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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OÈ ‰Ò‰ÂÎ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÓËÏ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÎ‹
E˘ı‡ÓË, ¢Ú·ÎÔ‡ÏË ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ EBEA, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OBE, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OBE,
¶·Ó·ÁÈÒÙË AÏÂÍ¿ÎË, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., NÈÎﬁÏ·Ô B¤ÙÙ·, Î·ıËÁËÙ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË˜ ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EBEA
ñ NÈÎﬁÏ·Ô˜ B¤ÙÙ·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§§π¡∆∑∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ∆∑π∫√™ •∂¡√∫ƒ∞∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø™∆√À§∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂§π°∫√∆™π¢∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: §√Àªπø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞ƒÀø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∞µπ¢∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆À§√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑π∫√À ª∂§¶√ª∂¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ∫∞π ∆∂Ã¡√§√°π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜.
™ÙË ÌÂÛ·›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜,
˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, Ô ‰Ú. µ·Û›ÏË˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜,
·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ˜, ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MBA ÛÙÔ ALBA, Î·È Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ·
ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¡¿ÓÛ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹
·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2004 - 2005
ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

OÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÂÒÚÁÈÔ XÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË IST Studies,
P·Ê·‹Ï Mˆ˘Û‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢E¶A, MÈ¯·‹Ï XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ Siemens,
¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Μ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙË˜ Quacquarelli
Symonds, ™‡ÚÔ K·Ú¿ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ IOBE Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë,
ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ º›ÏË˜
Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ñ ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ∞.∂.
ñ ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√: ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: •∞¡£√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™ ™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞,
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∂§∞™√À¢∞™ ª∞ƒ∫√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡ ™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àº√™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¶√™∆√§√À ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: Ãøƒπ∞¡√¶√À§√™ ∂ªª∞¡√À∏§
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™
™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∞§πª∏ √§°∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ ΚΑΙ TEXNO§O°IA™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: KAKABA™ KøN™TANTINO™

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: MOYPATI¢H™ ANTøNIO™
TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

TPITO µƒ∞µ∂π√: KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™
∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA
∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: °EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™
∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

EKTO µƒ∞µ∂π√: T™AKANIKA E§I™ABET
∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√: EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™
∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ™APPH™ NIKO§AO™
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ENATO µƒ∞µ∂π√: TIPIAKI¢OY °EøP°IA
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶E§T™IO™ ™TAMATH™
∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: KPHTI¢OY A§E•AN¢PA
£EO§O°IKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√: XATZH°IANNH MAPIA
∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™, XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√: MYTH EYA°°E§IA
NOMIKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
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2005 - 2006
∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): £Âﬁ‰ˆÚÔ º¤ÛÛ·, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µ∂
Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Info-Quest AEBE, ª¿ÚÎÔ ¶Ï˘Ù¿, ˘Â‡ı˘ÓÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Modular MSc
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ist Studies, ŒÊË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ Info-Quest ∞∂µ∂, √‰˘ÛÛ¤· ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿, ¡·Ù·Ï›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÀÁÈÂÈÓ‹˜, AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ∂È‰ÈÎÒÓ ∂ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank,
ƒÔ‡Ï· ™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & ∆‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ∞.∂., πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË
ªÔ‡Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Famar, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÛÔ˘›‰Ë, ÚﬁÂ‰ÚÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘,
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡Ê·, ˘Ô˘ÚÁﬁ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °·Ï¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Coco-Mat, ™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫, £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹,
ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹,
ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¢∂¶∞

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ πˆ¿ÓÓË˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & ∂π¢π∫√ ∂¶∞£§√: ™π°√Àƒπ∆∞ ∞™¶∞™π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂∆∑π∫∞ ∂πƒ∏¡∏
∆ª∏ª∞ MARKETING & ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À™¢∂∫∏™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ÃƒÀ™√™∆√ª√À ™√ºπ∞
™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àƒ¢√À¶∞§√™ ™ø∆∏ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∞ƒ∞∫∏ ∞£∏¡∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™√À∫√™ ª∞ƒπ√™
∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢ƒπ∆™∞™ ¡π∫√§∞™
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ΚΑΙ ¢π∞º∏ªπ™∏™, ∆∂π ∞£∏¡∞™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ªπÃ∞§∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ & Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞ƒπ¡∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ª√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶¶∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∂£¡π∫√ ΚΑΙ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

32

18os 8-43:Layout 1

4/27/12

3:22 PM

Page 33

ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆∞ª∞∆∂§∞∆√™ πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞µƒ∞¡√™ °π∞°∫√™
™Ã√§∏ π∞∆ƒπ∫∏™, ∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶∞¡∆∂§∏™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢√À∫∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡£∏
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂º∞ƒª√°ø¡, ∆∂π ¢À∆π∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞´§∞™ ¢π√¡À™π√™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™, ∆∂π ¶∞∆ƒ∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶√§À∑√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞º∂¡∆∞∫∏™ £∂ªπ™∆√∫§∏™
√π∫√¡√ªπ∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ & §√°π™∆π∫∏, IST STUDIES
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2006 - 2007
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞§∞π√§√°√™ ∞¡∞™∆∞™π√™
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂∆ƒ√¶√À§√À ∞¡∞™∆∞™π∞
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞™π§∞∫√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞ƒ√™ ∞¶√™∆√§√™
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ™√À§∆∞¡∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞¶¶∂ ™ø∆∏ƒπ∞
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫√§§π∞™ °∂øƒ°π√™
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆™√À∫∞§∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞
ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ºπ§ø¡ µ∞ƒµ∞ƒ∞
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,
ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ƒ∞¶∆∏ ∞¡£∏
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π∫√§∞√À ∂À°∂¡π∞
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ƒ∏°∞™ πø∞¡¡∏™
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∂§∂™∞∫√™ §∞ª¶ƒ√™
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, ™‡ÚÔ ∆·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜,
ª·ÚÈ¤ÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜,
∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ∆ÛÈÒÓÔ, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ New York College, §ÂˆÓ›‰· °ÔÙ˙¤, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ New York College,
ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÏÔÎÔ‡‚·ÚÔ˘, ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ Siemens A.E., ÃÚÈÛÙ›Ó· ∆Ú·˚ÙÔÚ¿ÎË, ˘Â‡ı˘ÓË ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ÙË˜ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿ ∞.∂. Î·È °ÂÒÚÁÈÔ ÃÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ IST/University of Hertfordshire

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. ∆ÈÙ¿Ó
ñ ∞ÓÙÈÁﬁÓË §˘ÌÂÚ¿ÎË
Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ ¢ÂÓ‰ÚÈÓﬁ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ √∞∂¢
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··‚·ÛÈÏÂ›Ô˘
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ¡ÂÔ¯ËÌÈÎ‹˜ – §.µ. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë˜ ∞µ∂∂
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ÃÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2007 - 2008
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

TPITO µƒ∞µ∂π√: ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: ΑΨΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

EKTO µƒ∞µ∂π√: ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ENATO µƒ∞µ∂π√: ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

¢EKATO µƒ∞µ∂π√: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Ευάγγελο Μπαλτά,
γενικό γραµµατέα ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµήτρη Πλατή, γενικό γραµµατέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, πρόεδρο του Οµίλου Εconomia, Νικόλαο Μουσιόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής
Αξιολόγησης

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Νικόλαος Μουσιόπουλος
πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών
και κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
• Ανδρέας Παπανδρέου
αναπληρωτής καθηγητής στα Οικονοµικά του Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Θεόδωρος Πανταλάκης
αντιπρόεδρος ∆.Σ. και διευθύνων σύµβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
• Κωνσταντίνος Κουκλέλης
διευθυντής παρακολούθησης Προόδου Εταιρειών Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
• Θεοδόσιος Παλάσκας
ειδικός σύµβουλος Επιτροπής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ
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2008 - 2009
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ∆ΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ,
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
NEW YORK COLLEGE

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους: Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη, πρόεδρο του Οµίλου economia, µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιριών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
Πρόεδρος της Επιτροπής
• Θάνος Σκούρας
καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλη
• Σοφία Κουνεκάκη-Εφραίµογλου
πρόεδρος & διευθύνουσα σύµβουλος της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
• Παύλος Μυλωνάς
γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας
• Αλέξανδρος Σαµαράς
αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Στέλιος Σταυρίδης
διευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E.
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Ζάππειο Μέγαρο
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2009 - 2010
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
UNIVERSITY OF READING, BSc ECONOMICS & ACCOUNTING

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΛΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΙΒΙΑΝ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΓΚΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Ελένη ∆ενδρινού-Λουρή
καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
• Νίκος Καραµούζης
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της EUROBANK EFG
• Λίτσα Παναγιωτοπούλου
διευθύνουσα σύµβουλος της OTEAcademy
• Ιωάννης Σωτηρόπουλος
γενικός διευθυντής ∆υτικών Βαλκανίων, VIVARTIA S.A.
Κλάδος Αρτοποιΐας & Ζαχαρωδών
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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2010 - 2011
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΙΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΦΙΛΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΜΙΛ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΑ, ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
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Οι νικητές του 17ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Σταύρος Μπένος
πρώην υπουργός Πολιτισµού και πρόεδρος του Σωµατείου «∆ιάζωµα»
• Νιόβη Παυλίδου
καθηγήτρια στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
• Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
διευθύνων σύµβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε
• Κλεάνθης Παπαδόπουλος
πρόεδρος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Πολυχώρος Eco Zone
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18ος Φοιτητικός
∆ιαγωνισµός

Χορηγοί
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

1ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ταξίδι στο MIT – Massachusetts Institute of Technology

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αναµνηστικό Έπαθλο

2ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας
ΕΕ∆Ε

∆ύο Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Management, αξίας 2.000 ευρώ € το καθένα

3ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

4ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας
AEGEAN

4 ∆ιπλά Αεροπορικά Εισιτήρια Εξωτερικού

5ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας
PHARMATHEN
Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ
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1ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, 14.500 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αναµνηστικό Έπαθλο

2ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

3ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας
INTRALOT

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

4ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας
ATTICA BANK

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 500 ευρώ

5ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας
INFO-QUEST S.A.

Επιτραπέζιος Η/Υ, Τελευταίας Τεχνολογίας

Τιµητική ∆ιάκριση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Έπαινος

AEGEAN

1 ∆ιπλό Αεροπορικό Εισιτήριο Εξωτερικού
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Χορηγός Τόµου
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υποστηρικτές Χορηγοί
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
ERNST & YOUNG

Χορηγός Στρατηγικής Επικοινωνίας
THINKDIGITAL

Χορηγός Αίθουσας Τελετής Απονοµής Βραβείων
ATHENIAN CAPITOL

Χορηγός Προϊόντων
MYTHOS

Υπό την Αιγίδα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ιοργανωτής
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Προφίλ Χορηγών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-µελών της, παρεµβαίνει συµβουλευτικά στη ρυθµιστική διαδικασία, συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νοµοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και
συνεργάζεται µε φορείς και ενώσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα άλλων χωρών,
στο πλαίσιο διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός
εκσυγχρονισµός των τραπεζών-µελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η ΕΕΤ αριθµεί σήµερα 27 τράπεζες-µέλη, 19 τακτικά και 8 συνδεδεµένα, µε:
• περισσότερους από 51.000 άµεσα απασχολούµενους
τραπεζοϋπαλλήλους προσωπικό σήµερα
• 3.100 τραπεζικά καταστήµατα
• 6.500 Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
• δραστηριοποίηση σε 16 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού
µέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστηµάτων,
µε περισσότερα από 3.000 τραπεζικά καταστήµατα, 5.500 ΑΤΜ
και σχεδόν 50.000 απασχολούµενο προσωπικό.
Σηµειώνεται ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί
οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασµό των µελών της ή του κοινού. Επίσης η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν
αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συµµόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
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Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου εµπνεύστηκαν και ίδρυσαν
ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου το 1999.
Ο σκοπός του Ιδρύµατος είναι πολυδιάστατος και επικεντρώνεται στην προβολή της ελληνικής τέχνης και του πολιτισµού, στην προαγωγή της εκπαίδευσης,
στην ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν λιγότερο προνοµιούχα άτοµα
και κοινωφελείς φορείς.
Το Ίδρυµα αναλαµβάνει δραστηριότητες σε δύο κυρίως τοµείς: Στον εµπλουτισµό και την ενίσχυση του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και
στην υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.
Κεντρικό πόλο δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος αποτελεί το Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου· το έργο της αγάπης του ζεύγους για τον ελληνικό πολιτισµό και της έγνοιας του να παραµείνει η πολιτιστική µας κληρονοµιά
στην Ελλάδα.
Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου δηµιουργήθηκε για να
στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του ζεύγους Κανελλοπούλου, που δωρίθηκε στο
ελληνικό κράτος το 1972. Η συλλογή περιλαµβάνει περισσότερα από 6.000 αντικείµενα και έργα τέχνης από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι τους νεότερους.
Το Ίδρυµα στεγάζεται στο κτίριο του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στην οδό Θεωρίας 12 στην Πλάκα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου και τις δραστηριότητές του, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pacanellopoulosfoundation.org και να επιλέξτε «Μου αρέσει» στη σελίδα µας στο Facebook.
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ΓΓΕΤ
Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του υπουργείου Παιδείας-∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, έχει κεντρικό ρόλο στο υφιστάµενο
σύστηµα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μέσω ανταγωνιστικών Ε&Τ προγραµµάτων, ενισχύει τις ερευνητικές δραστηριότητες των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, σε τοµείς σηµαντικούς για την ελληνική οικονοµία
και τη βελτίωση της ζωής του πολίτη.
Στηρίζει τη µεταφορά και τη διάχυση προηγµένων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άµεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας. Συµβάλλει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού της
χώρας. Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναρµονίζοντας τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητές της µε τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας.
Παράλληλα, προωθεί τη συνεργασία σε θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας, µε
άλλες χώρες και διεθνείς Οργανισµούς, εποπτεύει, χρηµατοδοτεί και στηρίζει δυναµικά σηµαντικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 20% της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, και τέλος, προωθεί
τη διάδοση των Ε&Τ πληροφοριών, σε εθνική κλίµακα, µε τη βοήθεια τεχνολογικής πληροφόρησης και υποστηρίζει δράσεις ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, σε θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το Ελληνικό Πανεπιστήµιο που φέρει την πιο µακρά παράδοση στην Ελλάδα, στους χώρους των Οικονοµικών Επιστηµών και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη
Σχολή Εµπορικών Σπουδών και µετονοµάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 έχει τη σηµερινή
του ονοµασία, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, έχει να επιδείξει µια πλούσια ιστορία σηµαντικών επιστηµονικών επιτευγµάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές
προοπτικές για το µέλλον.
Με 8 Τµήµατα στην αιχµή της επιστήµης και της αγοράς εργασίας, µε 29 περιζήτητα Μεταπτυχιακά και ένα δυναµικό ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα για όλα τα Τµήµατα, το ΟΠΑ αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και διεθνώς ως ένα από τα καλύτερα
Πανεπιστήµια της Ευρώπης, καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις στην προτίµηση των
υποψήφιων φοιτητών στους κλάδους που προσφέρει και εξασφαλίζει εξαιρετικά
υψηλό επίπεδο φοιτητικού δυναµικού.
Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναµικό, την προσήλωση στην ποιότητα, την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και την προσφορά στην έρευνα,
το ΟΠΑ επιδιώκει την εξωστρέφεια και την αριστεία. Στόχος είναι η κατάρτιση
στελεχών, ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας,, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η κατάρτιση επιστηµόνων - φορέων δηµιουργίας.
Ταυτόχρονα, µε υποδοµές και εξοπλισµό που συνεχώς εκσυγχρονίζονται και
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και προσφέροντας ένα σύνολο πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων, το
ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του στέρεες βάσεις για την προσωπική και επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και συναισθάνεται
τις ανησυχίες, τους προβληµατισµούς, τις ανάγκες και τα γενικότερα ενδιαφέροντα
των φοιτητών, το ΟΠΑ διαµορφώνει τη γνώση και προάγει την επιστήµη και τη διοίκηση, προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο σπουδών και συµβάλλει στην ολόπλευρη συγκρότηση επιστηµόνων και µελλοντικών στελεχών.
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ΣΕΤΕ
Σύνδεσµος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων
Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ποιοτική αναβάθµιση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού Τουρισµού.
Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991. Εκπροσωπεί ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων και
επιχειρηµατίες που καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των τουριστικών δραστηριοτήτων.
Ο ΣΕΤΕ είναι µη κυβερνητικός, µη κερδοσκοπικός Οργανισµός.
O ΣETE είναι ο φορέας που:
• Καταδεικνύει την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική σηµασία
του Τουρισµού στην κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δηµόσιους
και ιδιωτικούς φορείς.
• Ενηµερώνει την κυβέρνηση, τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
και την επιχειρηµατική κοινότητα για τις εξελίξεις
στη διεθνή τουριστική αγορά.
• Προωθεί τη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
• Υποστηρίζει και προωθεί τις επιχειρηµατικές αρχές των µελών του.
• Εκπροσωπεί τα µέλη του σε εθνικούς και διεθνείς Οργανισµούς.
• ∆ηµιουργεί συνεργασίες µεταξύ των επιµέρους κλάδων του Τουρισµού
και µεταξύ του Τουρισµού και άλλων τοµέων της οικονοµίας.
• Φροντίζει για τη δηµιουργία και τη διάδοση της τεχνογνωσίας
σε θέµατα Τουρισµού.
• Συνεργάζεται µε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα
για τον Τουρισµό και την οικονοµία.
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ΣΕΠΕ
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1995, µε σκοπό την ενίσχυση του κλάδου και τη δηµιουργία ισχυρών δεσµών συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των εταιρειών µελών του.
Ο ΣΕΠΕ, ως θεσµικός συνοµιλητής και εταίρος της πολιτείας, παρέχει έγκυρη
και υπεύθυνη γνωµοδότηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής
κοινωνίας και οικονοµίας.
Τα µέλη του ΣΕΠΕ είναι επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών απ’ όλη την Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις - µέλη του Συνδέσµου
παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζόµενους και εκπροσωπούν
περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,5% του
ΑΕΠ.
Επιτελώντας σύνθετο έργο σε πολλά επίπεδα, ο ΣΕΠΕ παρεµβαίνει δυναµικά,
καλύπτοντας το πεδίο του σχεδιασµού, της έρευνας, της προβολής αλλά και της
αναγνώρισης των δυνατοτήτων των εταιρειών του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας.
Ως µέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Βιοµηχανίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (DIGITALEUROPE) και του Παγκοσµίου Συνδέσµου Τεχνολογίας και
Υπηρεσιών Πληροφορικής (WITSA), ο ΣΕΠΕ βρίσκεται στην αιχµή των διεθνών
εξελίξεων µε αποκορύφωµα την επιτυχή διοργάνωση του 14ου Παγκόσµιου Συνεδρίου Πληροφορικής (World Congress on Information Technology 2004), που
πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του 2004 στην Αθήνα και έβαλε την Ελλάδα στο
χάρτη των τεχνολογικά αναπτυγµένων χωρών.
Σκοποί
Σκοποί του ΣΕΠΕ είναι η διαφύλαξη και η προώθηση των κοινών συµφερόντων των επιχειρήσεων - µελών του και γενικότερα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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Ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσµου είναι:
• Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συµβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων των Οργανισµών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών µε την πολιτεία και άλλους φορείς της δηµόσιας ζωής, µε σκοπό τη
διάδοση, ανάπτυξη και την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στην Ελλάδα.
• Να συµβάλλει στην ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
• Να συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς για τη διαµόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Τεχνολογία.
• Να σχεδιάζει και να υποστηρίζει προγράµµατα ειδικά για τις ανάγκες των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην
ελληνική αγορά.
• Να συµβάλλει στην έρευνα για την ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
• Να αποτελεί συντονιστικό όργανο και χώρο ανταλλαγής απόψεων ανάµεσα στα
µέλη του και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικό συλλογικό όργανο των Ελληνικών Επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την καλύτερη προβολή των θέσεών τους προς τους κρατικούς φορείς, τους θεσµικούς
παράγοντες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ΜΜΕ, το ευρύ κοινό κ.ά.
• Να προωθεί, να ενθαρρύνει, να ενισχύει και να προστατεύει τη σύσταση και τη
λειτουργία των Επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.
• Να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και φορέων του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
Η Ευρωπαϊκή Ένωσις ΑΕΕΓΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, έχοντας ιδρυθεί το
1973 από τον Παναγιώτη Μινέττα, είναι µία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές
εταιρείες που δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια. Η έντονη παρουσία
της σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, από την ίδρυση της µέχρι σήµερα, οδήγησε στην εγκαθίδρυσή της ανάµεσα στις µεγαλύτερες εταιρείες γενικών ασφαλειών
στην Ελλάδα.
Με τη συνεργασία της µε διεθνούς εµβέλειας αντασφαλιστικούς Οργανισµούς,
κερδίζει την εµπιστοσύνη των συνεργατών και των πελατών της εξασφαλίζοντάς
τους ποιότητα, ασφάλεια και φερεγγυότητα.
∆ίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση και στελέχωση των γραφείων της,
φροντίζει για τη συνεχή επιµόρφωση και ενηµέρωση των συνεργατών της έτσι ώστε
να µπορούν να ανταποκριθούν µε υπευθυνότητα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς, αλλά και στις όλο και πιο διευρυµένες ανάγκες των πελατών της.
∆ιαθέτοντας ένα πληρέστατο δίκτυο επαγγελµατιών ασφαλιστικών διαµεσολαβητών (ασφαλιστικούς συµβούλους, ασφαλιστικά πρακτορεία και µεσίτες ασφαλίσεων), ανά την επικράτεια, βρίσκεται συνεχώς κοντά στον κάθε πελάτη
εξατοµικεύοντας τις ανάγκες του και φροντίζοντας για την πλήρη ενηµέρωσή του.
Σήµερα, πάνω από 300.000 πελάτες συνεχίζουν να εµπιστεύονται τη Μινέττα, έχοντας επενδύσει στα προϊόντα της µέσα από µία πολύχρονη συνεργασία που κέρδισε
την εκτίµησή τους.
Από το 2005, η εταιρεία στεγάζεται στο νέο µοντέρνο ιδιόκτητο κτίριό της στη
Νέα Σµύρνη, παρέχοντας στους συνεργάτες της έναν ποιοτικά διαµορφωµένο επαγγελµατικό χώρο.
Στόχος της Εταιρείας παραµένει πάντα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, παρέχοντας στους πελάτες της υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες.
Τα σχεδόν 40 χρόνια εµπειρίας και σταθερότητας της Μινέττα, σε σχέση µε τη
σύγχρονη αντίληψή της στις σηµερινές διευρυµένες ανάγκες ασφάλισης, εγγυώνται την ικανοποίηση όλων των αναγκών κάθε πελάτη ξεχωριστά µε συνέπεια, επαγγελµατισµό αλλά και ευαισθησία.
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Προϊόντα και υπηρεσίες
Ζωή και Υγεία: Σήµερα που οι ανάγκες, ειδικότερα στον τοµέα της Υγείας, είναι
αυξηµένες, η Μινέττα έχει ήδη προσαρµόσει τα προγράµµατά της στις σύγχρονες
απαιτήσεις και βρίσκεται συνεχώς κοντά στον πελάτη, έτοιµη να σχεδιάσει το πρόγραµµα που του ταιριάζει.
Περιουσία: Με νέα ανταγωνιστικά προγράµµατα, η Μινέττα βρίσκεται εκεί για
να εγγυηθεί την πλήρη ασφάλιση της κατοικίας και της επιχείρησής σας.
Σκάφη Αναψυχής: Προκειµένου να απολαύσετε ξένοιαστα τη θάλασσα, µπορείτε να επιλέξετε το πρόγραµµα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Αστική Ευθύνη: Οι ασφάλειες αστικής ευθύνης είναι ο απαραίτητος σύντροφος
όχι µόνον για τον σύγχρονο επαγγελµατία αλλά και για τον συνειδητοποιηµένο
ιδιώτη.
Μεταφερόµενων εµπορευµάτων
Σχεδιασµένα κατά περίπτωση, τα σύγχρονα µέσα της Μινέττα εξασφαλίζουν τη
µεταφορά των εµπορευµάτων σας.
Τεχνικά Έργα
Ασφαλίστε κατά παντός κινδύνου το ίδιο το έργο, τον εξοπλισµό ή συνδυάστε
το και µε αστική ευθύνη και προφυλάξτε την περιουσία σας, ή την επαγγελµατική
σας αξιοπιστία από κάθε κίνδυνο.
Αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο δεν αποτελεί µόνον ένα µέρος της περιουσίας σας, αλλά και το
µέσον που σας εξυπηρετεί καθηµερινά. Τα προσιτά πακέτα καλύψεων, οι ξεκάθαροι όροι και η άµεση αποζηµίωση, παρέχουν ένα αίσθηµα πραγµατικής ασφάλειας.
Συµπληρωµατικά, σε περίπτωση που εµπλακείτε σε ατύχηµα, µε ένα µόνον τηλεφώνηµα στην Φροντίδα Ατυχήµατος, η Εταιρεία µας θα βρίσκεται κοντά σας απαλλάσσοντάς σας από όλες τις προκαταρκτικές διαδικασίες και οι συνεργασίες µε
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία σας εξασφαλίζουν πολλές παροχές.
Φωτοβολταϊκά συστήµατα
Η Εταιρεία µας, πρωτοποριακή σε ασφαλιστικές καλύψεις, προχώρησε στην
κατάρτιση ενός µοναδικού ασφαλιστικού προγράµµατος «Κατά Παντός Κινδύνου
Περιουσίας».
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ERNST & YOUNG
Η Ernst & Young κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Παγκοσµίως,
οι 152.000 άνθρωποί µας είναι ενωµένοι µε τις κοινές αξίες µας και µε σταθερή δέσµευση στην ποιότητα. Ξεχωρίζουµε βοηθώντας τους ανθρώπους µας, τους πελάτες µας και την ευρύτερη κοινωνία στην επίτευξη των στόχων τους.
Από την 1η Ιουλίου του 2008, η Ernst & Young ενοποίησε τα γραφεία της σε 93
χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ινδίας και της Αφρικής (ΕΜΕΙΑ) σε
µια νέα ενιαία περιφέρεια, που ονοµάζεται ΕΜΕΙΑ, η οποία αριθµεί περισσότερα
από 73.136 στελέχη και 3.625 εταίρους.
Στην Ελλάδα, η Ernst & Young λειτουργεί από το 1926, µε δύο γραφεία σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, απασχολώντας 600 επαγγελµατίες στο σύνολό τους. Ανήκει σε µία από τις 12 υπο-περιοχές του ΕΜΕΙΑ, αυτή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία απαρτίζεται από τις εξής 21 χώρες: Αλβανία,
Boσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία,
Λετονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μοντενέγκρο, Ουγγαρία, πΓ∆Μ, Πολωνία, Ρουµανία,
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία.
Αυτή η νέα δοµή µάς δίνει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σηµαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή. Ο συντονισµός ενεργειών των γραφείων, η κοινή µας µεθοδολογία, καθώς και η
διαµόρφωση µιας κοινής αντίληψης, µας βοηθά να ανταποκριθούµε καλύτερα στις
ανάγκες των πελατών µας σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Τοµείς δραστηριότητας
Η Ernst & Young παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα:
➢ Ελεγκτικές Υπηρεσίες
➢ Συµβουλευτικές υπηρεσίες
➢ Φορολογικές υπηρεσίες
➢ Χρηµατοοικονοµικές συµβουλευτικές υπηρεσίες
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ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η Εθνική Ασφαλιστική ηγείται του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, κατέχοντας τα µεγαλύτερα µερίδια αγοράς τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.
Εταιρεία µε ιστορία 121 ετών, έχει καταστήσει το όνοµά της συνώνυµο µε την
πραγµατική εξασφάλιση και την απόλυτη φερεγγυότητα. Τα τελευταία χρόνια, η
Εθνική Ασφαλιστική αναπτύσσεται µε ραγδαίους ρυθµούς και παράλληλα βελτιώνει τις υποδοµές της ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον Έλληνα καταναλωτή.
Με δυναµικά δίκτυα πωλήσεων που καλύπτουν όλη τη χώρα, εκσυγχρονισµένες δοµές και φιλική εξυπηρέτηση στέκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη.
Παράλληλα η Εθνική έχει, µέσω των θυγατρικών της εταιριών, σηµαντική και δυναµική παρουσία στη Ρουµανία, στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.
Συνεχίζοντας την πολιτική κοινωνικής ευθύνης που έχει αναπτύξει σε όλη την
ιστορική της πορεία, η Εθνική Ασφαλιστική ευαισθητοποιείται σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισµού, αθλητισµού και προστασίας του περιβάλλοντος.
Η Εταιρεία εξυπηρετεί συνολικά πάνω από 1.000.000 ασφαλισµένους και ανήκει στον Όµιλο εταιρειών της Εθνικής Τράπεζας.
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ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, από το 1990, προσφέρει στην Ελλάδα εκπαιδευτικά προγράµµατα πιστοποιηµένα από Βρετανικά Πανεπιστήµια. Έτσι, όλα τα προγράµµατα σπουδών του Ελληνοβρετανικού οδηγούν σε πτυχία και διπλώµατα, που
είναι ίδια µε εκείνα που θα δίδονταν από τα Πανεπιστήµια στη Μεγάλη Βρετανία.
Άλλωστε, το Ελληνοβρετανικό έχει άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.
Αξίζει να πούµε δύο λόγια για το τι σηµαίνει το όνοµά µας και το σήµα µας. Το
όνοµά µας, Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, λέει ακριβώς τι κάνουµε, δηλαδή Βρετανικές Πανεπιστηµιακές σπουδές στην Ελλάδα για αναγνωρισµένο Bachelor και Master. Tο σήµα µας, το λιοντάρι, εξηγεί τι εξασφαλίζουµε στους σπουδαστές µας,
δηλαδή ηρεµία κατά την εκπαίδευση, υπερηφάνεια κατά την αποφοίτηση και δύναµη κατά την επαγγελµατική ζωή.
Τα προσφερόµενα προγράµµατα είναι τα ακόλουθα:
• Τετραετής φοίτηση για bachelor στην Ελλάδα:
- ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε τρεις κατευθύνσεις
- Πληροφορική
- Ψυχολογία
• ∆ιετής φοίτηση στην Ελλάδα
και διετής στη Μεγάλη Βρετανία για bachelor εκεί:
- Αρχιτεκτόνων
- Πολιτικών Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
• Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών:
➢ ΜΒΑ µε εξειδίκευση σε:
- ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
- Χρηµατοοικονοµικά
- Μάρκετινγκ
- ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
➢ MSc στην Πληροφορική
➢ MΑ στην Ψυχολογία (υπό πιστοποίηση)
Η φοίτηση στο Ελληνοβρετανικό είναι υποχρεωτική, χωρίς απώλειες διδακτικών ωρών και χωρίς µεταφορά µαθηµάτων. Η διδασκαλία γίνεται σε τµήµατα µε 24
το πολύ σπουδαστές, από καθηγητές µε µεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές
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στο αντικείµενό τους και παράλληλα µε µεγάλη εκπαιδευτική αλλά και επαγγελµατική εµπειρία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και κυρίως η µεταφορά εµπειριών από το τι συµβαίνει στην αγορά.
Η εγγραφή του κάθε σπουδαστή γίνεται στο Βρετανικό Πανεπιστήµιο, το οποίο
εκδίδει τα αποτελέσµατα κάθε έτους και τα πτυχία. Έτσι, οι απόφοιτοι του κολλεγίου έχουν πλήρη αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους, σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 και το τελευταίο Π.∆. 38/2010. Tα ίδια πτυχία
αναγνωρίζονται και από το NARIC (το Βρετανικό ∆ΟΑΤΑΠ) ως προς τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά δικαιώµατα, ως πλήρως ισότιµα µε κάθε άλλο βρετανικό
πανεπιστηµιακό πτυχίο.
Άλλωστε, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο είναι αναγνωρισµένο ως Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Βρετανικό Συµβούλιο Πιστοποίησης (British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education).
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλέφωνο: 210-8217710 ή στο e-mail: pub-rel@bhc.gr .
Site: www.ellinovretaniko.gr
Facebook: www.facebook.com/ellinovretaniko
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ
NAI
OXI
Στη λογική οργάνωση και δηµιουργία
κλίµατος σεβασµού των σπουδαστών
προς τους καθηγητές και αντιστρόφως
Στην επίπονη προσπάθεια για µόρφωση
που εξασφαλίζει περήφανη συµµετοχή
του κάθε ατόµου στην ανάπτυξη της χώρας
Στην εντατική
και µείζονα προσπάθεια
Στην ουσιαστική µελέτη, εµβάθυνση και διεύρυνση
των γνώσεων σε κάθε αντικείµενο
Στη συνεχή ενασχόληση
στα εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες
Στην υποχρεωτική αλλά συνειδητή
και δηµιουργική παρακολούθηση
Στις εξετάσεις για απόδειξη
της πραγµατικής σπουδής
κάθε γνωστικού αντικειµένου
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Στην αποδιοργάνωση
και απειθαρχία
Στο κυνήγι του χαρτιού
που εξασφαλίζει µία καρέκλα ακόµη και αν
δεν έχει αντίκρισµα µε πραγµατικές γνώσεις
Στην ελάσσονα προσπάθεια
και την «αποεντατικοποίηση»
Στο µοναδικό
και ένα σύγγραµµα
Στην άσκοπη σπατάλη ωρών
έξω από το Ελληνοβρετανικό
Στην προαιρετική
παρακολούθηση των µαθηµάτων
Στις εξετάσεις µε βάση
συγκεκριµένες παραγράφους ή σελίδες
του ενός συγγράµµατος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ∆Ε)
Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962.
Είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου µάνατζµεντ.
Τα µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Oργανισµοί του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές Πανεπιστηµίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε, λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευµένες λειτουργίες του management και τέσσερις τοµείς
που ασχολούνται µε γενικότερα θέµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος: Το
Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονοµικής
∆ιοικήσεως (ΕΙΟ∆), το Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων
και Υπηρεσιών (ΕΙ∆ΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΜΑ∆),
o Τοµέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τοµέας
Μάνατζµεντ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜ∆∆Α), ο Τοµέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τοµέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).
Σήµερα η ΕΕ∆Ε συγκαταλέγεται στα πέντε µεγαλύτερα Management Associations παγκοσµίως, σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 400.000 στελέχη, έχει
προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης µέσα από 14.800 εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το Μεταπτυχιακό της Πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε
23 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 3.600 αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η ∆ράση της αναπτύσσονται σε πέντε βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Ενηµέρωση, ∆ικτύωση, ∆ηµιουργία εργαλείων και υποδοµών και Επικοινωνία. Επιπλέον, η ΕΕ∆Ε δραστηριοποιείται σε µία σειρά Ευρωπαϊκών
Κοινοτικών Προγραµµάτων.
Οι δραστηριότητες της ΕΕ∆Ε εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ λειτουργεί
περιφερειακά τµήµατα στη Μακεδονία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και ∆υτική Ελλάδα µε έδρα την Πάτρα, στη Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα µε
έδρα τη Λάρισα και στην Κρήτη µε έδρα το Ηράκλειο. ∆ραστηριοποιείται ακόµη
στην Κύπρο µέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
(ΚΕΑ∆Ε) που ίδρυσε σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων
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Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η Λέσχη
Επιχειρηµατικότητας, ενώ σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ το ALBA.
Τελικός στόχος της ΕΕ∆Ε είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, µέσα από την ανάπτυξη των
ανθρώπων τους καθώς και η προσφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευµένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονοµικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους
κορυφαίους Οµίλους στον τοµέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε
δραστηριότητες σε 9 χώρες. Το 2011 ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε 9,3
δισ. ευρώ και τα δηµοσιευµένα καθαρά κέρδη σε 137 εκατ. Ευρώ.
Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.
(41,9%) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο ποσοστό ανήκει σε θεσµικούς επενδυτές (15,5%) και ιδιώτες (7,1%). Οι
µετοχές του Οµίλου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, απασχολώντας περίπου
64% του απασχολούµενου κεφαλαίου. Ο Όµιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα
διυλιστήρια στην Ελλάδας (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), µε συνολική
διυλιστική δυναµικότητα 340kbpd, κατέχοντας µερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τοµέα του χονδρικού εµπορίου πετρελαιοειδών. Μέχρι τα µέσα
του 2012, αναµένεται η ολοκλήρωση του έργου αναβάθµισης του διυλιστηρίου
Ελευσίνας που αποτελεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανική επένδυση στην Ελλάδα ύψους
1,2 δισ. ευρώ, ένα έργο µε πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και
την εθνική οικονοµία.
Ο Όµιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εµπορία, µέσω των θυγατρικών
του ΕΚΟ και Ελληνικά Καύσιµα (πρώην BP Hellas). Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στη λιανική εµπορία µέσω δικτύου 2.100 πρατηρίων στην Ελλάδα καθώς
και τις πωλήσεις υγραερίου, βιοµηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίµων
και λιπαντικών. Η επιτυχής ενσωµάτωση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
της BP Hellas στα επίγεια καύσιµα στην Ελλάδα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του
Οµίλου.
Επιπλέον, ο Όµιλος αναπτύσσεται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και Ανατολικής Μεσογείου. ∆ιαθέτει το µοναδικό διυλιστήριο της πΓ∆Μ στα Σκόπια και, µέσω ενός δικτύου περίπου 300 πρατηρίων, κατέχει σηµαντική θέση στην
εµπορία καυσίµων στην Κύπρο, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, την πΓ∆Μ, και τη
Σερβία, ενώ διαθέτει παρουσία στις αγορές της Αλβανίας και της Βοσνίας.
Η εταιρεία διαθέτει το µοναδικό καθετοποιηµένο συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών στην Ελλάδα. Το µερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50%, ενώ
οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν άνω του 60% των πωλήσεων. Τα κυριότερα πετροχηµικά προϊόντα είναι το πολυπροπυλένιο, το φιλµ πολυπροπυλενίου, το PVC, οι
διαλύτες και τα ανόργανα χηµικά.
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Επιπλέον ο Όµιλος κατέχει δικαιώµατα έρευνας για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, ενώ συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα στις περιοχές West Obayed και Mesaha της Αιγύπτου.
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχουν συνάψει στρατηγική συµµαχία µε την ιταλική EDISON στον τοµέα παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και µέσω
της κοινοπραξίας ELPEDISON, του µεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ήδη λειτουργούν δύο µονάδες συνδυασµένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW. Στόχος
της κοινοπραξίας είναι η δηµιουργία χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1.500 - 2.000 MW. Επιπλέον, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέσω της θυγατρικής ΕΛΠΕ
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, µε έργα ισχύος άνω των 80 MW σε διάφορα στάδια
ανάπτυξης.
Η εταιρεία συµµετέχει κατά 35% στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (∆ΕΠΑ),
που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η
∆ΕΠΑ κατέχει το 100% του ∆ΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών διανοµής και παροχής αερίου (ΕΠΑ), ενώ συµµετέχει και στην ανάπτυξη διασυνοριακών αγωγών
φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά είναι ένας διεθνής Όµιλος διαφοροποιηµένων
ορυκτών και υλικών, που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1934 και εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 1994. Είναι η µητρική εταιρεία του οµίλου S&B. Ο Όµιλος
διαθέτει σήµερα 26 ορυχεία, 46 εργοστάσια και µονάδες επεξεργασίας και 26 κέντρα διανοµής σε 21 χώρες ανά την υφήλιο και πραγµατοποιεί πωλήσεις σε 75 χώρες
σε όλο τον κόσµο. Κύρια δραστηριότητά του αποτελεί η εξόρυξη και η επεξεργασία µπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη, βολλαστονίτη και η παραγωγή συλλιπασµάτων
συνεχούς χύτευσης, καθώς και µεγάλης ποικιλίας εξειδικευµένων προϊόντων για
ευρύ φάσµα βιοµηχανικών εφαρµογών και αγορών. Οι βιοµηχανικές λύσεις που
παρέχει βασίζονται σε φυσικούς πόρους και απευθύνονται σε ευρύ φάσµα αγορών
όπως είναι τα χυτήρια, ο κατασκευαστικός τοµέας, η µεταλλουργία και άλλες αγορές ειδικών εφαρµογών. Πάνω από το 90% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών
του Οµίλου προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδος. Σήµερα απασχολούνται στον
Όµιλο S&B 1.963 εργαζόµενοι, εκ των οποίων οι 635 στην Ελλάδα.
Ως εταιρική οντότητα, η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. προέκυψε το 1996 από
τη συγχώνευση των δύο µεταλλευτικών εταιρειών, της Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού και της Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης, ενώ ο Όµιλος υιοθέτησε
την παρούσα ονοµασία και εταιρική ταυτότητα το 2003.
Το 2011, η S&B προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές µε στόχο την επίτευξη
λειτουργικών συνεργιών, την ικανοποίηση των πελατών διεθνώς πέραν των προσδοκιών τους για πρόσθετες βιοµηχανικές λύσεις στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης σε αναδυόµενες αγορές.
Την ίδια χρονιά, η εταιρεία είχε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 456 εκατ. ευρώ.
Η S&B ξεκίνησε µε αµιγή εξορυκτική δραστηριότητα, η οποία χαρακτήρισε το
µεγαλύτερο κοµµάτι της ιστορίας της. Στη δεκαετία του 1990, το επιχειρηµατικό
µοντέλο της S&B άλλαξε προσανατολισµό δίνοντας έµφαση στη γνώση για τα προϊόντα και τις αγορές που αυτά εξυπηρετούν, ενώ επιλεκτικά εξελίχθηκε και σε καθετοποίηση, εξυπηρετώντας τις τελικές αγορές κάποιων από τα προϊόντα της.
Η S&B δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο, αυτόν των βιοµηχανικών ορυκτών,
του οποίου η σηµασία δεν είναι προφανής για τους περισσότερους ανθρώπους. Τα
ορυκτά προϊόντα δεν χρησιµοποιούνται συνήθως αυτόνοµα, στη φυσική τους
µορφή, γι’ αυτό και δεν είναι αναγνωρίσιµα, µολονότι είναι αναγκαία για την παραγωγή πολλών προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή. Τα βιοµηχανικά ορυκτά αποτελούν αναγκαία πρώτη ύλη για σειρά άλλων σηµαντικών
βιοµηχανικών εφαρµογών και προϊόντων, επιδρώντας έτσι άµεσα και καθοριστικά
στη δική τους ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα.
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Με οδηγό τις Αξίες και το Σκοπό της, η S&B αναγνωρίζει τις κύριες προκλήσεις βιώσιµης ανάπτυξης ως προς τη φύση της δραστηριότητάς της και τη συνδέει
µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις, ενώ επιδιώκει την υλοποίηση των δεσµεύσεων
αυτών µέσω µίας σαφούς στρατηγικής προσέγγισης. Η στρατηγική προσέγγιση της
S&B προς τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και, κατά συνέπεια, προς την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη εκπορεύεται από τις εταιρικές της Αξίες –σεβασµό προς τους ανθρώπους
της, ακεραιότητα, ασφάλεια, σχέση εµπιστοσύνης µε τους πελάτες, κοινωνική
υπευθυνότητα.
Περισσότερες πληροφορίες για την S&B είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του
Οµίλου www.sandb.com.
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PHARMATHEN
Η Ελληνική Φαρµακοβιοµηχανία µε το Παγκόσµιο Κύρος
H Pharmathen ιδρύθηκε το 1969, µε έδρα την Αθήνα και στόχο τη δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη, παραγωγή και διακίνηση φαρµακευτικών προϊόντων. Σήµερα, 43 έτη µετά την ίδρυσή της, η Pharmathen αποτελεί µία από τις ταχύτερα
αναπτυσσόµενες, αµιγώς ελληνικές βιοµηχανίες φαρµάκων, έχοντας στο δυναµικό
της τρία υπερσύγχρονα ερευνητικά κέντρα, δύο µονάδες παραγωγής φαρµακευτικών προϊόντων και περισσότερους από 800 εργαζόµενους. Παράλληλα, απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους από 120 ερευνητές, επενδύοντας πάνω από 20
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για την έρευνα νέων φαρµάκων και τεχνολογιών, εξάγοντας προϊόντα και υπηρεσίες σε περισσότερες από 85 χώρες διεθνώς. Tα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων Ε&Α της Pharmathen είναι εγκεκριµένα σε όλες τις
µεγαλύτερες αγορές της Ε.Ε. και τα δικαιώµατα αυτών έχουν εκχωρηθεί στις µεγαλύτερες φαρµακευτικές εταιρείες από την Ευρώπη, Καναδά, Αυστραλία, Νότιο
Αφρική και τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός της εταιρείας δίνει έµφαση στο τρίπτυχο: ΈρευναΕξωστρέφεια-Επενδύσεις. Ως εκ τούτου, οι στόχοι της εταιρείας επικεντρώνονται
στην ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, την ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, την ενδυνάµωση της παρουσίας στην ελληνική αγορά και
τη διαρκή επένδυση στην έρευνα και την καινοτοµία. Με τον τρόπο αυτόν, η Pharmathen έχει πλέον αναδειχθεί ως µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες Ε&Α γενόσηµων στην Ευρώπη, ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard», η Pharmathen κατατάσσετε στην 31η θέση ανάµεσα σε 4.500 φαρµακοβιοµηχανίες από όλη την Ευρώπη, και στην 391η θέση επί του συνόλου των 1.000
κορυφαίων εταιρειών στο R&D ανεξαρτήτως κλάδου. Παράλληλα η Pharmathen
κατέχει 37 διεθνή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για αναπτύξεις της, τα οποία έχουν κατατεθεί µε παγκόσµια εµβέλεια και έχουν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και αµερικανικούς Οργανισµούς (EPO, USPTO). Επιπλέον, πρόσφατα, η εταιρεία έκανε και τη
δυναµική της είσοδο στον τοµέα των πρωτοτύπων φαρµάκων και καινοτόµων τεχνολογιών.
Αποτέλεσµα της εξωστρεφούς πολιτικής και της έµφασης που δίνει η εταιρεία
στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτοµίας είναι η ραγδαία αύξηση των µεγεθών, κατά
την τελευταία οκταετία, ξεκινώντας µε κύκλο εργασιών της τάξης των 12,1 εκατ. ευρώ
το 2003 και φτάνοντας στα 140 εκατ. ευρώ για το 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών για
το 2012 αναµένεται να φτάσει τα 155 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές της
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Pharmathen σηµείωσαν αλµατώδη αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία. Η Pharmathen σήµερα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 1% των ελληνικών εξαγωγών, έχοντας
πάνω από 80% του κύκλου εργασιών της στο εξωτερικό. Σήµερα, τα σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη της Pharmathen την κατατάσσουν ανάµεσα στις 200 µεγαλύτερες
βιοµηχανίες και στις 150 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ενώ η εταιρεία
συχνά γίνεται αποδέκτης σηµαντικών διακρίσεων και βραβείων. (“Κούρος 2010”,
“EBEA 2011”, “ICAP True Leaders 2011”, “Diamonds 2011”, “European Business
Awards 2011”, “Best Work Places 2011”).
Παράλληλα, µε συνέπεια στην υλοποίηση του δυναµικού αναπτυξιακού της
πλάνου, η Pharmathen εγκαινίασε τον Ιούνιο του 2010 τη νέα της παραγωγική µονάδα στις Σάπες Ροδόπης, µια επένδυση της τάξης των 41 εκατ. ευρώ, συµβάλλοντας περαιτέρω στην ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Το
αναπτυξιακό πλάνο της Pharmathen, για την περίοδο 2010-2015, περιλαµβάνει
επενδύσεις συνολικού ύψους 110 εκατοµµυρίων ευρώ σε ερευνά νέων προϊόντων
και υποδοµές. Ο Όµιλος έχει κατανείµει τις επενδύσεις αυτές µε έµφαση στην
έρευνα αλλά και στη καθετοποίησή του. Βασικός άξονας της στρατηγικής της εταιρείας είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της στις αγορές της Ε.Ε. και
της Αµερικής, µε το λανσάρισµα νέων προϊόντων και η παράλληλη διεύρυνση των
δραστηριοτήτων της σε νέες αναπτυσσόµενες αγορές όπως, π.χ., της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.
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INTRALOT
H INTRALOT, µέσα σε 20 χρόνια, έχει επιτύχει εντυπωσιακή διεθνή εξάπλωση
και έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως η ηγέτιδα δύναµη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών. Χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει στην ανάπτυξη προϊόντων
τεχνολογίας αιχµής και τη µεγάλη εµπειρία της στη διαχείριση τυχερών παιχνιδιών, η INTRALOT προσφέρει εξειδικευµένες και ολοκληρωµένες λύσεις µέγιστης
αποτελεσµατικότητας και απόλυτης ασφάλειας, µε αποτέλεσµα το όνοµά της να
αποτελεί, πλέον, συνώνυµο της τεχνολογικής αριστείας.
Η INTRALOT είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1999.
Τα έσοδα της το 2011 ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας ταυτόχρονα θετικές ταµειακές ροές. Ως προµηθευτής ή διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών, έχει υπογράψει συµβόλαια για ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και εφαρµογών και έχει
καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων µε παρουσία σε 53 χώρες, µε περίπου
5.500 εργαζόµενους και µε σηµαντική οργανική ανάπτυξη. Σήµερα αποτελεί την
πρωτοπόρο εταιρεία ολοκληρωµένων συστηµάτων τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης συναλλαγών, παροχής νέων παιχνιδιών και υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού και ιπποδροµιακού στοιχήµατος, καθώς και διαδικτυακών τυχερών
παιχνιδιών, σε κρατικούς Οργανισµούς τυχερών παιχνιδιών, παγκοσµίως. Είναι ο
πρωταγωνιστής της αγοράς της Ευρώπης, αποτελεί σηµαντικό παίκτη της αµερικανικής αγοράς, πρωταγωνιστεί στις αγορές της Νοτίου Αµερικής και της Ασίας
και κατέχει σηµαντική θέση στις αγορές της Ωκεανίας και της Αφρικής.
Η εταιρεία διαθέτει µία πλούσια βιβλιοθήκη παιχνιδιών, η οποία περιλαµβάνει περισσότερα από 400 διαφορετικά είδη παιχνιδιών και παραλλαγές, όπως Αριθµολαχεία, Παιχνίδια Τηλεοπτικών Κληρώσεων, Αθλητικά Παιχνίδια, Παιχνίδια
Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης, Στιγµιαία Λαχεία, Αµοιβαία Ιπποδροµιακά Στοιχήµατα, Παιχνίδια Video Lottery, Παιχνίδια Εικονικών Αγώνων (Monitor games) και ∆ιαδικτυακά Τυχερά Παιχνίδια.
Η θυγατρική της, INTRALOT Interactive, αποτελεί τον κορυφαίο συνεργάτη
των Οργανισµών, οι οποίοι επιθυµούν να είναι ανταγωνιστικοί στο νέο απελευθερωµένο διαδικτυακό περιβάλλον, προσφέροντας µία Ενιαία Εµπειρία Συµµετοχής
(Universal Gaming Experience) στα Τυχερά Παιχνίδια. Οι πελάτες της αξιοποιούν
την πιο ισχυρή, αποτελεσµατική και ευέλικτη πλατφόρµα του κλάδου, η οποία
ενοποιεί τη συµµετοχή στα Τυχερά Παιχνίδια ανεξάρτητα αν γίνεται µέσω πρακτορείου ή µέσω διαδικτύου ή κινητής τηλεφωνίας, προσφέροντας παράλληλα
απαράµιλλη επιχειρηµατική υποστήριξη. Μέλος του Οµίλου INTRALOT, κεφαλαιοποιεί την παγκόσµια παρουσία και τη µεγάλη πελατειακή βάση του για να συλλέγει και να αξιοποιεί τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, οι οποίες αποτελούν τον
θεµέλιο λίθο για τη συνεχή επιτυχία και το σχεδιασµό πρωτοποριακών λύσεων.
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Στοχεύoντας να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση της στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, η INTRALOT προσθέτει αξία στους πελάτες, τους µετόχους και τους εργαζοµένους της. Με το ίδιο πάθος για την επίτευξη υψηλών στόχων, αφοσίωση
στην ικανοποίηση των πελατών, προσαρµοστικότητα στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη πρωτοποριακών και αποτελεσµατικών λύσεων που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της, η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της
πορεία.
Συµµετέχοντας στις σηµαντικότερες ∆ιεθνείς Ενώσεις Τυχερών Παιχνιδιών, η
INTRALOT διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στην παγκόσµια κοινότητα τυχερών παιχνιδιών και συµβάλλει αποφασιστικά στη µελλοντική εξέλιξη του κλάδου. Συµµετέχει στις σηµαντικότερες ∆ιεθνείς Ενώσεις Τυχερών Παιχνιδιών: την
Παγκόσµια Ένωση (World Lottery Association), την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Lotteries and Toto Association), την Ένωση Βορείου Αµερικής (North American Association of State & Provincial Lotteries), την Ισπανόφωνη Ένωση
Corporacion Iberoamericana de Loterias y Apuestas de Estado (CIBELAE) που περιλαµβάνει τη Ν. Αµερική και την Ιβηρική Χερσόνησο, την Ασιατική Ένωση (APLA
– Asia Pacific Lottery Association), την Αµερικανική Ένωση Gaming Standards Association (GSA) και την AGEM (Association of Gaming Equipment Manufacturers).
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ATTICA BANK
Η Attica Bank είναι ένας δυναµικός Χρηµατοοικονοµικός Οργανισµός που διαθέτει ένα αναπτυσσόµενο δίκτυο, αποτελούµενο, αυτήν τη στιγµή, από 80 µονάδες,
το οποίο καλύπτει τις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.
Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1925. Η ουσιαστική ενεργοποίηση της Τράπεζας ξεκινά το 1964 όταν εξαγοράζεται από τον Όµιλο εταιρειών της Εµπορικής Τράπεζας και εισάγεται στο Χρηµατιστήριο. Τον Ιούνιο του 1997. η Εµπορική Τράπεζα
µεταβιβάζει µέσω του Χρηµατιστηρίου µέρος των µετοχών που κατέχει στο Ταµείο
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, διατηρώντας έως τον Σεπτέµβριο του 2002 περίπου το 17% των µετοχών της Τράπεζας, το οποίο στη συνέχεια µεταβιβάζει στο
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Οι βασικοί µέτοχοι της Τράπεζας σήµερα είναι:
Το ΕΤΑΑ1 - ΤΣΜΕ∆Ε, µε ποσοστό 42,87%
Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, µε ποσοστό 22,43%
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ποσοστό 19,28%
Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στη χρηµατοδότηση µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει µια
σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αµοιβαία κεφάλαια
και υπηρεσίες χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
Επιχειρήσεις

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λιανική Τραπεζική

Υπηρεσίες

Καταθετικοί Λογαριασµοί
Καταθετικοί Λογαριασµοί
Πάγιες Εντολές
(Όψεως, Προθεσµίας,
(Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενος, Προθεσµίας,
Συναλλάγµατος)
Repos, Συναλλάγµατος)
∆άνεια
∆άνεια
Μεταφορά Κεφαλαίων
(Κεφάλαιο Κίνησης,
(Στεγαστικά, Καταναλωτικά,
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια)
Ανοικτά)
Οµολογιακά ∆άνεια
Πιστωτικές και Χρεωστικές Κάρτες
Εισαγωγές / Εξαγωγές
Ενέγγυες Πιστώσεις
(Visa, Electron, Mastercard
(διαχείριση φορτωτικών,
Attica Gift Card Visa)
ενέγγυες πιστώσεις)
Leasing, Factoring
Επενδυτικά Προϊόντα
Bancassurance
(Αµοιβαία Κεφάλαια,
Venture Capital
Προϊόντα Εγγυηµένου Κεφαλαίου) Πληρωµή Μισθών-Συντάξεων
Κοινοτικά Προγράµµατα
Bancassurance
Πληρωµή Μισθών-Συντάξεων
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∆ίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των
πελατών της, η Τράπεζα βελτιώνει διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και
των υπηρεσιών της. Στην κρίσιµη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο
τραπεζικό σύστηµα, η Attica Bank εξακολουθεί να αποδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητά της στις συνθήκες που επικρατούν όσο και την επικέντρωσή της στον πρωταρχικό στόχο της ανάπτυξης και της ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας.
∆ρώντας µε γνώµονα τη στήριξη των πελατών της και µε την υποστήριξη του βασικού της µετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, η Attica Bank έχει θέσει ως προτεραιότητές
της την επιτυχή αντιµετώπιση των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης, την ουσιαστική συµβολή στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι κύριοι στόχοι της Τράπεζας, για τα επόµενα χρόνια, είναι η επέκταση των
δραστηριοτήτων της σε τοµείς µε θετικές προοπτικές ανάπτυξης και ταυτόχρονα η
διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας, η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, η ικανοποιητική ρευστότητα και η έµφαση σε πρόσθετες πηγές
εσόδων.

1

Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων
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INFO QUEST TECHNOLOGIES
Από την ίδρυσή της, το 1981, η Info-Quest είχε δραστηριοποιηθεί στο χώρο
της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, µε αντικείµενο τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, ενώ,
ως µητρική εταιρεία του οµώνυµου Οµίλου, πραγµατοποίησε επιτυχείς επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, το Internet, την κινητή τηλεφωνία και τις δορυφορικές
υπηρεσίες. Η Info Quest Technologies ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Φεβρουάριο
του 2011 ως νέα εταιρεία, στην οποία εισήχθηκε ο αποσχισθείς κλάδος «∆ιανοµής
και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της
Info-Quest AEBE. Συνακόλουθα, η µητρική Info-Quest ΑΕΒΕ µετατράπηκε σε εταιρεία συµµετοχών (QUEST Συµµετοχών Α.Ε.), µητρική του Οµίλου Quest. Σήµερα,
οι εταιρείες του Οµίλου Quest δραστηριοποιούνται στην Πληροφορική, τις Ταχυµεταφορές και την παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές, κατέχοντας καθεµία πρωτεύουσα θέση στον τοµέα της.
Η Info Quest Technologies αποτελεί τη µεγαλύτερη πύλη µεταφοράς νέων τεχνολογιών στην ελληνική αγορά. Συνεργάζεται µε περισσότερους από 60 κορυφαίους κατασκευαστές, µεταξύ των οποίων οι: APPLE, HP, MICROSOFT,
SYMANTEC, AUTODESK, CITRIX, INTEL, CISCO, DELL, LENOVO, ACER, SAMSUNG, SONY, PHILIPS, TOSHIBA, LG, EMC, EPSON, LEXMARK, διαθέτοντας και
υποστηρίζοντας τα προϊόντα τους, ενώ από το 1991 κατασκευάζει τους υπολογιστές
Quest, παρέχοντας στην αγορά µία ευρεία γκάµα από αξιόπιστα και οικονοµικά συστήµατα για χρήση στο σπίτι, το γραφείο ή την επιχείρηση. Από την έναρξη των
δραστηριοτήτων της, η εταιρεία προσανατολίστηκε στρατηγικά στη δηµιουργία
αξίας σε όλη την αλυσίδα διανοµής, από τον κατασκευαστή έως τον τελικό πελάτη,
αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και παροχής υπηρεσιών γύρω από επιλεγµένα προϊόντα και τεχνολογίες, όπως αυτές των
∆ικτύων και Επικοινωνιών, Cloud Computing - Software as a Service, Virtualization,
Storage & Security, καθώς και των κάθετων εφαρµογών της Autodesk, για µηχανικούς, σχεδιαστές και 3D animation.
Σε ό,τι αφορά την αγορά Πληροφορικής, ο Όµιλος Quest δραστηριοποιείται,
εκτός από την Info Quest Technologies, µε την Uni Systems, στη σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωµένων λύσεων, την iSquare, στη διάθεση και υποστήριξη των
προϊόντων Apple, καθώς και µε δύο εταιρείες λιανικής πώλησης, την iStorm, Authorized Premium Reseller προϊόντων Apple και την Quest Online που διατηρεί τα
ηλεκτρονικά καταστήµατα www.you.gr και www.hpshop.gr, αποτελώντας έναν από
τους κορυφαίους Οµίλους Τεχνολογίας της χώρας. Αντίστοιχα στην αγορά των ταχυµεταφορών, η εταιρεία του Οµίλου ACS Courier κατέχει πρωτεύουσα θέση, ενώ
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στην αγορά της Ενέργειας, η Quest Ενεργειακή συγκαταλέγεται στις πλέον δυναµικές εταιρείες του χώρου.
Οι εταιρείες του Οµίλου διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και θετικές προοπτικές
ανάπτυξης, ενώ ο Όµιλος αξιολογεί διαρκώς κάθε επιχειρηµατική ευκαιρία στην
οποία θα µπορούσε να προσθέσει αξία και η ενδεχόµενη επένδυση να δηµιουργούσε
προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του στο µέλλον.
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AEGEAN
Λίγα λόγια για την Aegean:
H Aegean Airlines, η µεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και µέλος της
Star Alliance, µετέφερε το 2011 6,5 εκατοµµύρια επιβάτες, εκ των οποίων 3,52
εκατ. επιβάτες στις πτήσεις εξωτερικού. Η εταιρεία βραβεύτηκε ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2011, από τα «Skytrax World
Airline Awards». Επιπλέον, η εταιρεία έχει βραβευθεί επανειληµµένα από το ∆ιεθνές
Αεροδρόµιο Αθηνών, ως ο µεγαλύτερος συντελεστής στην αύξηση της κίνησης επιβατών του αεροδροµίου. Ως µέλος της Star Alliance, οι επιβάτες της Aegean µπορούν να έχουν αυξηµένη συνδεσιµότητα σε 1.290 προορισµούς του δικτύου της
Star Alliance σε 189 χώρες. Παράλληλα, οι κάτοχοι των καρτών Miles & Bonus
συλλέγουν και µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα µίλια τους σε όλους τους προορισµούς των 26 µελών της συµµαχίας. Επιπροσθέτως, οι επιβάτες που είναι κάτοχοι
της Gold Card έχουν πρόσβαση σε 990 lounges και άλλα προνόµια σε όλο τον
κόσµο. Η Aegean πραγµατοποιεί συνολικά 138 δροµολόγια, εκ των οποίων τα 116
είναι διεθνή, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πολυάριθµοι διεθνείς προορισµοί που
εξυπηρετούνται από 6 αεροσκάφη µέσω ναυλωµένων πτήσεων (charter).
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.aegeanair.com.
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THINKDIGITAL
Η Thinkdigital, εταιρεία του Οµίλου Thinkdigital, είναι το µεγαλύτερο δίκτυο
Digital Μέσων στη Ν.Α. Ευρώπη και επίσηµος αντιπρόσωπος διαφήµισης του
SKYPE, του Facebook, του MSN, των προϊόντων Windows Live και της πλατφόρµας διαχείρισης διαφηµιστικών καµπανιών Mediamind στη Ν.Α. Ευρώπη.
www.thinkdigital.net
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HELLENIC MUSEUM
Σε ένα κτίριο µοναδικής σχεδίασης και αισθητικής, στην καρδιά της Αθήνας
(γωνία Ιουλιανού & Γ΄ Σεπτεµβρίου), κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
στην «κορυφή» του πολυχώρου «Athenian Capitol», λειτουργούν τα 5.000 τ.µ. του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
Τρεις ολόκληροι όροφοι, αφιερωµένοι στην τεχνολογία και την εξέλιξη των 4
τροχών, µια «ιστορία» που ξεκινά από τα τέλη του 1800 και συνεχίζεται µέχρι τα
τέλη του προηγούµενου αιώνα.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στους χώρους του Μουσείου, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυµάσει µοναδικά δείγµατα της παγκόσµιας αυτοκίνησης, δείγµατα που σήµερα µπορεί κάποιος να δει στα (ελάχιστα) αντίστοιχα µουσεία
του εξωτερικού, ή να διαβάσει γι’ αυτά στη διεθνή βιβλιογραφία.
Από µια συλλογή, που αριθµεί σήµερα 300 διαφορετικά αυτοκίνητα, του Ιδρύµατος Θεόδωρου και Γιάννας Χαραγκιώνη που έχουν παραχωρηθεί στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, σε πρώτη φάση θα εκτεθούν στο Μουσείο 112 αυτοκίνητα. Το αρχαιότερο όχηµα της συλλογής που εκτίθεται στο Μουσείο είναι µια
πυροσβεστική αντλία του 1895 ουγγρικής προέλευσης, και το νεότερο είναι µια
Mercedes Benz 450 SL του 1980.
Μεταξύ άλλων, στο Μουσείο εκτίθεται η Mercedes 300 SL Gullwing του Πωλ
Νιούµαν, η Chrysler Ιmperial κατασκευής 1959 που ανήκε στον Ρόµπερτ Πλαντ,
µέλος του φηµισµένου αµερικανικού ροκ συγκροτήµατος Led Ζeppelin, η Lancia
Αurelia κατασκευής 1953, προσωπικό αυτοκίνητο του Lorenzo Βandini (διάσηµου
οδηγού της Formula 1), η Cadillac Seville Gucci του 1979, µε σαλόνι ειδικά σχεδιασµένο από τον Οίκο Gucci, η Chevrolet Corvette Stingray, η γνωστή «στρίγγλα»
µε την οποία ο αείµνηστος Τζόνι Πεσµαζόγλου κέρδισε πολλά ελληνικά πρωταθλήµατα και αποτελεί ευγενική προσφορά της οικογένειάς του, καθώς και άλλα
«θρυλικά» αυτοκίνητα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου αποτελεί τον ιδανικό
χώρο για τη φιλοξενία κάθε ξεχωριστής εταιρικής ή κοινωνικής εκδήλωσης.
Στις καθηµερινές λειτουργίες του Μουσείου, περιλαµβάνεται και πρόγραµµα
Οδικής Ασφάλειας για µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
σε συνεργασία µε τον ΙΟΑΣ. Επίσης υπάρχει προσοµοιωτής F1 προκειµένου να δοκιµάσουν οι επισκέπτες του Μουσείου τις αγωνιστικές τους δυνατότητες!
Στους χώρους του Μουσείου υπάρχει αµφιθέατρο 200 θέσεων, το οποίο λειτουργεί ως χώρος συνεδρίων, παρουσιάσεων και εκπαίδευσης, προσελκύοντας µεγάλο
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αριθµό εταιρειών και Οργανισµών κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ενώ το βράδυ θα µετατρέπεται στην πιο σύγχρονη κινηµατογραφική αίθουσα 3D της Αθήνας.
Καθένας από τους τρεις ορόφους του Μουσείου, µπορεί να µετατραπεί σε αίθουσα υποδοχής επισκεπτών και µπορεί να διαµορφωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις της κάθε περίστασης. Στο υψηλότερο σηµείο του κτιρίου, στον
ηµιόροφο του 5ου ορόφου (Capitol Belvedere), οι παρευρισκόµενοι µπορούν να
απολαύσουν τη µαγευτική θέα της Ακρόπολης και του Λυκαβηττού, καθώς και µια
πανοραµική άποψη των εντυπωσιακών εκθεµάτων του Μουσείου.
Ένας µικρότερος χώρος 120τ.µ., το φουαγιέ του Αµφιθεάτρου του Ελληνικού
Μουσείου Αυτοκινήτου (“Μικρό Εκθεσιακό”), αποτελεί ιδανική λύση για τη φιλοξενία εκδηλώσεων µικρότερου µεγέθους, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, cocktails,
µικρές εκθέσεις κ.ά.
Το φουαγιέ του Αµφιθεάτρου και ο τέταρτος όροφος του Ελληνικού Μουσείου
Αυτοκινήτου µπορούν να αποτελέσουν έναν ενιαίο χώρο, άνω των 1000 τ.µ., σε
περιπτώσεις µεγάλων διοργανώσεων.
Στο Μουσείο λειτουργεί πωλητήριο, το Museum Store. Κοινό όλων των ηλικιών έχει τη δυνατότητα, µέσα από τα προϊόντα του Μουσείου, να «γευθεί» µέρος
της ιστορίας του αυτοκινήτου στον ελλαδικό χώρο και όχι µόνο. Επίσης συλλεκτικά αντικείµενα memorabilia, όπως παλιές γκραβούρες ή σύγχρονα DVD, θα µεταφέρουν στους λάτρεις της αυτοκίνησης εικόνες από αγώνες και αυτοκίνητα του
παρελθόντος. Ο επισκέπτης θα µπορεί επίσης να αποκτήσει µινιατούρες σε διάφορες κλίµακες µοντέλων που εκτίθενται ή όχι στο µουσείο, καθώς επίσης και αντικείµενα καθηµερινής χρήσης. Επίσης λειτουργεί το Café PIT STOP και χώρος
Parking, χωρητικότητας 800 θέσεων.
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MYTHOS
Η Μύθος Ζυθοποιία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ελλάδα και
µέλος του Οµίλου Carlsberg. ∆ιαθέτει ιδιόκτητη µονάδα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη, όπου παράγει τη µπύρα Mythos, τη νούµερο ένα ελληνική µπύρα, την Kaiser, την αυθεντική Pilsner που διαφέρει χάρη στη µεστή γεύση και υψηλή ποιότητά
της, την Kaiser Blonde, ξανθιά µπύρα, µε ποιότητα Kaiser και βελούδινη γεύση,
την Kaiser Double Malt, Pilsner διπλής ζύµωσης και την κλασσική Βαυαρική Henninger, µπύρα lager υψηλής ποιότητας σε προσιτή τιµή.
Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει και διανέµει στη χώρα µας διεθνώς αναγνωρισµένες µάρκες όπως: Την Carlsberg, την All Malt Premium µπύρα µε µακρά κληρονοµιά, υψηλή ποιότητα και διεθνές προφίλ. Τη Μεξικάνικη Corona Extra, την
αναζωογονητική, νεανική επιλογή παγκοσµίως. Τη Βελγική µοναστηριακή µπύρα
Grimbergen που διατίθεται σε 4 διαφορετικούς γευστικούς τύπους: Grimberngen
Blonde, Grimbergen Double, Grimbergen Optimo Bruno, Grimbergen Blanche. Την
Kronenbourg 1664, τη Νο1 premium µπύρα στη Γαλλία. Την αυθεντική Βαυαρική
µπύρα διπλής ζύµωσης Schneider Weisse. Και τις µπύρες της Diageo, την Guinness, τη Νο1 stout µπύρα σε πωλήσεις στον κόσµο και την Kilkenny, την αυθεντική
Ιρλανδική Ale.
MYTHOS
Η Μythos είναι η νούµερο ένα ελληνική µπύρα. ∆ηµιουργήθηκε το 1997. Από
την πρώτη χρονιά της κυκλοφορίας της στην ελληνική αγορά, συγκέντρωσε τις
θετικές εντυπώσεις των καταναλωτών και έσπασε το κατεστηµένο των παραδοσιακών επιλογών, αποτελώντας µία δυναµική εναλλακτική πρόταση.
Η συνταγή της µπύρας Mythos ήταν αποτέλεσµα συνδυασµού της εξειδίκευσης
του Έλληνα Master Brewer της Μύθος Ζυθοποιία µε τη συσσωρευµένη τεχνογνωσία που απέκτησε η Ζυθοποιία από τις συνεργασίες µε σηµαντικές ευρωπαϊκές σχολές µπύρας, που οδήγησε στη δηµιουργία µίας ευκολόπιοτης µπύρας µε πλούσιο
αφρό, λαµπερό ξανθό χρώµα και ευχάριστη δροσιστική γεύση.
Η εξαιρετική ποιότητα της µπύρας Mythos, σε συνδυασµό µε τη δυναµική προσωπικότητα της µάρκας, οδήγησαν στο να γίνει µία από τις τρεις µεγαλύτερες µάρκες στην ελληνική αγορά µπύρας, κατακτώντας την προτίµηση όλο και
περισσότερων καταναλωτών.
Το 2001, η Mythos κέρδισε χρυσό βραβείο στο διαγωνισµό «2001 INTERBEER
INTERNATIONAL BEER & WHISKEY COMPETITION». Το 2008, η ξεχωριστή
γεύση και η ποιότητά της εντυπωσίασαν τους γευσιγνώστες του «International Taste
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& Quality Institute» (iTQi), που της απένειµαν το Superior Taste Award. To 2011,
η Μythos κερδίζει για δεύτερη φορά το «Βραβείο Ανώτατης Γεύσης» (Superior Taste
Award) του ITQI.
Το 2011 η Mythos καινοτοµεί για µια ακόµη φορά, λανσάροντας τη νέα πρωτοποριακή φιάλη Mythos easy open. H νέα εντυπωσιακή φιάλη easy open ήρθε για
να κάνει συναρπαστικές ακόµη και τις πιο απλές στιγµές! Είναι εδώ για να µπει για
τα καλά στην παρέα, να συντροφεύσει τις βόλτες, να απογειώσει τα πάρτι και να
«ανοίξει εύκολα» την πιο όµορφη πλευρά της καθηµερινότητας.
Η δυναµική της µπύρας Mythos δεν περιορίζεται εντός των ελληνικών συνόρων. Είναι η πιο διάσηµη ελληνική µπύρα στον κόσµο και οι ξένοι επισκέπτες στη
χώρας µας τη ζητούν επώνυµα και την απολαµβάνουν πιστά. Επιπλέον, η Mythos
εξάγεται σε περισσότερες από 30 χώρες, µεταξύ των οποίων οι περισσότερες ευρωπαϊκές, αλλά και στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, και τη Βραζιλία.
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Επιτροπή Αξιολόγησης

Βασίλειος Μακιός,
καθηγητής και διευθυντής µονάδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών
Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia
Tάσος Τζήκας,
πρόεδρος ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
και πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» Θεσσαλονίκης
Λεωνίδας Θεόκλητος,
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας
Μιχάλης Μπλέτσας,
διευθυντής πληροφορικής του Media Lab MIT και µέλος ∆.Σ. του ΟΤΕ
Ειδικός σύµβουλος:
Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
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1o βραβείο
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΑΝΤΑΝΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ

Τµήµα Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η επιστήµη ανακαλύπτει αυτά που υπάρχουν.
Η τεχνολογία µετατρέπει αυτήν τη γνώση σε πράγµατα που δεν υπήρξαν ποτέ
Theodore Von Karman, Ουγγροαµερικανός Επιστήµονας

Εισαγωγή
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αρχικά θα αναφέρουµε µερικές από τις πιο θαυµαστές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο χώρο της τεχνολογίας, είτε από κράτη είτε
από ιδιώτες. Στη συνέχεια, θα διατυπώσουµε κάποιες προτάσεις για την ελληνική πραγµατικότητα σε σχέση µε την τεχνολογία και την καινοτοµία. Ακολούθως, εστιάζοντας στη
καινοτοµία θα αναλύσουµε µεθόδους που συµβάλλουν σε µεγαλύτερη διάχυσή της στο
σηµερινό περιβάλλον. Η εργασία ολοκληρώνεται εξετάζοντας το εάν και κατά πόσο η τεχνολογία έχει επηρεάσει τις κοινωνικές δοµές των σύγχρονων κοινωνιών.

Σηµαντικές τεχνολογικές πρωτοβουλίες
∆υνάµει του Άρθρου 171 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συστάθηκαν µε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο του 2007 οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες. Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες αποτελούν τις πρώτες ευρωπαϊκές συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στο χώρο της έρευνας, σαν ένας νέος τρόπος για την
υλοποίηση της βιοµηχανικής έρευνας. Μέσω των συµπράξεων, η βιοµηχανία συγκεντρώνει
σηµαντικούς χρηµατοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους, από κοινού µε τον δηµόσιο τοµέα και τους άλλους ενδιαφερόµενους για την επίτευξη κοινών ερευνητικών στόχων. Υιοθετώντας ισχυρότερους δεσµούς µεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της βιοµηχανίας,
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θα τονωθεί η καινοτοµία επιτρέποντας στην Ευρώπη να καταλάβει ηγετική θέση. Αξίζει
εδώ να σηµειώσουµε µερικές από τις κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται αυτήν τη στιγµή και έχουν τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό:
• Πρωτοβουλία στα ενσωµατωµένα συστήµατα υπολογιστών (Artemis)
Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιοµηχανία ώστε
να ενοποιήσει και να ενδυναµώσει την παγκόσµια ηγετική της θέση στις ενσωµατωµένες
τεχνολογίες υπολογιστών. Ο οικονοµικός αντίκτυπος, όσον αφορά στις θέσεις εργασίας
και την ανάπτυξη, αναµένεται να υπερβεί τα 100 δισ. ευρώ την επόµενη δεκαετία.
• Πρωτοβουλία για καινοτόµα Φάρµακα
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει νέες µεθόδους και εργαλεία για την επιτάχυνση
της ανάπτυξης ασφαλέστερων και αποτελεσµατικότερων φαρµάκων για ασθενείς, ξεπερνώντας
τα εµπόδια της προανταγωνιστικής έρευνας στη διαδικασία ανάπτυξης φαρµάκων.
• Πρωτοβουλία Νανοηλεκτρονικής (ENIAC)
Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) νανοηλεκτρονικής (ENIAC) εστιάζει στην έρευνα, στην ανάπτυξη και την καινοτοµία για «ευφυΐα περιβάλλοντος», περιβάλλοντα που γνωρίζουν την παρουσία µας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες µας, για εφαρµογές στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της κινητικότητας και των µεταφορών, της ασφάλειας, της επικοινωνίας, καθώς και της εκπαίδευσης, και
της ψυχαγωγίας.
Όµως, και σε ελληνικό επίπεδο, έχουν παρατηθεί θαυµάσιες τεχνολογικές πρωτοβουλίες.
Ιδιαίτερη µνεία αξίζει η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών
– «Corallia».
Το «Corallia» λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος µεταξύ όλων των παραγόντων που σχετίζονται µε την καινοτοµία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το «Corallia» συµβάλλει στην ανάπτυξη
clusters σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης, τα οποία διαθέτουν τη δυναµική να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να προάγουν την εξωστρέφειά τους και
τελικά να οδηγηθούν προς ένα µοντέλο παροχής υπηρεσιών «υψηλής προστιθέµενης αξίας».
Η εν λόγω συµβολή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού το «Corallia» εκ των πραγµάτων προωθεί τη δηµιουργία ενός συνολικού και ανταγωνιστικού οικοσυστήµατος καινοτοµίας.
Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το «Corallia» έχει λάβει ορισµένες σηµαντικές
πρωτοβουλίες. Μια τέτοια, αποτελεί η πρωτόγνωρη πρωτοβουλία για τα ελληνικά δεδοµένα,
το «COSINE - COrallia Scolarship Innovation Programme». Στόχος του είναι η χρηµατοδότηση
διδακτορικών διατριβών ή διπλωµατικών εργασιών, µέσω ενός fund το οποίο θα δέχεται δωρεές. Η εν λόγω πρωτοβουλία σκοπεύει στη δηµιουργία µιας νέας τάξης επιστηµόνων, εξοικειωµένων µε την έννοια της επιχειρηµατικότητας καθώς και στην παραγωγή
καινοτόµων προϊόντων που θα φέρουν τη σφραγίδα «Innovation Made in Greece», προσδίδοντας αξία τόσο στους ίδιους όσο και στη χώρα.
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Τέλος, θα αποτελούσε σηµαντική παράλειψη να µην αναφέρουµε το Κέντρο Καινοτοµίας
της Microsoft. Το Κέντρο Καινοτοµίας της Microsoft ιδρύθηκε σε συνεργασία µε το Ταµείο
Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας το 2008 και εγκαινιάστηκε από τον ιδρυτή της Microsoft, Bill
Gates ΙΙΙ. Όραµα του Κέντρου Καινοτοµίας είναι ο µετασχηµατισµός της Ελλάδος σε µια
ηγετική δύναµη στην τεχνολογική καινοτοµία και στην επιχειρηµατικότητα. Το όραµα αυτό,
σύµφωνα µε το Κέντρο Καινοτοµίας, υλοποιείται µέσω της ταυτόχρονης σύνδεσης ανθρώπων
(φοιτητών, ερευνητών, επιχειρηµατιών) µε θεσµικούς φορείς και οργανισµούς στον κόσµο
της πληροφορικής και µέσω της παροχής σε αυτούς πρόσβαση σε πηγές, σε ειδικούς και
σε εγκαταστάσεις ώστε να αναπτύξουν συνέργιες αλλά και δεξιότητες. Προς επίτευξη του
παραπάνω στόχου, το Κέντρο Καινοτοµίας προσφέρει µια ολοκληρωµένη δέσµη προγραµµάτων και υπηρεσιών.
Λόγου χάρη, ένα από τα προγράµµατα που υλοποιούνται είναι το Microsoft BizSpark.
Πρόκειται για ένα παγκόσµιο πρόγραµµα το οποίο αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάµεσα σε νέες
επιχειρήσεις πληροφορικής, τεχνογνωσία και λογισµικό της Microsoft καθώς και σε διεθνείς
επενδυτές. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην παροχή σχετικών υπηρεσιών (ακόµη και υπηρεσιών marketing) στους νεοσύστατους επιχειρηµατίες ώστε να επιτύχουν στο εγχείρηµά τους.

Η ελληνική πραγµατικότητα και προτάσεις βελτίωσης
Το µέχρι πρότινος καταναλωτικό µοντέλο που ακολουθούσε η ελληνική οικονοµία, συνυφασµένο µε γραφειοκρατικές και πελατειακές αγκυλώσεις, οδήγησε, δυστυχώς, τις ελληνικές επιχειρήσεις σε µικρές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, δίνοντας παράλληλα
µικρή έµφαση στην εισαγωγή και διάχυση καινοτοµιών. Αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα ελληνικά προϊόντα σήµερα υστερούν σε ποιότητα και τεχνολογικό περιεχόµενο και άρα είναι µη ανταγωνιστικά, αν και το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται ισχυρή βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους.
Είναι λυπηρό, αλλά πλήρως αντιπροσωπευτικό, το ότι ο βαθµός κάλυψης των εισαγωγών προϊόντων µέσης και υψηλής τεχνολογίας στη χώρα µας, από τις αντίστοιχες εξαγωγές είναι από τους χαµηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαµηλά στους διεθνής δείκτες
Όπως και να έχει η κατάσταση στην Ελλάδα, πάντα κάποιοι θα έχουν τη δύναµη, το
κουράγιο, το όραµα, τη θέληση, το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, να καινοτοµήσουν, να
παράγουν έργο, να γυρίσουν τη σελίδα του τώρα και να οδηγήσουν τη χώρα σε ένα πιο
ανταγωνιστικό και βιώσιµο οικονοµικά αύριο.
Μια χαρτογράφηση των τεχνολογικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα µας έδειχνε ότι
έχουµε πολλές µικρές επιχειρήσεις τεχνολογίας. Λόγω της υφιστάµενης κατάστασης, είναι αδύνατη η άντληση κεφαλαίων για µεγέθυνσή τους ή η επένδυσή σε έρευνα και ανάπτυξη προκειµένου να γίνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Κρίνεται λοιπόν σκόπι99
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µο, η πολιτεία να προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα, φορολογικού κυρίως χαρακτήρα, µε
απώτερο στόχο τον σχηµατισµό µεγάλων ενοποιηµένων οµίλων.
Μια πρόταση µε άµεση ωφέλεια πάνω στην ελληνική οικονοµία αφορά τις Βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.). Ως Βιοµηχανική περιοχή ορίζουµε «µια έκταση µε καθορισµένα όρια,
κατάλληλα διαρρυθµισµένη και εξοπλισµένη µε έργα υποδοµής (δίκτυα κ.λπ.), προοριζόµενη
για την εγκατάσταση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων» (Βλιάµος 1988). Οι Βιοµηχανικές περιοχές συνίσταται να αναβαθµιστούν καθώς έχουν στόχο την καταπολέµηση της περιφερειακής ανεργίας, αφού εδραιώνονται σε µη αστικά κέντρα, τη συνεργασία
µεταξύ επιχειρήσεων µέσω της δηµιουργίας clusters, την αύξηση καινοτοµίας µέσω του εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ασφαλείς επενδύσεις, χαµηλού ρίσκου, οι οποίες προσελκύουν εγχώριους και διεθνής επενδυτές.
Σε αυτό το πλαίσιο, για να είναι πλήρως αποτελεσµατικές, θα πρέπει να γίνουν κάποιες
διορθωτικές αλλαγές. Αρχικά θα πρέπει να υπάρξει σωστή κατανοµή των Βιοµηχανικών
περιοχών στις περιφέρειες, ανάλογα µε τις προοπτικές εξέλιξης και τις πραγµατικές ανάγκες τόσο σε προσφορά εργασίας όσο και σε ζήτηση παραγόµενων προϊόντων. Ακόµη πρέπει να εντείνουµε την τεχνογνωσία καθώς και ένα σύστηµα παραγωγής διεθνών βιοµηχανιών,
συµβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και άρα προσελκύοντας ξένες
επενδύσεις. Το κεντρικό σύστηµα λήψης διαχειριστικών αποφάσεων (top-down decision
making system) θα ήταν απαραίτητο να αλλάξει, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου το
παραγόµενο προϊόν ήταν διαφοροποιηµένο σε σχέση µε το προϊόν της παραγγελίας που
αναγραφόταν στο συµβόλαιο.
Επίσης είναι αναγκαίο να γίνει ουσιαστική δικτύωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται µέσα στις Βιοµηχανικές περιοχές, και όχι υπεργολαβική συνεργασία µε επιχειρήσεις του
εξωτερικού, ώστε να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη οικονοµική µεταξύ των επιχειρήσεων,
δηµιουργώντας ταυτόχρονα clusters. Έτσι η µικρή ελληνική επιχείρηση δεν θα χάσει το
µοτίβο της Θα γίνει πλήρως αποτελεσµατική και διεθνώς ανταγωνιστική µέσω των οικονοµιών κλίµακας που θα δηµιουργηθούν. Η ελαχιστοποίηση κόστους εισαγωγών-µεταφορών
είναι επιτεύξιµη καθώς οι επιχειρήσεις µέσα στις Βιοµηχανικές περιοχές θα λειτουργούν
αυτόνοµα µε την ελάχιστη δυνατή εισαγωγή προϊόντων τεχνολογίας από το εξωτερικό, µιας
και οι εγκατεστηµένες επιχειρήσεις θα τροφοδοτούν η µια την άλλη δηµιουργώντας συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters).
Ακόµη µια πρόταση προς βελτίωση της κατάστασης στην Ελλάδα αποτελεί η χρήση
εργαλείων µείωσης του χρόνου ανάπτυξης προϊόντων και βελτίωσης της καινοτοµίας προκειµένου ο Έλληνας επιχειρηµατίας να µπορεί να ανταγωνιστεί τον διεθνή.
Είναι προφανές ότι ο χρόνος παραγωγής ενός προϊόντος πρέπει να αγγίζει το ελάχιστο δυνατό όριο. Στην Ελλάδα, χρησιµοποιούµε ακόµη συστήµατα σχεδιοµελέτης και παραγωγής µε χρήση Η/Υ. Προκειµένου να γίνουµε διεθνώς ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να
χρησιµοποιήσουµε νέα καινοτόµα εργαλεία µε εφαρµογή στην παγκόσµια βιοµηχανία ανάπτυξης. Τέτοια εργαλεία είναι η Ταχεία Πρωτοτυποποίηση, η Αντίστροφη Μηχανική και
η Εικονική Πρωτοτυποποίηση.
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• Η Ταχεία Πρωτοτυποποίηση είναι η κατασκευή του προπαρασκευαστικού προϊόντος σε
φυσικό µέγεθος µέσα σε µερικές ώρες, αντί για εβδοµάδες ή µήνες. Με αυτόν τον τρόπο, κρίνει η διοίκηση εάν θέλει να το παράγει αυτούσιο ώστε να παραγγείλει όλα τα
µηχανήµατα που θα το παράξουν. Σήµερα η ταχεία Πρωτοτυποίηση εφαρµόζεται στην
Ιατρική Μοντελοποίηση, στην Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και στην προσοµοίωση,
π.χ., υπόδησης.
• Η Αντίστροφη Μηχανική αναφέρεται στην αποσυναρµολόγηση ενός προϊόντος στα επιµέρους τµήµατα, προκειµένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος σχεδιασµού του από το
αρχικό στάδιο µέχρι το τελικό προϊόντος.
• Η Εικονική Πρωτοτυποποίηση είναι απαραίτητη όταν η δηµιουργία προπαρασκευαστικού
προϊόντος είναι οικονοµικά ασύµφορη (π.χ., µέσα µεταφοράς). Οι λειτουργικοί και ποιοτικοί έλεγχοι µπορούν να γίνουν µέσω της εικονικής πραγµατικότητας, χωρίς να χρειαστεί καν η δηµιουργία του προϊόντος σε αυτούσιο, προς έλεγχο. Ακόµη χρησιµοποιείται
στην εκπαίδευση προσωπικού σε χρήση µηχανηµάτων. Άρα, επιτυγχάνεται εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος.
Σύγχρονη πρόταση που αφορά την ελληνική πραγµατικότητα είναι η στροφή και επένδυση στην τεχνολογία της πληροφορίας (“Information Technology-IT”) και πιο συγκεκριµένα, σε έναν αναδυόµενο τοµέα που ονοµάζεται Clouding Computing.
Το Clouding Computing αναφέρεται στη χρήση υπολογιστικής ισχύος που χωροταξικά βρίσκεται σε ένα «σύννεφο» απόµακρων δικτύων. Αυτό σηµαίνει µεγάλα κέντρα δεδοµένων, τα οποία προσφέρουν οικονοµίες κλίµακας, φθηνότερη υπολογιστική ισχύ και
κυρίως, την ευελιξία να πληρώνει κανείς µόνο για ό,τι χρησιµοποιεί. Έξυπνα έχει διατυπωθεί από τους µετρ του είδους η έκφραση:
«If you need milk, would you buy a cow?».
Οι κύριοι λόγοι που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονοµία είναι ότι µέχρι το 2020 θα
έχουν εξοικονοµηθεί περίπου 5 δισ. από τις ελληνικές επιχειρήσεις και τον δηµόσιο τοµέα λόγω της µείωσης του κόστους τους, εξαιτίας της εφαρµογής του cloud computing.
Επιπρόσθετα, θα δηµιουργηθούν 3.8000 νέες θέσεις εργασίας µέχρι το 2020, προκειµένου να προσαρµοστεί η ελληνική οικονοµία στην εν λόγω τεχνολογία. Ακόµη, αν υπολογιστούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την εφαρµογή της µεθόδου στην εγχώρια ζήτηση και στο οικογενειακό εισόδηµα, τότε το όφελος που δηµιουργείται στην οικονοµία θα
υπερβεί τα 16 δισ. ευρώ, την επόµενη δεκαετία.
Προκειµένου να γίνει πιο άµεση µεταφορά του Clouding Computing στη χώρα µας,
θα πρέπει από κοινού οι επιχειρήσεις και ο δηµόσιος τοµέας να αναδείξουν τη χρησιµότητά του. Προτεραιότητά τους, η γνωστοποίηση του προϊόντος τόσο σε επιχειρήσεις όσο
και σε ιδιώτες προκειµένου να δουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα που θα αποκτήσουν από
τη χρήση του, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποσαφηνίσουν κάθε σηµείο του που φαίνεται αβέβαιο ως προς τον δυνητικό αγοραστή. Μια άλλη τακτική θα µπορούσε να είναι
η υποστήριξη και εκµάθηση του Clouding Computing µέσω προγραµµάτων ενηµέρωσης
και κατάρτισης.
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Σε επίπεδο κράτους, θα ήταν ωφέλιµο να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε προηγµένες
ευρυζωνικές υποδοµές. Συγκεκριµένα, ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να επενδύσει σε µεγάλα κέντρα βάσεων δεδοµένων (G-Data Centers/ G-cloud), οι οποίες και θα αποτελέσουν
και τη νέα κεντροποιηµένη υπολογιστική υποδοµή για την ελληνική κυβέρνηση, που θα υποστηρίξει όλους τους τοµείς της ασκούµενης πολιτικής. Επιπρόσθετα, τόσο σε Εθνικό όσο
και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κρίνεται υψίστης προτεραιότητας ο περιορισµός του χάσµατος µεταξύ των χρηστών (ιδιώτες και επιχειρήσεις) και των µη χρηστών της πληροφορικής. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων πληροφορικής και εποµένως θα πρέπει να ασκηθούν οι κατάλληλες πολιτικές που συµβάλλουν
σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η δηµιουργία ενός ανθρώπινου δυναµικού υψηλών προδιαγραφών το οποίο θα µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην
ανάπτυξης της Οικονοµίας.

Μέθοδοι επίτευξης µεγαλύτερης διάχυσης καινοτοµίας
Σε αυτό το σηµείο της εργασίας µας, εστιάζουµε λίγο περισσότερο στην καινοτοµία. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η έννοια της καινοτοµίας στα Οικονοµικά σχετίζεται άµεσα µε την
τεχνολογία και τη γνώση. Είναι χρήσιµο να δώσουµε και έναν ορισµό για τη διάχυση. ∆ιάχυση είναι η διαδικασία µέσω της οποίας µια καινοτοµία κοινοποιείται διαχρονικά διαµέσου ορισµένων διαύλων στα µέλη ενός κοινωνικού συστήµατος. Βάσει των ανωτέρω, µπορούµε να πούµε ότι ρυθµός διάχυσης είναι ο ρυθµός µε τον οποίο εξαπλώνεται η τεχνολογική καινοτοµία σε όλη την Οικονοµία. Σύµφωνα µε την πρωτοποριακή µελέτη του Mansfield (1961), ο ρυθµός διάχυσης (ή αλλιώς, ή αναλογία διάχυσης) αναπαρίσταται γραφικά µέσω µια καµπύλης τύπου S.
Με βάση όλα τα παραπάνω, µεγαλύτερη διάχυση της καινοτοµίας (αφού ο αριθµός
των επιχειρήσεων σε µια οικονοµία βραχυπρόθεσµα µπορεί να θεωρηθεί σταθερός) σηµαίνει εν τοις πράγµασι ταχύτερη διάχυση της καινοτοµίας, αφού µακροπρόθεσµα όλες
(ή σχεδόν όλες) οι επιχειρήσεις θα υιοθετήσουν την καινοτοµία. Αρκεί λοιπόν να ασκηθούν κατάλληλες πολιτικές στους προσδιοριστικούς παράγοντες του ρυθµού διάχυσης για
να επιτευχθεί ταχύτερη διάθεση στο βαθµό που είναι εφικτό, διότι σύµφωνα µε τους Karshenas και Stoneman (1995) «Στο όριο, η τεχνολογία µπορεί να είναι ειδικά προσαρµοσµένη σε µια επιχείρηση, στην οποία η µελέτη της διάχυσης µετατρέπεται σε µελέτη των
σχέσεων προµηθευτή-πελάτη».
Ένας σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του ρυθµού διάχυσης είναι η αδράνεια
διαχείρισης. Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες, έχει παρατηρηθεί ότι η εκπαίδευση, η εµπειρία και οι συµπεριφορές των διευθυντών µιας επιχείρησης µπορεί να επηρεάσουν την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας σε επίπεδο κλάδου. Με άλλα λόγια, διευθυντές µε υψηλό
µορφωτικό επίπεδο µπορεί να είναι πιο πρόθυµοι να εφαρµόσουν καινοτοµίες, αφού συνήθως έχουν µεγαλύτερη φαντασία σε σχέση µε διευθυντές µε πτωχό τεχνικό υπόβαθρο
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οι οποίοι αλλάζουν κάτι µόνον αν χρειαστεί. Εποµένως, ταχύτερη διάχυση της καινοτοµίας θα επιτευχθεί αν οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρα, είτε φορολογικά, είτε επιδοτήσεις για
έρευνα και ανάπτυξη, να διορίζουν για διευθυντές πρόσωπα τα οποία διαθέτουν υψηλό
επίπεδο µόρφωσης.
Όµως η απροθυµία καινοτοµίας δεν είναι απαραίτητα συνέπεια του πείσµατος, της αδράνειας ή της αντίστασης στη µεταβολή εκ µέρους των διευθυντών. Έχουν παρατηρηθεί ιστορικά περιπτώσεις, όπου η κυρίαρχη επιχείρηση µπορεί να επιθυµεί να προστατέψει το υπάρχον µερίδιο αγοράς της ή να διατηρήσει την τρέχουσα διάρθρωση της αγοράς, είτε απαγορεύοντας την είσοδο στην αγορά σε επιχειρήσεις µε νέες ιδέες ή µε πιο σύγχρονες τεχνολογίες είτε κρατώντας τις νέες ιδέες κρυφές. Συν τοις άλλοις, η ταχύτητα µε την οποία
η νέα τεχνολογία αντικαθιστά την παλιά εξαρτάται, εν µέρει, από το ηλικιακό προφίλ του
υπάρχοντος αποθέµατος κεφαλαίου των κλάδων. Οι επιχειρήσεις των οποίων ο στόλος
των µηχανηµάτων είναι ως επί το πλείστον παλιάς κοπής, και εποµένως πρέπει να αντικατασταθεί, ενδεχοµένως να υιοθετούν την νέα τεχνολογία µε ταχύτερο ρυθµό απ’ ό,τι
εκείνες των οποίων ο στόλος είναι σχετικά καινούργιος αλλά χρησιµοποιεί την παλαιά τεχνολογία.
Εδώ το κράτος έχει ρόλο µείζονος σηµασίας, αφού η παροχή κινήτρων (φορολογικών
και άλλων) για αλλαγή των σχετικά καινούργιων στόλων που χρησιµοποιούν την παλιά
τεχνολογία αποτελεί λύση εφικτή και βιώσιµη για την ταχύτερη διάχυση της καινοτοµίας.
Υποστηρικτικά, σε αυτή την πολιτική, τα κράτη σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς,
οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας, µπορούν να θέσουν τις κατάλληλες
δοµές στην αγορά ώστε να µην δηµιουργούνται συνθήκες µονοπωλίου ή επιχειρήσεις µε
ισχυρή κυριαρχία µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ταχύτερη διάχυση της καινοτοµίας. Σε
αυτό συντείνει τόσο η µελέτη του Arrow µε βάση την οποία ο τέλειος ανταγωνισµός συµβάλλει στην ταχύτερη διάχυση της καινοτοµίας όσο και ή άποψη πολλών οικονοµολόγων,
σύµφωνα µε την οποία, η ολιγοπωλιακή δοµή είναι η πιο φιλική για τη γρήγορη διάχυση
της καινοτοµίας.
Επιπρόσθετα, εάν ένας κλάδος διαρθρώνεται µε βάση ένα δυσκίνητο κανονιστικό πλαίσιο, που ίσως απαιτεί πρότυπα για τα υλικά, τον σχεδιασµό και την ασφάλεια, η υιοθέτηση της τεχνολογίας µπορεί να είναι βραδεία. Για παράδειγµα, οι Oster και Quigley (1977)
διαπίστωσαν ότι οι κωδικοί τοπικών κτιρίων µείωσαν σηµαντικά τη διάχυση της νέας τεχνολογίας στον κλάδο των κατασκευών. Από την άλλη πλευρά, οι Hannan και McDowell
(1984) ισχυρίζονται ότι το κανονιστικό πλαίσιο µπορεί να ενθαρρύνει τη γρήγορη διάχυση των αυτόµατων µηχανών ανάληψης (ATMs) από τις αµερικανικές τράπεζες. Από τα παραπάνω, συνάγουµε ότι η κατάλληλη ρύθµιση του ρυθµιστικού πλαισίου έχει επίδραση
στην ταχύτητα διάχυσης καινοτοµιών και εποµένως, ταχύτερη διάχυση θα επιτευχθεί αν
υπάρχει κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο.
Ένα σηµαντικό εµπόδιο στη γρήγορη διάχυση είναι η µη επαρκής επικοινωνία ανάµεσα στους εφευρέτες, τους καινοτόµους και την επιχειρηµατική κοινότητα (Εθνικό Οικονοµικό
Συµβούλιο Ανάπτυξης,1983). Αναµφίβολα, η ποιότητα της επικοινωνίας µεταξύ των επι103
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χειρήσεων στον ίδιο κλάδο επηρεάζει το ρυθµό διάχυσης. Εάν οι επιχειρήσεις είναι συγκεντρωµένες γεωγραφικά, ο ρυθµός της διάχυσης τείνει να είναι ταχύτερος (Baptista, 2000).
Στη µελέτη των Aharonson et al (2004) για τον καναδικό κλάδο βιοτεχνολογίας, οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν συγκεντρωµένες γεωγραφικά ήταν 8 φορές πιο πιθανόν να καινοτοµήσουν από τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε αποµακρυσµένες τοποθεσίες. Σε µελέτη επί µιας αυτοκινητοβιοµηχανίας στην Ανατολική Ευρώπη, οι Lorentzen et al (2003)
βρίσκουν ότι η ύπαρξη δικτύων και η παρουσία πολυεθνικών εταιριών είναι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες του ρυθµού διάχυσης. Από τα παραπάνω συνάγουµε ότι θεσµοί
όπως οι ΒΙΠΕ και οι θερµοκοιτίδες συντελούν στη γρηγορότερη διάχυση της καινοτοµίας.
Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίο το κράτος να ενδυναµώσει την ύπαρξη τέτοιων θεσµών.
Επιπρόσθετα το κράτος θα πρέπει να προσφέρει αµέριστη υποστήριξη σε θεσµούς που λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων στις καινοτοµίες και την
τεχνολογία, αφού οι εν λόγω θεσµοί συντελούν στην ταχύτερη διάδοση της καινοτοµίας.

Τεχνολογία και µεταβολή στις κοινωνικές δοµές
Εάν θεωρήσουµε την κοινωνία ως έναν ζωντανό οργανισµό µε τα όποια χαρακτηριστικά
ενός οργανισµού (δυναµική δοµή, ανάπτυξη, προσαρµογή στο περιβάλλον), τότε δεχόµαστε
αυτοµάτως την παραδοχή ότι ο οργανισµός αυτός ζει, αναπτύσσεται και µεταβάλλεται µέσα
στο χρόνο, διατηρώντας παράλληλα τα κύρια χαρακτηριστικά του(ανάγκη για επικοινωνία, εργασία, εκπαίδευση, δηµιουργία, εξασφάλιση ποιότητας ζωής).
Η τεχνολογία έχει εισβάλει µέσα στο σπίτι µας, στο χώρο εργασίας µας, στον τρόπο
ίασης ασθενειών, στον τρόπο παραγωγής αγαθών, και σε οτιδήποτε άλλο ώστε να µας εξασφαλίσει ταχύτητα διεκπεραίωσης, ευκολία, ασφάλεια, αυτοµατοποίηση. Επιπρόσθετα, έχει
εισβάλει και στην ανθρώπινη επικοινωνία µε αποτέλεσµα να έχει γίνει πιο προσιτή.
Σε επιχειρηµατικό επίπεδο, λόγω της τεχνολογίας, βλέπουµε µια δηµιουργική καταστροφή. Κλάδοι που κάποτε ήταν κυρίαρχοι λόγω της µεταβολής των αναγκών, πεθαίνουν δίνοντας χώρο σε άλλους τοµείς να γεννηθούν, να αναπτυχθούν, να κορεστούν και
µε τη σειρά τους και αυτοί να πεθάνουν.
Σε επίπεδο µόρφωσης, η τεχνολογία έχει στρέψει τα φώτα της στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας εκτοπίζοντας τον αναλφαβητισµό, προσπαθώντας να καταπολεµήσει τις προλήψεις-δεισιδαιµονίες και την κίβδηλη γνώση µέσα από τις αχανείς πηγές
και πληροφορίες που παρέχει, καθιστώντας τη γνώση ένα αγαθό άµεσα προσβάσιµο. Κάθε
κλικ κολακεύει την αρχέγονη λαχτάρα µας για αυτόµατη και ανώδυνη µετάβαση από την
απορία στη γνώση και από την ευχή στην πραγµατοποίησή της. Η άνοδος του µορφωτικού επιπέδου µέσα από την πληροφόρηση υποβοηθιέται από το αρχέγονο ένστικτο της
ευκολίας, συµβάλλοντας παράλληλα στην αλλαγή της κοινωνικής δοµής αφού µεταβάλλονται οι προτιµήσεις των ανθρώπων καθώς και οι απαιτήσεις τους απέναντι στην ίδια την
κοινωνία.
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Ο Manuel Castells, ένας από τους πλέον διαπρεπείς ερευνητές στη βιβλιογραφία της
κοινωνίας της πληροφορίας, ισχυρίζεται ότι η έννοια του δικτύου είναι η κυρίαρχη δοµή
της κοινωνίας, στην εποχή της πληροφορίας: η εξουσία, οι χρηµατικοί πόροι, η πληροφορία και η ίδια η κοινωνία, αναπαράγονται ως συστήµατα αξιών µέσω δικτύων. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας επέτρεψαν την αποτελεσµατική διαχείριση αυτών των δικτυακών δοµών. Τα δίκτυα είναι σε θέση να ενσωµατώσουν κυριολεκτικά οποιαδήποτε άλλη οντότητα (Castells, 1997). Οι online επικοινωνίες αποτελούν χαρακτηριστικότατο παράδειγµα δικτύωσης. Οι υπολογιστές και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών σχεδιάστηκαν αρχικά για την επεξεργασία και την ανταλλαγή δεδοµένων και στοιχείων βάσεων δεδοµένων, αλλά ήδη από τις απαρχές τους χρησιµοποιήθηκαν και για (έστω στοιχειώδη στα πρώιµα στάδια) διαπροσωπική επικοινωνία, µεταξύ των χρηστών. Η εναλλακτική χρήση νέων συσκευών υποβοηθά τις κοινωνικές αλλαγές. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
ισοδύναµο µε το συµβατικό, επέτρεψε την πιο ευέλικτη και σε πραγµατικό χρόνο διαπροσωπική επικοινωνία. Η πραγµατική δικτύωση, βέβαια, ξεκίνησε µε τις συνδροµητικές
λίστες του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mailing lists), η πρώτη ηλεκτρονική µορφή ενός
προς πολλά άτοµα επικοινωνίας. Τα online δίκτυα χρηστών ορ¬γανώνονται γύρω από κοινά ενδιαφέροντα. Οι online επικοινωνίες έχουν εξαπλωθεί ευρύτατα και η ποικιλία των
καναλιών επικοινωνίας συµπεριλαµβάνει online οµάδες συζήτησης (discussion groups), δηµόσια πλαίσια (“δωµάτια”) συνοµιλίας (chat rooms), διαδικτυακές ιστοσελίδες, δίκτυα peerto-peer, διαδικτυακά προσωπικά ηµερολόγια (weblogs), ιστοχώρους αλληλοµοιρασµού φωτογραφιών και video και µια εξαιρετικά µεγάλη ποικιλία συνδυασµών αυτών όπως, για παράδειγµα, το facebook.
Τα κοινωνικά δίκτυα που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας διαδραµατίζουν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας ως τεχνολογικό σύστηµα. Ο κύκλος των εν δυνάµει ανεξάρτητων εφευρετών-καινοτόµων διευρύνεται. Για παράδειγµα, παρατηρούνται συχνότατα εµφανίσεις καινοτοµιών
µε θέµα τον χρήστη (user innovation). Είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο το να διοχετεύσει κανείς ανάδραση σχετική µε µια καινοτοµία µέσω συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων,
π.χ., στη φάση ανάπτυξης, οπότε εξοικονοµείται χρόνος από τις φάσεις της διάχυσης και
της ανάπτυξης, οι οποίες είναι τώρα δυνατόν να εξελίσσονται παράλληλα µε την αρχική
φάση. Ένα σχετικό παράδειγµα ιστοσελίδας είναι η www.startupgreece.gov.gr, η οποία
λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος µεταξύ εφευρετών-καινοτόµων, επιχειρήσεων, οργανισµών και φορέων χρηµατοδότησης.
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η σύγχρονη πληροφορική και το διαδίκτυο έχουν επιδράσει ακόµη και στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος. Για παράδειγµα, στην Ελλάδα,
η δηµόσια διαβούλευση των σχεδίων νόµων µέσω του www.opengov.gr προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση των νόµων, βελτιώνοντας την ποιότητα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος στη χώρα µας.
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Αντί Επιλόγου
Όλοι µας θέλουµε να δούµε τη χώρα µας να ξεπερνά την υπάρχουσα κρίση. Μπορεί το
φαίνεσθε να είναι η δηµοσιονοµική κρίση, αλλά κάτω από τον πέπλο της κατασπατάλησης του δηµοσίου χρήµατος, της µη ανταγωνιστικότητας, της τάσης του Έλληνα για ευκολία, κρύβεται µια κρίση αξιών, θεσµών και νοοτροπίας.
Το αρνητικό κλίµα δεν συµβαδίζει µε τη νοοτροπία, τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις
µε τις οποίες έχουν γαλουχηθεί γενιές και γενιές Ελλήνων.
Οι καινοτοµίες όσο και να διαχυθούν, αν δεν διαχυθεί το πνεύµα της εργατικότητας,
της θέλησης για δηµιουργία, της επίπονης προσπάθειας για να κατακτήσουµε το καλύτερο, δεν θα αλλάξει τίποτε. Είναι αναγκαίο η κοινωνία να ενστερνιστεί τη σπίθα της αλλαγής, της δηµιουργίας και της οµαδικότητας.
Κάποιες έννοιες δεν πρέπει να τις απολέσουµε, όπως το φιλότιµο, το οµαδικό πνεύµα, την άοκνη προσπάθεια για διάκριση και επιτυχία. Είναι στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας,
όπως ο ήλιος και η θάλασσα αποτελούν αναπόσπαστα κοµµάτια της ψυχοσύνθεσής µας.
Ας µην µείνουµε µε την ελπίδα για αλλαγή.
Ας αλλάξουµε εµείς και ο κόσµος λόγω ψυχικής ανάγκης αν δει βελτίωση, βάσει των
δυνάµεων της ψυχολογίας, θα µας µιµηθεί. Είναι ο µόνος τρόπος για να διαχυθεί το αιτούµενο και προαπαιτούµενο θετικό κλίµα προκειµένου να ανακάµψουµε όχι µόνον οικονοµικά αλλά και ως κοινωνία.
Το κράτος αποτελείται από εµάς.
Αν εµείς σεβαστούµε το κράτος, εάν δηλαδή σεβαστούµε τον εαυτό µας, τότε η δράση-αντίδραση θα λειτουργήσει υπέρ µας.
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2o βραβείο
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΕΡΖΙΩΤΗ

ΧΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης
και Τεχνολογίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

«Πράσινες» τεχνολογίες που προωθούν την κοινωνική αλλαγή
Πρόλογος: Η κατάσταση σήµερα
He who rejects change is the architect of decay.
The only human institution which rejects progress is the cemetery
Harold Wilson, Βρετανός πολιτικός, 1916-1995
(Speech of Harold Wilson to the Consultative Assembly
of the Council of Europe, Strasbourg, France, 1967)

Εδώ και 50 χρόνια, το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων του αναπτυγµένου κόσµου έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Μεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής, ποιοτικότερος τρόπος ζωής, ταχύτατες µετακινήσεις είναι κάποια µόνον από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν κυρίως τον δυτικό κόσµο. Κοινός παρονοµαστής όλων αυτών είναι η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη, η
οποία όµως συµπίπτει µε τη ραγδαία αύξηση στη ζήτηση ορυκτών καυσίµων και πετρελαίου, µε τεράστιες ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Παράδειγµα λαού που ευηµέρησε για χρόνια µέχρι την εξαφάνισή του, µας δείχνει το ντοκιµαντέρ Home1. Πρόκειται για τους Ραπανούι, τους κατοίκους του νησιού του Πάσχα, που
ενώ υπήρξαν ένας από τους λαµπρότερους πολιτισµούς του Ειρηνικού, λόγω της µεγάλης αποµόνωσης και της κατασπατάλησης των διαθέσιµων πόρων, οδηγήθηκαν στην εξαφάνιση.
Παραδείγµατα υπάρχουν και πιο πρόσφατα. Αρκεί να παρατηρήσουµε την Κίνα, όπου
µέσα σε 40 χρόνια, τα ψαροχώρια µετατράπηκαν σε τεράστιες µεγαλουπόλεις αποκοµµένες από τη φύση, όπως και το Ντουµπάι, που έχοντας ελάχιστους φυσικούς πόρους, εκµεταλλεύεται τα χρήµατα από την εξόρυξη πετρελαίου. Σύµφωνα µε τον σκηνοθέτη του
1

(Arthus-Bertrand, Home, 2009).

109

18os 94-192:Layout 1

4/27/12

3:35 PM

Page 110

Home: «Τίποτε δεν µοιάζει πιο αποκοµµένο από τη φύση όσο το Ντουµπάι, αν και τίποτα δεν εξαρτάται περισσότερο από τη φύση όσο αυτό».
Αυτά τα παραδείγµατα µας οδηγούν στο εξής συµπέρασµα. Όσο αυξάνεται το επίπεδο διαβίωσης, τόσο περισσότερο ο άνθρωπος εξαρτάται από το πετρέλαιο. Ψάχνουµε για
αποθέµατα σε περιοχές µέχρι πρότινος άθικτες, που είναι πολύ δύσκολο (και επίπονο) να
εκµεταλλευτούµε. Και όµως, τα πρότυπα ενέργειας δεν αλλάζουν. Προτάσεις που γίνονται, όπως η εξόρυξη πισσώδους άµµου από τον Καναδά, απαιτούν εκατοντάδες φορτηγά
για µεταφορά, εκατοµµύρια κυβικά νερού και τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Εν τω µεταξύ, δραστηριότητες όπως γεωργία, αποψίλωση δασών, µεταφορές και βιοµηχανία απελευθέρωσαν στο περιβάλλον τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Από την άλλη,
γνωρίζουµε ότι η ηλιακή ενέργεια που απελευθερώνεται σε µια µέρα στη Γη αρκεί για να
καλύψει ετήσιες ανάγκες του πληθυσµού της.
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχουν. Ο καλοκαιρινός ήλιος,
τα αυγουστιάτικα µελτέµια, τα ορµητικά ρυάκια. Το ερώτηµα που τίθεται λοιπόν είναι γιατί δεν τις χρησιµοποιούµε. Αυτό που φταίει και πρέπει να αλλάξει − να προηγηθεί ακόµη και των τεχνολογικών αλλαγών − είναι η νοοτροπία της κοινωνίας, µιας και όπως αναφέρει και ο Anthony Giddens2: «Η σύγχρονη βιοµηχανία και τεχνολογία δηµιουργήθηκαν
σε συνδυασµό µε συγκεκριµένοις κοινωνικούς θεσµούς. Η αφετηρία της επίδρασής µας στο
περιβάλλον είναι κοινωνική, όπως άλλωστε και πολλές από τις συνέπειές της. Η σωτηρία του περιβάλλοντος θα απαιτήσει εποµένως τόσο κοινωνικές όσο και τεχνολογικές µεταβολές». Κατά την άποψή µας, λοιπόν, πρέπει να χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες που ευαισθητοποιούν τον άνθρωπο ως προς τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και το περιβάλλον, όπως εκείνες στις οποίες συµµετέχει ο ίδιος για να παράγει ενέργεια.

Περιγραφή τεχνολογιών
ἐν οἷς γάρ ἐφ᾽ ἠµῖν τό πράττειν, καί τό µή πράττειν, καί ἐν οἷς τό µή, καί τό ναί
(γιατί όπου το να πράξουµε εξαρτάται από εµάς,
εξαρτάται και το να µην πράξουµε)
Αριστοτέλης, Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, 384-322 π.Χ. «Ηθικά Νικοµάχεια»

Από τις διάφορες τεχνολογίες που έχουν κατά καιρούς προταθεί, ξεχωρίσαµε δύο που αντιστοιχούν στην ελληνική πραγµατικότητα, υπό την έννοια ότι είναι λειτουργικές (και όχι
σε εργαστηριακό επίπεδο) και το κόστος δεν είναι απαγορευτικό ούτε για τα ελληνικά δεδοµένα. Κλείνουµε βέβαια και µε µία πιο ολοκληρωµένη ιδέα, την έννοια των ecodistricts,
η οποία και πάλι είναι εφαρµόσιµη στη χώρα µας.
2

(Giddens, 2002).
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Τεχνολογία Pavegen
Το Pavegen είναι µία δηµιουργία του Laurence-Kembell Cook, που ειδικεύεται στο βιοµηχανικό
σχέδιο και την τεχνολογία. Ο βασικός σκοπός της τεχνολογίας είναι η συλλογή κινητικής
ενέργειας από το ανθρώπινο περπάτηµα και η µετατροπή της σε ηλεκτρική, ώστε να χρησιµοποιηθεί για την τροφοδοσία λαµπτήρων, υπολογιστών, αυτόµατων πορτών και άλλων ηλεκτρονικών εφαρµογών. Είναι η πρώτη τεχνολογία που αποσκοπεί στην παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας µε τη δέσµευση των ανθρώπων και που έχει τεθεί σε πραγµατική εφαρµογή.
Κάθε πλάκα Pavegen κινείται προς τα κάτω κατά 5 χιλιοστά σε κάθε βήµα και µπορεί να παράγει 5,1 watts ενέργειας σε µία ώρα. Από αυτή, το 5% αναλώνεται στην τροφοδότηση ενός µικρού λαµπτήρα ώστε να ενηµερώνεται ο χρήστης για τη συµβολή του
και το 95%, είτε χρησιµοποιείται για απευθείας τροφοδότηση κάποιας εφαρµογής είτε αποθηκεύεται σε µπαταρίες για µελλοντική χρήση. Έτσι αντιµετωπίζεται το πρόβληµα των ωρών
µειωµένης ή µηδενικής κίνησης3.
Η πάνω επιφάνεια µίας πλάκας αποτελείται από 100% ανακυκλωµένα λάστιχα αυτοκινήτου, ενώ η βάση του από 80% ανακυκλωµένα υλικά. Οι πλάκες είναι αδιάβροχες ώστε
να µπορούν να χρησιµοποιούνται και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ έχουν διάρκεια ζωής
5 χρόνια ή 20 εκατοµµύρια βήµατα.
Έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις σχετικά µε την τεχνολογία4, 5, 6, η οποία δεν είναι ακόµη 100% οικονοµικά συµφέρουσα, αλλά όχι και απαγορευτική. Το κόστος παραγγελίας είναι µεν αρκετά υψηλό γιατί δεν έχει βγει σε βιοµηχανική παραγωγή, αλλά χοντρικά η απόσβεση της επένδυσης γίνεται σε λιγότερο από έναν χρόνο (λαµβάνοντας υπόψη µόνο το
κόστος αγοράς). ∆εδοµένης της τοποθεσίας των εργοστασίων στην Αγγλία, το κόστος µεταφοράς εντός Ευρώπης είναι λογικό.
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυτές ελαχιστοποιούνται χάρη στην κατασκευή των πλακών από ανακυκλωµένα και ανακυκλώσιµα υλικά και χάρη στη µείωση
εκποµπών CO2, καθώς µία πλάκα Pavegen, κατά τη χρήση της, εκπέµπει 1.59 κιλά CO2,
κάνοντας όµως οικονοµία σε 0,28 τόνους.
Το πιο σηµαντικό όφελος του Pavegen είναι οι επιπτώσεις του σε κοινωνικό επίπεδο,
αφού ευαισθητοποιεί τους ανθρώπους και τους προκαλεί το αίσθηµα της συµµετοχής στην
παραγωγή ενέργειας. Υπάρχει βέβαια, ένα πρόβληµα στο κατά πόσον θεωρείται νόµιµη
η «συγκοµιδή» ενέργειας από τους ανθρώπους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, αλλά όσο υπάρχει η επιλογή να πατήσουν αλλού εκτός της πλάκας Pavegen, το πρόβληµα λύνεται.
Εφαρµογή στην Ελλάδα
∆εδοµένου ότι κάθε πλάκα Pavegen στοιχίζει περίπου 3.500 ευρώ, το κόστος δεν είναι
3
4
5
6

(Ελπίδης, 2011).
(Oldrige, Seow, Chen, & Khairudin, 2011).
(Winkelman, Ερρ, Bal, & Bhogal, 2011).
(Winkelman, Sultan, Liu, & Ammad, 2011).
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δυσβάσταχτο για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς η εγκατάστασή του θα γίνει επιλεκτικά και
σταδιακά. Αν και η εφαρµογή δεν έχει σαν κύριο στόχο τη συγκοµιδή ενέργειας, αλλά την
ευαισθητοποίηση του κόσµου, θα ήταν καλό να τοποθετηθεί σε µεγαλουπόλεις και ιδιαίτερα σε κοµβικά σηµεία, όπως ο πεζόδροµος της Ερµού, για να συνδυάσει το τερπνόν µετά
του ωφελίµου. Η Johnny Walker7 µάλιστα ήδη επιχειρεί να εισάγει την τεχνολογία στην
Ελλάδα και αναµένεται µε αγωνία το αποτέλεσµα της προσπάθειάς της.

Τεχνολογία Pedgen
Η εφαρµογή Pedgen (Pedal Power Generator) είναι κάτι αντίστοιχο του Pavegen, µε τη
διαφορά ότι χρησιµοποιεί την κινητική ενέργεια του ανθρώπου για να κινήσει τα ποδόπληκτρα
ενός ποδηλάτου8. Αν και έχουν αναπτυχθεί πολλές εφαρµογές τύπου Pedgen τα τελευταία 30 χρόνια, στο πλαίσιο της εργασίας αυτής µελετήθηκε κυρίως η πατέντα του D.Ryan9
και η µόνη εµπορευµατοποιηµένη συσκευή από την Firefly10, 11.
Η πρώτη σχετική πατέντα κατοχυρώθηκε το 1985, αλλά µόλις πριν από λίγα χρόνια
βγήκε στο εµπόριο συσκευή της Firefly που προσκολλάται πάνω σε κανονικά ποδήλατα
και τα ακινητοποιεί. Με την κίνηση των ποδόπληκτρων, απορροφάται ενέργεια τάσης 12ν
είτε σε µπαταρίες είτε σε γεννήτρια που η εταιρεία προσφέρει.
Το κόστος της συσκευής ανέρχεται στα 700 ευρώ. ∆εν έχει ποσοτικοποιηθεί το οικονοµικό όφελος που προσφέρει, αλλά το κόστος απόκτησης είναι σχετικά προσιτό. Όσον
αφορά το περιβάλλον, η Firefly ετοιµάζει µία µελέτη περίπτωσης για να ερευνήσει ποιος
συνδυασµός συσκευών τους και σε τι κόστος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να επιτευχθεί µηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Τέλος, παρατηρούµε οφέλη στην κοινωνία, ίδια
µε εκείνα του Pavegen, µε τη διαφορά ότι εδώ προάγεται και το θέµα της υγείας µέσω
της άσκησης. Χαρακτηριστική είναι η διαφηµιστική καµπάνια του εµφιαλωµένου νερού Contrex στη Γαλλία12.
Εφαρµογή στην Ελλάδα
Το κόστος και πάλι δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εισαγωγή µίας τέτοιας τεχνολογίας στη χώρα µας. Προτείνεται να εισαχθεί σε δηµόσια γυµναστήρια, χωρίς να αφαιρεθούν όµως τα συµβατικά ποδήλατα γυµναστικής, καθώς πρέπει πάντα να δίνεται στους
ανθρώπους η δυνατότητα επιλογής σχετικά µε το πού θα καταναλώσουν την ενέργειά τους.
EcoDistricts
Μία ακόµη καινοτοµία που επιλέχθηκε στον τοµέα της τεχνολογίας, αναφορικά µε το πεJohnnieWalkerGreece, 2011.
Pedal Powered Electricity Generator from Windstream, 2006.
9
Ryan, 1985.
10
Firefly Product Overview, 2012.
11
Firefly.
12
ContrexFR, 2011.
7
8
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ριβάλλον, είναι η δηµιουργία οικολογικών συνοικιών (EcoDistricts). Η ιδέα πίσω από αυτήν την τεχνολογία είναι η αειφόρος ανάπτυξη ολόκληρων συνοικιών, έχοντας ως απώτερο στόχο τη δηµιουργία οικολογικών πόλεων, χωρών και εν τέλει πλανήτη.
Το να δεσµευτεί µια συνοικία στην οικολογική ανάπτυξη σηµαίνει ότι θα µπορεί να απολαµβάνει περισσότερες επιλογές στη µείωση κατανάλωσης διαφόρων πόρων αλλά και στη
µείωση του κόστους του κάθε νοικοκυριού ξεχωριστά. Πιο πρακτικά, σε µια οικολογική
συνοικία θα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι σπιτιών από τους καθιερωµένους, διαφορετικοί τρόποι µεταφοράς και µετακίνησης, άλλες πηγές ενέργειας και τροφίµων ή ακόµη και
άλλοι τρόποι διαχείρισης του βρόχινου νερού13. Έτσι, µε την εφαρµογή των οικολογικών
συνοικιών, τα κόστη των συνοικιών αυτών µειώνονται, οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώνονται,
νέες ευκαιρίες χρηµατοδότησης παρουσιάζονται και η περιοχή στο σύνολό της αναβαθµίζεται. Παράλληλα, ενδυναµώνονται και οι δεσµοί ανάµεσα στα µέλη της κοινότητας, καθώς χωρίς συνεργασία τίποτε δεν θα ήταν εφικτό.
Για να έχει επιτυχία η δηµιουργία µιας οικολογικής συνοικίας, θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η εξασφάλιση ότι όλοι θα µπορούν να έχουν
πρόσβαση στις νέες επιλογές που δηµιουργεί η αειφόρος ανάπτυξη, όπως περιγράφηκαν
πιο πάνω. ∆ηλαδή, αν µια συνοικία αποφασίσει να «γίνει οικολογική», θα πρέπει σίγουρα να σκεφτεί πώς θα έχουν όλοι οι κάτοικοι της πρόσβαση στις νέες επιλογές, ανεξαρτήτως παραγόντων που µπορεί να δηµιουργήσουν οποιουδήποτε είδους διάκριση, όπως
το εισόδηµα. Άλλωστε, αφού ο ευρύτερος στόχος της δηµιουργίας των οικολογικών συνοικιών είναι η κατ’ επέκταση δηµιουργία ενός οικολογικού πλανήτη, αυτό δεν µπορεί να
επιτευχθεί µε στενό και τοπικό προσανατολισµό14. Μια ακόµη σηµαντική προϋπόθεση για
την επιτυχία µιας οικολογικής συνοικίας είναι ο χρονικός ορίζοντας που θα έχει. ∆ηλαδή, θα πρέπει να είναι το προϊόν της συντονισµένης δράσης των κοινοτήτων, που επαναλαµβάνεται συνεχώς και έχει διάρκεια στο χρόνο.

Εφαρµογή στην Ελλάδα
Ένα παράδειγµα σχετικά µε το πώς µπορεί να εφαρµοστεί το EcoDistrict στην Ελλάδα είναι η
κοινότητα Ανάβρα Μαγνησίας15, 16, όπου υπό την προεδρία του ∆ηµητρίου Τσουκαλά έγιναν
αρκετές ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. ∆ηµιουργήθηκαν φυσικά όλες οι απαραίτητες υποδοµές, όπως οδοποιία και δηµιουργία κτηνοτροφικών πάρκων για παραγωγή βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων και η γη δίνεται µε ευνοϊκούς όρους σε όσους επιθυµούν να
µείνουν και να εργαστούν εκεί. Μεγάλη σηµασία δόθηκε στη δύναµη της κοινότητας, καθώς
πραγµατοποιήθηκαν κοινοτικά συµβούλια µε τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων για να ακουστούν διάφορες πρωτοβουλίες. Έτσι, οι επόµενες ενέργειες που θα αναλάβει η κοινότητα είναι η τηλεθέρµανση και η δηµιουργία θερµοηλεκτρικού πάρκου. Το πιο σηµαντικό δίδαγµα
Seltzer, Smith, Cortright, Basset, & Shandas, 2010.
Seltzer, Smith, Cortright, Basset, & Shandas, 2010.
15
anavra-zo.gr.
16
Ανάβρα Μαγνησίας: Ένα ελληνικό χωριό-πρότυπο διαφορετικό από τα άλλα, 2010.
13
14
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που αντλείται από την κοινότητα αυτή είναι ότι, για να πραγµατοποιηθεί αειφόρος ανάπτυξη, χρειάζονται όχι µόνον κτίρια και άλλες υποδοµές καθώς και η ανθρώπινη συνεργασία.

∆ιάχυση της καινοτοµίας στην κοινωνία
Innovation by definition will not be accepted at first. lt takes repeated attempts,
endless demonstrations, monotonous rehearsals before innovation can be accepted
and internalized by an organization. This requires 'courageous patience
Wanen Bennis, Αµερικάνος πρωτοπόρος στα Leadership Studies, 1925-

Το ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι καινούργιο και για το λόγο αυτόν είχαν διατυπωθεί και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν. Από τις πιο δηµοφιλείς είναι η διαχείριση των αποβλήτων, ή «waste management», όπως είναι πιο γνωστή, που εφάρµοζαν και εφαρµόζουν πολλές επιχειρήσεις. Όµως αυτά τα παραδοσιακά
συστήµατα κρίθηκαν αναποτελεσµατικά κυρίως γιατί είχαν βραχυπρόθεσµο ορίζοντα και
γιατί δεν στόχευαν στο να καταπολεµήσουν την πηγή του προβλήµατος, αλλά µάλλον τις
συνέπειές του. Ακόµη, η διαχείριση των αποβλήτων εφαρµοζόταν περισσότερο για λόγους οικονοµικούς, δηλαδή η επιχείρηση θα εξασφάλιζε τη βελτιστοποίηση των πόρων
µειώνοντας τα κόστη της, παρά για λόγους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς17. Συµπεραίνουµε λοιπόν αυτό που πολύ εύστοχα τόνισαν αρκετοί µελετητές του θέµατος.
«Για να είναι αειφόρο ένα σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αποτελεσµατικό, οικονοµικά εφικτό και κοινωνικά αποδεκτό» (Nilsson-Djerf & McDougall, 2000).
«Η πιο αποτελεσµατική διοίκηση αποβλήτων πρέπει να σχετίζεται µε τις τοπικές περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές προτεραιότητες και πρέπει να υπερβαίνει τις
παραδοσιακές συµβουλευτικές προσεγγίσεις που απαιτούν από τον εµπειρογνώµονα να συντάξει τη λύση εκ των προτέρων, πριν από τη συµµετοχή του κοινού σε µία πολύ πιο αποτελεσµατική προσέγγιση» (Petts, 2000).
Οι πιο καινούργιες, λοιπόν, τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν και ανωτέρω έχουν πιθανότητες επιτυχίες επειδή έχουν συµπεριλάβει και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έλειπαν από τις πιο παραδοσιακές και µάλιστα αποδίδουν στον άνθρωπο και πιο συγκεκριµένα
στην κοινωνία έναν πολύ σπουδαίο, αν όχι τον σπουδαιότερο ρόλο. Εποµένως, καθώς η
επιτυχία τους εξαρτάται από τη σωστή συµµετοχή της κοινωνίας, είναι κρίσιµο να εξετασθεί µε ποιους τρόπους µπορεί να γίνει πιο γρήγορη διάχυση της καινοτοµίας σε αυτήν.
Αρχικά, η διάχυση της καινοτοµίας18 είναι η διαδικασία µε την οποία αυτή µπορεί να
επικοινωνηθεί στα µέλη ενός κοινωνικού συστήµατος µέσω συγκεκριµένων διαύλων και
17
18

Morrisseya & Browneb, 2003.
Mahajan & Peterson, 1985.
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στα πλαίσια συγκεκριµένου χρόνου. Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες είναι το είδος της
καινοτο µίας, οι δίαυλοι επικοινωνίας, ο χρόνος, δηλαδή η ταχύτητα υιοθέτησης της καινοτοµίας, και το κοινωνικό σύστηµα.
Καθώς οι τεχνολογίες του Pavegen και του Pedgen που περιγράψαµε λειτουργούν µόνον χάρη στην ανθρώπινη συµµετοχή, η τοποθέτηση τους σε κεντρικά και δηµόσια σηµεία,
καθώς και η διαφήµιση ή η προβολή τους µε άλλα µέσα, όπως είναι τα τηλεοπτικά spots
και τα social networks, βοηθούν στο να τα ενστερνιστεί περισσότερο το κοινωνικό σύνολο. Η επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί µια στέρεα βάση ώστε πάνω σε αυτήν να γίνει
πιο εύκολη η διάχυση της καινοτοµίας και για τα EcoDistricts. Έτσι, µπορεί το κοινωνικό
σύνολο να περάσει βαθµιαία από την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών στη δραστική συµµετοχή και την επιζήτηση ενός πιο αειφόρου τρόπου ζωής. Ας µην παραβλέπουµε βέβαια,
ότι παράλληλα µε αυτές τις µεθόδους κοινωνικής εκπαίδευσης απαραίτητη είναι και µια επίσηµη σχολική εκπαίδευση, περισσότερο προσηλωµένη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αντί επιλόγου-κοινωνικό µήνυµα
A town is saved, not more by the righteous men in it
than by the woods and swamps that surround it
Hemy David Thoreau, Αµερικανός συγγραφέας,
1817-1862 (Walking, 1862)

Ολοκληρώνοντας, ο Γερµανός κοινωνιολόγος Ulrich Beck µίλησε για τους κινδύνους που
γεννά η διάβρωση του περιβάλλοντος: «Ζούµε σήµερα σε µια παγκόσµια τάξη όπου αντιµετωπίζουµε κινδύνους για την ασφάλειά µας, συµπεριλαµβανοµένων και των οικολογικών κινδύνων, που οι προηγούµενες γενιές δεν αντιµετώπιζαν19. Ωστόσο, η κατανόηση
εκ µέρους µας της σκοτεινής πλευράς της σύγχρονης κοινωνικής και τεχνολογικής µεταβολής δεν θα πρέπει να µας εµποδίσει να διατηρούµε µια ρεαλιστική και αισιόδοξη στάση απέναντι στο µέλλον. Όπως είπε και ο Yann Arthus-Bertrand: «Είναι αργά για να είµαστε απαισιόδοξοι»20.
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3o βραβείο
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Τµήµα Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εισαγωγή - ορισµοί
Στην αρχή του 2012, η Ελλάδα βιώνει σηµαντικές αλλαγές, τις σηµαντικότερες ίσως στη
σύγχρονη ιστορία της. Αυτές οι αλλαγές προκύπτουν ως απόρροια της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της εισόδου της Ελλάδας υπό καθεστώς επιτροπείας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, όµως δεν επηρεάζουν µόνον την οικονοµική ζωή της χώρας, αλλά έχουν
άµεσο αντίκτυπο στις κοινωνικές της δοµές.
∆ιάφορα ερωτήµατα προκύπτουν από αυτήν την κοινωνική «αναστάτωση».
Πώς µπορούν αυτές οι κοινωνικές αλλαγές να επηρεαστούν από την τεχνολογία; Ποιος ο ρόλος της καινοτοµίας; Και κατά τη διάρκεια αυτών των συγκυριών πώς µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε δηµιουργικά την τεχνολογία για να δηµιουργήσουµε χρήσιµες, πρωτότυπες ιδέες;
Ραχοκοκαλιά της παρακάτω ανάλυσης είναι οι έννοιες της τεχνολογίας και της καινοτοµίας.
Έννοιες, οι οποίες είναι συγκεχυµένες καθώς τα αντικείµενα που τις εκφράζουν ορίζονται
διαφορετικά από άτοµα διαφορετικών γενεών.
Μέσα στο χρόνο, ο όρος της τεχνολογίας είναι ρευστός. Αρχαιολογικά ευρήµατα δείχνουν ότι από την αρχή της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος έκανε χρήση της τεχνολογίας. Αρχικά, δηµιούργησε τα πρώτα όπλα και εργαλεία, ενώ αργότερα ασχολήθηκε µε πολυπλοκότερες εφαρµογές της, όπως η εφεύρεση του τροχού πριν από περίπου 6.000 χρόνια. Μετέπειτα ασχολήθηκε µε την εφεύρεση άλλων τεχνικών ή µηχανών, οτιδήποτε του ήταν τη
δεδοµένη εποχή απαραίτητο για να λύσει ένα πρόβληµά του, ή για να επιτελέσει µια λειτουργία.
Στη σύγχρονη εποχή, εύκολα µπορούµε να απαριθµήσουµε διαφορετικούς − ετερόκλητους
είναι η αλήθεια − κλάδους που εφαρµόζεται η τεχνολογία (όπως την πληροφορική, τις κατασκευές, τις αγροτικές καλλιέργειες, την ιατρική και άλλους). Η τεχνολογία ανέκαθεν επηρέαζε, εκτός από τον ίδιο τον άνθρωπο, και οτιδήποτε τον περιβάλλει, όπως άλλα έµβια
όντα ή το περιβάλλον. Ο ορισµός της τεχνολογίας µπορεί να προκύψει από την ετυµολογία της λέξης. Τέχνη + λογία, δηλαδή η µελέτη οποιασδήποτε τέχνης, οποιασδήποτε δυνα119
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τότητας για εξέλιξη και βελτίωση. Άλλος πιο σύγχρονος ορισµός για την τεχνολογία είναι
ότι η τεχνολογία, ανά πάσα στιγµή και για κάθε άνθρωπο, θεωρείται οτιδήποτε εφευρέθηκε µετά τη γέννησή του. Ουσιαστικά, λοιπόν, η τεχνολογία αναφέρεται σε εφευρέσεις.
Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να εισάγουµε τη δεύτερη έννοια στην οποία θα στηριχθεί
η ανάλυσή µας, το στοιχείο της καινοτοµίας. Η καινοτοµία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε
την εξέλιξη. Η εξέλιξη µπορεί να καταγραφεί σε δύο βήµατα. Αφενός µε την ανακάλυψη
ή την εφεύρεση, δηλαδή την παρατήρηση ή την εύρεση ενός πόρου που υπάρχει και αφετέρου µε την καινοτοµία, δηλαδή τη χρήση αυτού του πόρου αποτελεσµατικότερα, ο οποίος τελικά οδηγεί σε βελτιωµένα προϊόντα, υπηρεσίες ή ιδέες, ακόµη και σε διαδικασίες ή
στην βελτίωση της υπάρχουσας τεχνολογίας. Η καινοτοµία περιέχει, δηλαδή, εκτός από
την ανακάλυψη/εφεύρεση και το στοιχείο της εφαρµογής και χρήσης. Κατά αυτόν τον τρόπο, η καινοτοµία προϋποθέτει την αποδοχή της από το κοινό που αφορά, είτε πρόκειται
για την κοινωνία, είτε για την αγορά, είτε για το κράτος ή άλλους οργανισµούς.
Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι οι λαοί που είναι προσανατολισµένοι και δεκτικοί στις έννοιες της καινοτοµίας και της τεχνολογίας έχουν σηµαντικά αυξηµένη πιθανότητα ενός υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. Οι Έλληνες παρουσιάζουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους την
αντίσταση προς την καινοτοµία. Όµως, ενδεχοµένως η καινοτοµική χρήση της τεχνολογίας
να αποτελεί τη λύση για την έξοδο της χώρας από το τέλµα στο οποίο έχει περιέλθει. ∆εδοµένων των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, οι καινοτοµικές ιδέες πρέπει να έχουν ως
βασικό χαρακτηριστικό τους την υλοποίηση µε µικρό κόστος, ώστε να ανταποκρίνονται στις
συνθήκες/ανάγκες της εποχής. Η ιδέα που παρουσιάζεται στη συνέχεια έχει ως στόχο να προβάλλει την οµορφιά του τοπίου της χώρας µας, η οποία µπορεί µε τον σωστό τρόπο προώθησης να τη βοηθήσει να επανατοποθετηθεί στη συνείδηση των πολιτών όλου του κόσµου.
∆εν πρέπει να λησµονείται ότι η Ελλάδα παραµένει ένας δηµοφιλής τουριστικός προορισµός
και αυτή της η «βιοµηχανία» οφείλει να στηριχθεί στο πλούσιο φυσικό της τοπίο.
Η ιδέα προέκυψε από τη βιωµατική εµπειρία των συγγραφέων και την ανασκόπηση πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά µε τις τελευταίες «τάσεις» του marketing και της διαφήµισης. Ανατρέχοντας σε πρόσφατη σχετική βιβλιογραφία, οι συγγραφείς ήρθαν σε επαφή µε
την έννοια του Lovemark. Η ιδέα του Lovemark είναι του ΚΘνίπ Roberts (CEO της διεθνούς
διαφηµιστικής εταιρείας Saatchi & Saatchi), η οποία αναλύθηκε στο οµώνυµο βιβλίο του.
Ο Roberts πιστεύει ότι οι επιτυχηµένες µάρκες (brands) πρέπει να µετατραπούν σε Lovemarks. Στα Lovemarks ο χρήστος αναπτύσσει συναισθηµατικούς δεσµούς µε το προϊόν, την
υπηρεσία, την ιδέα, εκµηδενίζοντας τη διάσταση της λογικής, δείχνοντας τη µέγιστη αφοσίωση σε αυτό. Για να γίνει ένα προϊόν «Lovemark», χρειάζεται να επιτύχει να έχει µια ιστορία µυστηρίου, µια αίσθηση δηλαδή της µαγείας πέρα από τα συνηθισµένα (mystery), να
«ξυπνάει» το δυνατόν περισσότερο τις αισθήσεις του χρήστη (sensuality) και ο χρήστης να
αισθάνεται οικειότητα, ταύτιση µε το προϊόν και τελικά αφοσίωση σε αυτό (intimacy). Η ιδέα
του Lovemark λειτούργησε ως έναυσµα για τους συγγραφείς, οι οποίοι στοχεύουν να γίνει
η Ελλάδα το Lovemark για τις διακοπές των Βορειο-Ευρωπαίων.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους, άλλους δαπανηρούς και άλλους δύ120
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σκολα να επιτευχθούν τεχνικά. Ωστόσο, δεδοµένης της συγκυρίας και των γρήγορων κοινωνικών αλλαγών που επιτελούνται, κρίνεται αναγκαίο η καταγραφή της Ελλάδας ως «το
Lovemark του τουρισµού» στις συνειδήσεις των Βορειο-Ευρωπαίων καταναλωτών τουριστικών προϊόντων να γίνει µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο (είτε αφορά σε µεµονωµένους
ταξιδιώτες είτε οργανωµένα γκρουπ). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, δηµιουργώντας αρχικά
µία ολιγοµελή οµάδα που παράγει υψηλού επιπέδου φωτογραφικό υλικό. Το υλικό αυτό
θα περιλαµβάνει τοπία − κυρίως µη αστικά − από όλη την Ελλάδα. Σε συνδυασµό µε το
κατάλληλο social internet marketing και µε χρήση των social media, το target group απολαµβάνει το υλικό που προβάλλεται, εκτιµά την ποιότητα του υλικού, καθώς και την πλούσια εικόνα του τοπίου, οπότε τελικά επιθυµεί να λαµβάνει συνεχώς νέες πληροφορίες −
εικόνες από τα φωτογραφιζόµενα µέρη. Η συνεχής «έκθεση» του κοινού στο υλικό της οµάδας (attention - interest)1, ωθεί τους καταναλωτές τελικά να έχουν θετική άποψη για το
ελληνικό τοπίο (desire)2, η οποία τους οδηγεί τελικά να επισκεφτούν την χώρα (action)3,
να αποκτήσουν µια θετική εµπειρία (positive expectation), την οποία τελικά διαδίδουν στο
περιβάλλον τους (Word of Mouth4). Τελικά η Ελλάδα µπορεί να γίνει η «νούµερο 1» επιθυµία κάθε Ευρωπαίου. Γίνεται το «Lovemark» τους.
Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να τονιστεί ότι η διαφοροποίηση µε τη γνωστή µορφής της
διαφήµισης βρίσκεται στον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και προσέλκυσης του καταναλωτικού κοινού (target group). Η διαφήµιση, κάνοντας εκτεταµένη χρήση της τεχνικής
push marketing, έχει αξιοποιήσει τη φωτογραφία σε όλες τις εκφάνσεις της και µε χρήση
όλων των τεχνικών της. Ωστόσο, µικρή προσοχή έχει δοθεί στη 2η τεχνική, την ρυll marketing. Στην παραπάνω ιδέα, αξιοποιώντας την τεχνική pull-marketing, ο καταναλωτής επηρεάζεται αρχικά από ένα ερέθισµα και στη συνέχεια αναζητεί µόνος του το «προϊόν» που
επικοινωνείται. Το target group, δηλαδή, επηρεάζεται υποσυνείδητα για να συζητήσει για
τη χώρα και να ταξιδέψει.

∆ιάχυση της ιδέας
Αναµφισβήτητα το ίντερνετ, δηλαδή η επικοινωνία και η ανταλλαγή δεδοµένων διαφόρων υπολογιστών που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσµο, είναι µια από τις σηµαντικό1

2
3
4

Χρησιµοποιείται το µοντέλο µάρκετινγκ ΑΙΟΑ. Το µοντέλο ονοµάστηκε έτσι από τα ακρωνύµια των λέξεων που
το συνθέτουν (στα αγγλικά), οι οποίες περιγράφουν µια διαδικασία παρακίνησης του καταναλωτή να αγοράσει
το προϊόν/υπηρεσία.
Μοντέλο ΑΙΟΑ.
Μοντέλο ΑΙΟΑ.
Word of mouth (marketing) είναι η αµισθί προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, ακόµη και επιχειρήσεων, η οποία
γίνεται από τους ικανοποιηµένους πελάτες. Μπορεί να γίνει προφορικά ή γραπτά (για παράδειγµα µέσω σελίδας
αξιολόγησης στο ίντερνετ). Θεωρείται από τους πλέον αξιόπιστους τρόπους διαφήµισης, καθώς οι «διαφηµιστές»
είναι πελάτες οι οποίοι δεν έχουν προσωπικό, άµεσο συµφέρον µέσω της διαφήµισης ή δυσφήµισης του προϊόντος,
της υπηρεσίας ή της επιχείρησης.
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τερες εφευρέσεις του 20ού αιώνα. Μέσω του παγκόσµιου ιστού, κατέστη δυνατή η άµεση και σύγχρονη επικοινωνία. Η αυγή του 21ου αιώνα βρίσκει το ίντερνετ ως καθιερωµένο µέσο επικοινωνίας, εύκολα προσβάσιµο και σίγουρα οικονοµικό − ίσως και τον οικονοµικότερο τρόπο επικοινωνίας, δεδοµένων των αποστάσεων που µπορεί να καλύψει.
Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων είναι η νέα ρηξικέλευθη ιδέα, που προσωποποίησε
το ίντερνετ. Οποιοσδήποτε µπορεί πλέον όχι µόνο να δεχτεί την πληροφορία, αλλά και
να γίνει ποµπός πληροφορίας. ∆ιάφορες εφαρµογές, όπως τα blogs, δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης, καταγραφής και διάδοσης ποικίλων σκέψεων.
Παράλληλα, η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στην ανάπτυξη των φωτογραφικών
µέσων και στη βελτίωση του φωτογραφικού αποτελέσµατος. Οι διαφορετικές φωτογραφικές εφαρµογές (φωτογραφικές σε κινητά τηλέφωνα, φωτογραφικές µικρού µεγέθους “compact” κ.λπ.), σε συνδυασµό µε το µικρό κόστος που προσφέρονται, κάλυψε την ανάγκη των ατόµων να εκφραστούν µέσω της εικόνας. Η καθιέρωση του ίντερνετ, η ανάπτυξη και η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων (social media), καθώς και η εξέλιξη της τεχνολογίας, που οδήγησε σε περισσότερες φωτογραφικές εφαρµογές και σε µειωµένο κόστος, έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε άτοµο που το επιθυµεί να γίνει «φωτογράφος».
Αυτά τα άτοµα είναι η «ψυχή» της ιδέας. Είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και εδραίωση της παραπάνω περιγραφόµενης ιδέας για δύο βασικούς λόγους. Αφενός γιατί κάθε
ιδέα που θεωρείται πετυχηµένη πρέπει να εµπνέει, πρέπει να γίνει ευρέως αποδεκτή. Αφετέρου, για το πρακτικό θέµα: δεδοµένου ότι η χώρα διαθέτει αναρίθµητα µέρη να παρουσιάσει, µια µικρή οµάδα (η αρχική) ποτέ δεν θα µπορέσει να τα ανακαλύψει όλα. Φυσικά, η αρχική ιδέα και η πρώτη υλοποίηση λειτουργούν ως κίνητρο για οποιονδήποτε θέλει να συµµετάσχει παρουσιάζοντας τη δική του φωτογραφική προσπάθεια.
Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοήσουµε στην ανάλυσή µας για τη διάχυση της ιδέας, την
αποστροφή που έχουν οι Έλληνες στην καινοτοµία και στην αλλαγή. Σύµφωνα µε έρευνα του Hofstede, οι Έλληνες είναι οι πρώτοι στη λίστα της µεταβλητής «αποφυγή αβεβαιότητας». Το συµπέρασµα του Hofstede εξηγείται, καθώς οι Έλληνες αντιλαµβάνονται
ως απειλή για τους ίδιους και για τον πολιτισµό τους οποιαδήποτε αλλαγή στο υπάρχον
status quo. Γι’ αυτόν το λόγο, η διάχυση της ιδέας πρέπει να γίνει µε τέτοιον τρόπο ώστε
να αποφευχθεί η απόρριψή της λόγω του καινοτοµικού της στοιχείου. Τα άτοµα πρέπει
να κατανοήσουν ότι µόνον µέσω της καινοτοµίας µπορούν να αλλάξουν τη χώρα τους. Πρέπει να εδραιωθεί στις συνειδήσεις των Ελλήνων ότι αξίζει η προσπάθεια υλοποίησης της
ιδέας και όχι απλά να παράγουν άπειρες ιδέες, από τις οποίες ελάχιστες φτάνουν στο τελικό αποτέλεσµα.
Η ίδια η ιδέα, το «να εµπνεύσεις» τα άτοµα να γίνουν αυτοί οι ιδιότυποι «διαφηµιστές»
για να βοηθήσουν τη χώρα τους, αποτελεί µόνη της σηµαντικό παράγοντα παρακίνησης.
Έχοντας ως στόχο την προβολή της χώρας, µέσω της παραπάνω ιδέας µπορεί να συλλεχθεί
ό,τι θεωρεί ο µέσος κάτοικος − ίσως φυσικά νεότερης ηλικίας λόγω της εξοικείωσης µε
την τεχνολογία − ως το «ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα» για τη διάδοση του τουρισµού.
Κατά αυτόν τον τρόπο, η ιδέα ωθεί τον οποιονδήποτε να γίνει «διαφηµιστής» της χώρας
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του, παρουσιάζοντας εικόνες του περιβάλλοντός του, που συνέλεξε στον ελεύθερο χρόνο του. Εκτός των φωτογραφιών, ολόκληρο το concept της ιδέας δηµιουργεί κίνητρο (motivation) στους υποψήφιους τουρίστες να γνωρίσουν την Ελλάδα: «τη χώρα η οποία διαφηµίζεται από κάθε κάτοικό της».
Πώς µπορεί η ιδέα να κοινοποιηθεί; Πώς µπορούν τα άτοµα που ενδιαφέρονται για αυτήν να βρεθούν και να επικοινωνήσουν µεταξύ τους; Μα φυσικά, αυτός είναι ο ρόλος του
ίντερνετ και των κοινωνικών δικτύων! Στα πλεονεκτήµατα του ίντερνετ, παραπάνω, αναφέρθηκε η άµεση, σύγχρονη και οικονοµική επικοινωνία. Αυτά τα πλεονεκτήµατα, µαζί µε
τη δυνατότητα ποιοτικής αναπαραγωγής του οπτικού υλικού, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το µέσο επικοινωνίας των ατόµων που συµµετέχουν στην ιδέα
και θα βοηθήσουν στη διάχυσή της.
Παράλληλα, το ίντερνετ διαθέτει ένα ακόµη πλεονέκτηµα που θα βοηθήσει στην ανατροφοδότηση (feedback) της ιδέας, δηλαδή στην αξιολόγηση του βαθµού επιτυχίας της.
Στο ίντερνετ παρουσιάζεται πληθώρα ιδεών, από διάφορους χρήστες που επικοινωνούν
µεταξύ τους και τις αξιολογούν. Αν µια ιδέα είναι ποιοτική, πρωτοποριακή ή καλύπτει ανάγκη έκφρασης του κοινού αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κοινό κρίνει το τελικό αποτέλεσµα, αξιολογεί θετικά ή αρνητικά και καθορίζει την επιβίωση
και φυσικά, το βαθµό ανάπτυξης της ιδέας.

Κοινωνικές δοµές
Το ερώτηµα που προκύπτει, µετά την παραπάνω ανάλυση, είναι αν τελικά οι κοινωνικές
δοµές επηρεάζουν την παραγωγή καινοτοµικών ιδεών ή οι καινοτοµικές ιδέες επηρεάζουν
τις κοινωνικές δοµές. Σύµφωνα µε την άποψη των συγγραφέων, τα δύο στοιχεία αλληλεπιδρούν.
Η βιωµατική εµπειρία των συγγραφέων έχει αποδείξει ότι στις χώρες της Κεντρικής
και Βόρειας Ευρώπης, οι κάτοικοι είναι πολύ πιο δεκτικοί στις καινοτοµικές ιδέες. Οι πολίτες αυτών των χωρών δεν φοβούνται την αλλαγή και συχνά την υιοθετούν στην καθηµερινότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ευρεία χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, σε τέτοιον βαθµό που το «πλαστικό χρήµα» έχει πρακτικά αντικαταστήσει
το φυσικό χρήµα. Είναι προφανές ότι το κοινωνικό περιβάλλον βοηθάει την ανάπτυξη και
υιοθέτηση καινοτοµικών ιδεών. Αυτές οι καινοτοµικές ιδέες, όµως, βοηθούν το κοινωνικό σύνολο να θεωρηθεί ως «προηγµένο» και να αυξήσει το βιοτικό του επίπεδο.
Στην Ελλάδα, όµως, η αντίσταση στην αλλαγή είναι διαδεδοµένη σε όλες τις εκφάνσεις της οικονοµικής, κοινωνικής, ακόµη και πολιτικής ζωής. Για να γίνει κατανοητή η αποστροφή των Ελλήνων στην αλλαγή, ας χρησιµοποιήσουµε το παραπάνω παράδειγµα και
οποιοσδήποτε µπορεί να αναλογιστεί πόσο «επίπονη» και δαπανηρή θα ήταν η υιοθέτηση «πλαστικού χρήµατος» στη χώρα µας. Φυσκά είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα, το πολιτικό, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον, δεν στέκονται αρωγοί στην ανάπτυξη και διά123
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δοση καινοτοµικών ιδεών. Η κατάσταση γίνεται δυσµενέστερη όµως, δεδοµένου του αργού εκσυγχρονισµού και της µικρής απορρόφησης των νέων τεχνολογιών, ακόµη και στον
ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, πλησιάζει πλέον ο καιρός, αναλογιζόµενοι και την οικονοµική συγκυρία, η Ελλάδα και οι πολίτες της να αναπτύξουν καινοτοµικές ιδέες. Και το βασικότερο, να προσπαθήσουν να τις υλοποιήσουν. Εφόσον οι κοινωνικές δοµές αντιστέκονται ιδιαίτερα στις αλλαγές, ίσως οι καινοτοµικές ιδέες να µπορούν να µειώσουν αυτήν την αντίσταση, ιδιαίτερα αν αυτές οι ιδέες βοηθήσουν ώστε να βγει η χώρα από το κοινωνικοοικονοµκό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι καινοτοµικές ιδέες, οι πρωτοπορίες, είναι δυνατόν να επηρεάσουν και να αλλάξουν τις κοινωνικές δοµές.
Το µόνο που αποµένει σε εµάς; Να τις δοκιµάσουµε.
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4o βραβείο
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΟΚΟΥΤΗ

Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ
Τµήµα Πληροφορικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΑΤΗΣ
Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήµιο Πειραιά

«…Οι κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να συµβιβαστούν µε το γεγονός
ότι οι κινητές συσκευές και οι online υπηρεσίες,
όπως το Twitter και το Facebook, ενισχύουν τους πολίτες
µε καινοφανής και περιστασιακά µε ανησυχητικούς τρόπους.
Τα Smartphones αξιοποιώντας το Twitter και άλλες υπηρεσίες ανταλλαγής µηνυµάτων
έχουν κατηγορηθεί για τις ταραχές που σάρωσαν τις αγγλικές πόλεις,
νωρίτερα αυτόν το χρόνο. Οι πολιτικοί, κάλεσαν ακόµη και την RIM
να κλείσει προσωρινά την υπηρεσία BlackBerry Messenger της,
το οποίο χρησιµοποιήθηκε από ορισµένους διαδηλωτές
για να συντονίσουν τις επιθέσεις…»
Τhe Economist 8/10/2011

Θαυµαστές τεχνολογικές πρωτοβουλίες
Τα κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς, τα λεγόµενα έξυπνα κινητά, έχουν πρακτικά τεράστιες
δυνατότητες. Χάρη στη νέα τεχνολογία και τη σχεδίασή τους, µοιάζουν περισσότερο µε
υπολογιστές τσέπης παρά µε τηλέφωνα. Εκτός από τα εκπληκτικά νέα χαρακτηριστικά που
παρέχουν, όπως οθόνη υψηλής ανάλυσης, κάµερα, λειτουργικό περιβάλλον, γρήγορη πρόσβαση στο ίντερνετ, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πλειάδα χρήσιµων εφαρµογών. Μάλιστα, ο όγκος των πωλήσεων από τις εφαρµογές που αναπτύσσονται για τα έξυπνα κινητά υπερδιπλασιάζονται κάθε χρονιά.
Η δηµιουργία λογισµικών ανοιχτού κώδικα, από διαδικτυακές κοινότητες, είναι µια αξιέπαινη πρωτοβουλία εθελοντικής συνεργασίας. Το λογισµικό ανοιχτού κώδικα είναι ελεύθερα προσβάσιµο από όλους για αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδιανοµή χωρίς περιορι125
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σµό. Σήµερα, η χρήση τους εξαπλώνεται ως συνειδητή πράξη1 και η χρήση του έχει επιφέρει εκπληκτικά αποτελέσµατα2. Εξάλλου, τα ανοιχτού κώδικα λειτουργικά (πχ linux, android) δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα συµβατικά και επιπρόσθετα είναι δωρεάν για
τον χρήστη. Η πρωτοβουλία αυτή κατέδειξε πόσο θαυµαστά αποτελέσµατα µπορεί να επιφέρει η συλλογική προσπάθεια στην πρόοδο της τεχνολογίας.
Το cloud computing (αποθηκευτικό σύννεφο) αποτελεί έναν όρο που ήρθε πρόσφατα3
στο χώρο της τεχνολογίας. Έχει απασχολήσει σηµαντική µερίδα του Τύπου και όχι, άδικα. Ουσιαστικά, σηµαίνει µεγάλα κέντρα δεδοµένων, σε αποµακρυσµένα δίκτυα, στα οποία
αποθηκεύονται δεδοµένα προσφέροντας οικονοµίες κλίµακας, φθηνότερη υπολογιστική
ισχύ, λιγότερους περιβαλλοντικούς ρύπους4 και την ευελιξία να πληρώνει κανείς µόνον
για ό,τι χρησιµοποιεί5. Άµεση πρακτική εφαρµογή αυτής της νέας τεχνολογίας είναι ότι
πολλοί, διαφορετικοί και αποµακρυσµένοι χρήστες διαµοιράζονται, σε πραγµατικό χρόνο, µεγάλο όγκο αρχείων ή πληροφοριών. Το στοίχηµα, για το µέλλον, είναι κατά πόσο
θα χρησιµοποιήσουµε υπολογιστές που δεν θα έχουν εσωτερικό σκληρό δίσκο, αλλά θα
συνδέονται κατευθείαν µε cloud στο διαδίκτυο6 για να αποκτήσουν πρόσβαση στα «τοπικά» αρχεία του υπολογιστή.
Η ηλεκτρονική τράπεζα παρέχει στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα της εύκολης διαχείρισης τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών εργασιών από το σπίτι, προσφέροντας ταχύτητα στις συναλλαγές, αλλά και µια διευκόλυνση σε εκείνους που
δεν µπορούν να φύγουν από το σπίτι τους ή ζουν σε αγροτικές περιοχές, όπου η πρόσβαση
στις τράπεζες είναι περιορισµένη. Ακόµη πιο προηγµένες υπηρεσίες µεταφοράς χρηµάτων
προσφέρουν νέες καινοτόµες εταιρείες όπως η Paypal, που παρέχει υψηλή ασφάλεια σε
ένα εύχρηστο περιβάλλον και η εταιρεία Squareup7 στις ΗΠΑ, που δείχνει το µέλλον στις
αγοραπωλησίες συνδυάζοντας µόνο µία πιστωτική κάρτα και ένα smartphone.

1
2

3
4

5
6

7

«Η συνειδητή επιλογή του ανοιχτού κώδικα». http://openthoughts.gr/, 20/01/2012.
Ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα στον δηµόσιο τοµέα. Πηγή: «Ανοιχτό Λογισµικό στο
∆ηµόσιο», greektech-news.blogspot.com, 14/03/2012.
Εφηµερίδα: Τα Νέα, 20/11/2010, «ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΛΑΠΤΟΠ, Όχι πια σκληροί, µόνο µνήµη!».
Σύµφωνα µε έκθεση του ClimateGroup, µπορεί το 2020 να συνεισφέρει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα κατά περίπου 7,8 γιγατόνους, αριθµός που αντιστοιχεί στο 15% των εκποµπών παγκοσµίως.
Πηγή: «moving ICT to the clouds» - www.theclimategroup.org/.
Πηγή: «Τι είναι το Cloud Computing;» tech.in.gr/, 11/02/2011.
Αυτή η καινοτοµία εφαρµόζεται, σε αρχικό στάδιο ακόµη, από την Google.
Πηγή: http://www.google.com/chromebook.
«Η εφαρµογή Square έρχεται να µας δώσει µια γεύση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στο µέλλον.
Είναι µια επαναστατική ιδέα, που βρίσκεται αυτήν τη στιγµή υπό δοκιµή, µε την οποία χρειάζεται µόνο µια συσκευή
µε υποδοχή ακουστικών (π.χ., ένα κινητό τηλέφωνο) για τη σύνδεση της συσκευής ανάγνωσης καρτών! Η είσπραξη
ποσών µέχρι 60 δολάρια θα είναι µια πολύ απλή (και ευχάριστη) διαδικασία. Ο πωλητής, κατά τη συναλλαγή,
µπορεί να ελέγχει την ταυτότητα του χρήστη της κάρτας, αλλά και να του στέλνει άµεσα απόδειξη µέσω e-mail ή
sms επιβεβαίωσης. Ο αγοραστής αποδέχεται τη συναλλαγή «υπογράφοντας» στην οθόνη αφής του κινητού(!)».
Πηγή: http://www.toplinks.gr/web/squareup.com.
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Προτάσεις στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας
Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας, η Ελλάδα βρίσκεται σε όλους
τους διεθνής δείκτες κάτω από τον µέσο όρο καινοτοµίας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς επιτυγχάνει χαµηλές επιδόσεις. Έντονο είναι επίσης το φαινόµενο η καινοτοµία και η επένδυση στην έρευνα να καρποφορεί µε διαφορετική απόδοση µέσα στον ίδιο χώρο, µε πιο έντονο χαρακτηριστικό πανεπιστήµια της επαρχίας να είναι πιο δηµιουργικά από τα «πολυδιαφηµισµένα» της πρωτευούσης8.
Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η κρίση δηµιουργεί ευκαιρίες, οι οποίες συνήθως είναι το πρώτο στάδιο για την καινοτοµία9. Το στοίχηµα της Ελλάδας που πρέπει να
κερδηθεί είναι το κοµµάτι της ανάπτυξης. Η επικρατούσα αντίληψη στο management είναι ότι το κοµµάτι που µπορεί, αν επενδύσεις σε αυτό, να σου ανταποδώσει κέρδος µε τη
µεγαλύτερη απόδοση είναι το ανθρώπινο δυναµικό10.
Η Ελλάδα, λοιπόν, πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και µε πολλαπλασιαστή ισχύος
το εξειδικευµένο της ανθρώπινο δυναµικό να κινήσει τους µοχλούς της ανάπτυξης Ένα τέτοιο σχέδιο θα τύγχανε της χρηµατοδότησής από ευρωπαϊκά προγράµµατα ,όπως το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», µε κεφάλαια 80 δισ. και όχι µόνο11. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα, σύµφωνα µε τον Όµιλο καινοτοµίας, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, ο κατακερµατισµός των ερευνητικών συστηµάτων και της αγοράς, ο χαµηλός βαθµός χρησιµοποίησης των δηµοσίων συµβάσεων προς όφελος της καινοτοµίας και ο αργός ρυθµός
θέσπισης προτύπων12. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να καταστεί πιο εύκολο το άνοιγµα
µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι συνήθως αυτοί δηµιουργούν
καινοτοµία13, να υπάρχει ένα διάστηµα χάριτος που θα χαίρουν της ελλείψεως φόρων ώστε,
απαλλαγµένες από το άγχος του κέρδους, να µπορούν τα πρώτα χρόνια να δρουν µε πιο
δηµιουργική στρατηγική. Αρκετά σηµαντική είναι η σύνδεση της θεωρητικής γνώσης από
τον ακαδηµαϊκό τοµέα στην πράξη, ο συντονισµός αγοράς και πανεπιστηµίων θα ήταν προς
όφελος της καινοτοµίας στη χώρα.
Αρκετά σηµαντικό είναι ότι ο τοµέας της ενέργειας που πρόκειται τα επόµενα χρόνια
να διαδραµατίσει µείζονα ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία θα στηριχτεί, σε µεγάλο βαθµό, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που καθεµία ξεχωριστά µπορεί να ευοδώσει στη χώρα
µας. Οι επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µπορούν να αποφέρουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό όφελος στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια που, σε συνδυασµό µε τη γεωλογική
και στρατηγική της θέση, θα την καταστούσαν οδηγό της ευρωπαϊκής Οικονοµίας.
Εφηµερίδα: Τα Νέα 26/7/2011 «Μετεξεταστέα στην έρευνα η Ελλάδα».
Πηγή: Συµπεράσµατα 15ου Συµποσίου Ανθρώπινου ∆υναµικού, µε τίτλο «Adopt, Evolve, Thrive!»,
που διοργάνωσε η KPMG στις 14 Φεβρουαρίου 2012.
10
Πηγή: Βιβλίο «Μάνατζµεντ- Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση», Χαράλαµπος Κων. Κανελλόπουλος.
11
Πηγή: ∆ελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 30 Νοεµβρίου 2011.
12
Πηγή: Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Επιχειρήσεων http://www.enterprise-hellas.gr/news/subnews/details.dot?id=11838.
13
Πηγή: Βιβλίο «∆ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηµατικότητα», Χαράλαµπος Κ. Κανελλόπουλος,
σελ. 204.
8
9
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Ανακεφαλαιώνοντας, η πάταξη της γραφειοκρατίας, η φοροελάφρυνση µικρών επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δράσης τους14 µπορούν να καινοτοµήσουν, αν συνδυαστούν µε σχέση συνεργασίας του ακαδηµαϊκού κλάδου µε την αγορά και τέλος το αναξιοποίητο χαρτί της χώρας που ακούει στο όνοµα ενέργεια, θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα κοκτέιλ ανάπτυξης µέσα στο οποίο η έρευνα και η καινοτοµία θα πρωταγωνιστούν και αναµφίβολα, θα έχουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα.

Πώς µπορεί να επιτευχθεί µεγαλύτερη διάχυση της καινοτοµίας
Η επίτευξη µεγαλύτερης διάχυσης της καινοτοµίας επιτυγχάνεται κεντρικά, µε στοχευµένα προγράµµατα στήριξης που συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς και κρατικούς πόρους. Κοινός άξονας των προγραµµάτων αυτών είναι η εκπλήρωση της στόχων της Λισαβόνας, που υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η χρηµατοδότηση κάθε καινοτοµίας είναι κυρίαρχης σηµασίας ζήτηµα για την ώθησή
της στην αγορά. Εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο15, ή δεν µπορούν
να εξασφαλίσουν τραπεζικό δανεισµό, ειδικά οι νέες επιχειρήσεις(start ups), στηρίζονται
σε µεγάλο βαθµό στη χρηµατοδότηση από διάφορους ιδιωτικούς φορείς. Σε αντάλλαγµα, παραχωρούν ένα µέρος από το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο συνήθως
ξαναγοράζουν, όταν αναπτυχθεί η εταιρεία και αποκτήσει µεγαλύτερη αξία.
Αναλυτικότερα, οι θεσµοί αυτοί είναι:
α) Οι εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών16 (venture capitals) ή «καινοτόµα
κεφάλαια» που, παρά τον µεγάλο επιχειρηµατικό κίνδυνο που αναλαµβάνουν, δίνουν κεφάλαια για την προώθηση καινοτόµων σχεδίων που δεν χρηµατοδοτούνται από «παραδοσιακές» πηγές, όπως τα δάνεια από τράπεζες. Οι καινοτόµες ιδέες που επιλέγονται, συνήθως, σχετίζονται µε υποκλάδους της τεχνολογίας, αλλά δεν αποκλείουν τη χρηµατοδότηση και της µη τεχνολογικής καινοτοµίας.
β) Οι επιχειρηµατικοί άγγελοι (business angels) είναι εύρωστοι ιδιώτες επενδυτές που
εµπιστεύονται µια καινοτοµική ιδέα και τη χρηµατοδοτούν µε δικά τους κεφάλαια για να
υλοποιηθεί.
Όπως µεταποίηση, τυποποίηση κ.λπ.
Μεγαλύτερη άνεση χρηµατοδότησης υπάρχει στις εταιρείες που αντλούν κεφάλαια από τη χρηµατιστηριακή αγορά
αντί να καταφεύγουν στον τραπεζικό δανεισµό.
16
Στην Ελλάδα υπάρχει, από το 1990, το HVCA (Hellenic Venture Capital Association), το οποίο σκοπεύει στην
προώθηση των επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και στην Ελλάδα. Μέλη της ένωσης HVCA είναι 21
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρηµατικών κεφαλαίων ( Alpha Ventures Α.Ε., Attica
Ventures Α.Ε., Axon Management Α.Ε., Global Finance Α.Ε., Global Systems Management Α.Ε., IBG Management
Α.Ε., I-Cube Α.Ε., I-4G Θερµοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων, 7L Capital Partners, NBGI Private Equity, Notos
Associates S.A., Oxygen Management A.E., Parthenon Trust A.E., Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε., Thermi
Ventures Α.Ε., VCI (Velti Center for Innovation) A.E., Piraeus Capital Management, Vectis Capital A.E.,
New Mellon, Logo Ventures, Dianko ), www.wikipedia.org.
14
15
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γ) Τα τεχνολογικά πάρκα (technology parks) αποτελούν πυρήνες ανάπτυξης ερευνητικών καινοτοµιών και δίνουν ώθηση στη βιοµηχανική παραγωγή, συµβάλλοντας στη σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή17.
δ) Οι συνεργατικοί σχηµατισµοί καινοτοµίας (clusters)18 ή «συστάδες» απαρτίζονται από
οµάδες ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, συνήθως εγκατεστηµένων σε γειτνιάζουσες περιοχές,
οι οποίες αλληλεπιδρούν µε στόχο την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, την παραγωγή καινοτοµιών, την πρόσβαση σε πόρους, τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους19.
Επιπλέον, υπάρχουν και οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων (Business Incubators) που δεν
χρηµατοδοτούν καινοτοµικές ιδέες, αλλά τις στηρίζουν µε ένα συνεργατικό πλαίσιο ώστε
να µπορούν να εξελιχθούν µόνες τους. Παρέχουν, δηλαδή, συµβουλευτικές και νοµικές
υπηρεσίες, γραφεία και εγκαταστάσεις, πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήµατα.
Ο ρόλος των πανεπιστηµίων είναι καταλυτικός στην ανάπτυξη και διάχυση κάθε καινοτοµίας20. Η συνεισφορά των πανεπιστηµίων στην παραγωγή καινοτοµιών είναι αποδεδειγµένη. Αυξανόµενη σηµασία για την διάχυση των καινοτοµιών αυτών στην αγορά αποτελεί η συνεργασία πανεπιστηµίων µε τους παραπάνω φορείς, στα πλαίσια αυστηρών προτύπων και διαφάνειας τόσο για τη συνεχή τροφοδότηση µε νέες ιδέες όσο και για την παροχή ικανών στελεχών µε κατάλληλη µόρφωση.

Τεχνολογία και κοινωνία
Όπως κάθε δράση έχει και µία αντίδραση, έτσι αδιαµφισβήτητα και το κυνήγι του τεχνολογικού θησαυρού σηµατοδοτεί µια αντίδραση προς διάφορες κατευθύνσεις που αφορούν
βασικούς πυλώνες του κοινωνικού πλέγµατος.
Καθώς η τεχνολογία και οι καινοτόµες διευκολύνσεις που αυτή επιφέρει εισβάλλουν
στην καθηµερινότητα και τις συνήθειές µας, αλλάζουν τον τρόπο ζωής, εργασίας, µετακίνησης, επικοινωνίας, διασκέδασης, διεκπεραίωσης των αγορών µας. Άµεση συνέπεια, όχι
µόνον να µεταβάλλεται ο τρόπος που δρούµε και βιώνουµε τις καθηµερινές µας δραστηριότητες, αλλά και αυτός που σκεφτόµαστε, εκφραζόµαστε και αντιλαµβανόµαστε τους
συνανθρώπους µας.
Πιο συγκεκριµένα, η τεχνολογία και οι καινοτοµικές και πρωτοποριακές διαδικασίες
οργάνωσης, παραγωγής, παραγγελίας, ανταλλαγής πληροφοριών και οι εναλλακτικές µορ-

«Η συµβολή των τεχνολογικών πάρκων στη βιοµηχανική αναδιάρθρωση και την τοπική ανάπτυξη». Μελέτη
περίπτωσης: Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Τουλιάτος, Χρίστος-Μιχαήλ Α. Αθήνα, 2010.
18
Στην Ελλάδα το cluster «Corallia» λειτουργεί από το 2007 και έχει επικεντρωθεί στο χώρο της µικροηλεκτρονικής.
Πηγή: www.coralia.org.
19
Πηγή: «Συνεργατικοί σχηµατισµοί, δρόµοι ανάπτυξης και καινοτοµίας .Η επίδρασή τους στην Τοπική Οικονοµία»,
www.citybranding.gr, 6 Αυγούστου 2010.
20
Για το σκοπό αυτόv, συµµετέχουν εξάλλου και στα διάφορα clusters και τα τεχνολογικά πάρκα.
17
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φές απασχόλησης από το σπίτι ή µέσω έξυπνου κινητού ή tablet υπολογιστή, έχουν εισβάλει
καθοριστικά και θέτουν καινούργια όρια στον τοµέα της εργασίας. Στον τοµέα των αγορών και των πωλήσεων, το διαδίκτυο και οι εφαρµογές σε έξυπνα κινητά προσφέρουν πληθώρα διαδικτυακών συναλλαγών. Αλλά και στο πεδίο της εκπαίδευσης, η συνδροµή της
τεχνολογίας είναι καταλυτική. Πλέον ο υπολογιστής, τα νέα οπτικοακουστικά µέσα που
πηγάζουν από το διαδίκτυο, η από απόσταση µάθηση και η ανάγκη για συνεχή ανανέωση
των τεχνολογικών γνώσεων, καθώς τα δεδοµένα ανανεώνονται συνεχώς, καθιστούν την
καινοτοµικότητα και την αυξηµένη τεχνολογική στο επίκεντρο21.
∆εν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε το κοµµάτι της ψυχαγωγίας αλλά και της επικοινωνίας, κυρίως δε των νέων, όπου βρίθει παραδειγµάτων καινοτόµων ιδεών που, µε
τη βοήθεια της τεχνολογίας, κυριαρχούν και αντικαθιστούν παλαιότερους τρόπους έκφρασης
και σύµπτυξης σχέσεων22. Αλλά και όσον αφορά την ενηµέρωση και ροή των πληροφοριών, νέοι δρόµοι ανοίγονται συνεχώς µε το ιντερνετικό blogging, τη second-to-second
παράθεση γεγονότων και δηµοσιογραφική κάλυψη.
Σκεπτόµενοι παραδείγµατα µεγάλων ή και µικρότερων τεχνολογικών επιτευγµάτων, το
µυαλό µας πηγαίνει αναµφίβολα σε χρησιµοποίηση µέσων, εργαλείων, εγκαταστάσεων που
πιθανά να έχουν άµεσο περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο23, ή ακόµη και έµµεσο, εφόσον πρόοδος και τεχνολογική ανάπτυξη επιφέρουν αύξηση σε εργοστάσια, σε κατανάλωση καυσίµων, σε παραγωγικές διαδικασίες και σε µεταφορές. Σαν αποτέλεσµα, κακή διαχείριση,
κατάχρηση ή και αδιαφορία είναι επόµενο να βλάπτουν το περιβάλλον µας και να αντισταθµίζουν προς την αρνητική κατεύθυνση τις ωφέλειες που είναι σε θέση να προσφέρει
η τεχνολογία. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουµε ότι έχει αντίκτυπο και σε κοινωνική διάσταση,
καθώς κοινωνία και περιβάλλον συνδέονται άρρηκτα. Σε αυτό το σηµείο είναι που πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε κάθε τεχνολογικό επίτευγµα να αποβαίνει, για τα µέλη του κοινωνικού συνόλου που αφορά και επηρεάζει, ευεργετικό και µόνο. Κάθε κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνεται µε γνώµονα να µην επηρεάζει επιβλαβώς το περιβάλλον και κατ’ επέκταση και τις κοινωνικές δοµές.
Βλέποντας την κατάσταση από αυτήν την οπτική, της προσεκτικής δηλαδή και φρόνιµης εκµετάλλευσης των τεχνολογικών δραστηριοτήτων, πολλά µπορούν να ειπωθούν σε
επίπεδο κοινωνικής δραστηριοποίησης. Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών,
ο καθορισµός µέτρων και η επιβολή συγκεκριµένων ποιοτικών προτύπων στους παραγωγούς ή χρήστες της καινοτοµίας και τεχνολογίας, καθώς και η χρηµατοδότηση από τους
επιχειρηµατικούς και οικονοµικούς φορείς υγειών µόνο και ελεγµένων εγχειρηµάτων, θα φέ-

Η συµµετοχή της τεχνολογίας είναι τέτοια, µάλιστα, όπου κάθε σπίτι και κάθε µαθητής- φοιτητής έχει ανάγκη από
έναν υπολογιστή και πρόσβαση στο ίντερνετ.
22
Πιο τρανταχτά παραδείγµατα αυτά των social media: Facebook, Tweeter, Msn Messenger, Flickr, Linkedln, My
Space, SoundCloud, Badoo, όπου προκαλούν τέτοια αλλαγή στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαχείριση του
ελεύθερου χρόνου, που θα µπορούσε κανείς να µιλήσει για χάσµα γενεών και ανάπλαση των κοινωνικών δοµών.
«List_of_social_networking_websites», http://en.wikipedia.org.
23
Πρόκειται για τις καθεαυτού µολύνσεις, επιβαρύνσεις και αλλοιώσεις.
21
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ρει την ισορροπία στην κοινωνία, η οποία βάλλεται συνεχώς και απειλείται από τις συνεχείς αλλαγές στο τεχνολογικό στερέωµα. Όπως είναι προφανές, αυτή η κινητοποίηση για
εποικοδοµητική χρήση του εργαλείου της τεχνολογίας θα διαµορφώσει σιγά-σιγά και µια
κοινωνική συνείδηση, η οποία µε τη σειρά της καταδεικνύει και κοινωνική αλλαγή24.
Τέλος, δηµιουργείται ένας κοινωνικός προβληµατισµός που κλονίζει την ύπαρξη της
άρχουσας τάξης, µε το πρόσταγµα της δηµιουργίας ενός νέου συστήµατος χωρίς ιεραρχία, πιο ελεύθερου και άµεσα δηµοκρατικού, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Η λεγόµενη
κοινωνία των πολιτών διαθέτει, πλέον, ισχυρά εργαλεία για να επιφέρει κοινωνικές αλλαγές. Επίσης, το κράτος µπορεί να επωφεληθεί αν διεκπεραιώνει όλες τις γραφειοκρατικές λειτουργίες του25 ηλεκτρονικά, σε portals, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος διαχείρισής τους, µε παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Συµπέρασµα
Η µάχη για τη γνώση, τη βελτίωση της καινοτοµίας και η δηµιουργία των τεχνολογιών του
αύριο δεν είναι πολυτέλεια για τις σηµερινές κοινωνίες. Είναι προαπαιτούµενο για την πρόοδο, αρκεί να υπάρχει σύνεση στη διαχείριση των παραµέτρων που αποσταθεροποιούν
την κοινωνία και το περιβάλλον.
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5o βραβείο
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΤΣΑΚΗ

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Πρόλογος
Στασιµότητα, αβεβαιότητα, απαισιοδοξία χαρακτηρίζουν την εικόνα της χώρας µας σήµερα. Και όµως ο κόσµος προχωρά, δηµιουργεί, εξελίσσεται. Ρόλοι, θεσµοί και αρχές απαξιώνονται και γεννιούνται εκ νέου. Οι αντιφατικές καταστάσεις που διαδραµατίζονται σε
παγκόσµιο επίπεδο διαµορφώνουν τις νέες συνθήκες του αύριο. Καινοτοµία και τεχνολογία
το κλειδί της αλλαγής, της ανάπτυξης, πυλώνας της σύγχρονης κοινωνίας.
Οι νέοι δεν θα µπορούσαν να µείνουν απλοί θεατές. Φαντάζονται, τολµούν και επιχειρούν. Facebook για τυφλούς1, Athens Plaython2, The EyeHarp3, είναι µόνο µερικά από
όσα έχουν να επιδείξουν οι νέοι Έλληνες φοιτητές και µη, τους τελευταίους µήνες.
Κάθε τεχνολογικό επίτευγµα, µικρότερης ή µεγαλύτερης σηµασίας, αποτελεί µία αξιοθαύµαστη προσπάθεια του ανθρώπου για καθολική και συνεχή αλλαγή και πρόοδο. Κάποια
από αυτά, τα ξεχωρίσαµε λόγω κυρίως του κοινωνικού τους χαρακτήρα και τις επιρροής
που άσκησαν στη διαµόρφωση κοινωνικών και καταναλωτικών προτύπων. Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα4, οι δυνατότητες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή συγκεντρωµένες στην
παλάµη του χεριού µας µέσω της χρήσης smartphones, διαδραστική και 3D τηλεόραση5,
1
2
3

4

5

http://agriniomag.blogspot.com/2011/06/facebook.html, «Facebook για τυφλούς από Έλληνες φοιτητές», 21/06/2011.
http://challenge.tedxathens.com/idea/athens-plaython - Athens Plaython. «Μάθε παίζοντας την πόλη», 03/12/2011.
http://challenge.tedxathens.com/idea/eyeharp, «The yeharp». Ένα µουσικό όργανο για ανθρώπους µε σοβαρές
κινητικές δυσκολίες, 03/12/2011.
(α) http://www.genesis-bio.gr/index_.html, «Εταιρεία παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα-παραγωγή | σταθµοί παραγωγής
ενέργειας µε βιοµάζα και βιοαέριο | διαχείριση επεξεργασία οργανικών αποβλήτων | αναερόβια χώνευση – µεθάνιο».
(β) «Automotive fuels from biomass via gasification- Wennan Zhang- Department of Natural Sciences», Engineering
and Mathematics, Mid Sweden University, Sweden- 14/08/2009.
(α) http://www.imsconferences.com/index.php/tvawards2012, Microsoft’s New Xbox 360 On Demand Offering
Crowned «Winner of Winners» at 2012 TV Innovation Awards (β) http://www.itvt.com/story/8886/interactive-tvnews-round-iv-freeview-gem-3dtv-espn-facebook-itv-player, INTERACTIVE TV NEWS ROUND-UP (IV): FREEVIEW, GEM
3DTV, ESPN, FACEBOOK, ITV PLAYER-01/03/2012 (γ) http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-16381069,
China launches first 3D TV channel, 02/01/2012. (δ) New requirements of subjective video quality assessment methodologies for 3DTV-Wei Chen, Jérôme Fournier, Marcus Barkowsky, Patrick Le Callet- 15/01/2010.
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τηλεϊατρική6, η ανάπτυξη συστηµάτων για τη δηµιουργία πειραµατικών εργαστηρίων από
απόσταση, µε χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγµατικότητας, µε ολοκληρωµένο σύστηµα
εκπαίδευσης ατόµων µε µειωµένη όραση και τυφλών εκ γενετής που βασίζεται σε οπτικές
τεχνικές εικονικής πραγµατικότητας7 είναι µερικά από τα µικρά αυτά θαύµατα.

«Εν δυνάµει» ελληνική ανάπτυξη
Ο τοµέας των επενδύσεων αποτελεί την κινητήριο δύναµη που θα βάλει και πάλι σε λειτουργία τον µηχανισµό της οικονοµίας της Ελλάδας, δηµιουργώντας ανάπτυξη και νέες
θέσεις εργασίας. Η ανάκαµψη αυτή πρέπει να στηριχτεί σε ένα καλά οργανωµένο και ανταγωνιστικό αναπτυξιακό µοντέλο, µε έντονο το στοιχείο του επιχειρείν και της καινοτοµίας, σε τοµείς που υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα, όπως ο τουρισµός, οι εναλλακτικές
µορφές ενέργειας, ο αγροτικός κλάδος.
Η Ελλάδα ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον τουρισµό, αφού οι µοναδικές εναλλαγές που προσφέρει το φυσικό της ανάγλυφο την κάνουν έναν από τους πιο διάσηµους
και ελκυστικούς προορισµούς σε ολόκληρη την υδρόγειο. Η ενίσχυση των δυνατών σηµείων της χώρας, όπως η ποικιλότητα των τοπίων, ο πολιτισµικός και ιστορικός πλούτος
και η µακροχρόνια διατήρηση τοπικών εθίµων, συνδυασµένα µε νεωτεριστική επιχειρηµατικότητα, µπορούν να αναδείξουν πρωτότυπες κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες.
Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου καθώς και η πτώση του ΑΕΠ θα επιφέρουν µεγάλη
µείωση των κερδών για όλες τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Η διείσδυση σε αναδυόµενες αγορές όπως αυτές της Ασίας, της Ρωσίας, της Μέσης Ανατολής αλλά και των
ΗΠΑ, µε την προσθήκη νέων δροµολογίων και απευθείας πτήσεων σε αγορές όπου τα µερίδιά µας είναι κάτω του 1%, αποτελεί κίνηση στρατηγικής σηµασίας για την Ελλάδα.
Το επιχείρηµα αυτό ενισχύεται περισσότερο βάσει των δεδοµένων που προέκυψαν
από την τελευταία έρευνα της ΙΑΤΑ8 για το 2012. Τα υψηλότερα κέρδη (2,3 δισ. δολάρια) φαίνεται πως θα πετύχουν εταιρείες Ασίας-Ειρηνικού, καθώς σε αυτήν την περιοχή
της υφηλίου υπάρχει η µεγαλύτερη αύξηση στη µεταφορά τόσο επιβατών όσο και εµπορευµάτων.
Η νέα τάση των Ευρωπαίων, υψηλού µορφωτικού επιπέδου, στρέφεται σε πακέτα διακοπών που προσφέρουν πρωτότυπες βιωµατικές εµπειρίες και τουριστικές υπηρεσίες, πέρα

6

7

8

(α) A telemedical approach to the screening of diabetic retinopathy: digital fundus photography, B Liesenfeld,
E Kohner, W Piehlmeier, S Kluthe, S Aldington, M Porta, T Bek, M Obermaier, H Mayer, G Mann, R Holle and
K D Hepp-Third Department of Medicine, Bogenhausen Hospital, Munich, Germany, 2000 (β) Wireless personal
area networks in telemedical environment, Jovanov, E.; Price, J.; Raskovic, D.; Kavi, K.; Martin, T.; Adhami, R., Dept.
of Electr. & Comput. Eng., Alabama Univ., Huntsville, AL, 2000.
http://www.certh.gr, 2000-2010 10 Χρόνια ΕΚΕΤΑ - CERTH Επετειακή Έκδοση, Καθ. Κωνσταντίνος
Κυπαρισσίδης, 2010.
http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/Industry-Outlook-March2011.pdf.
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από το τρίπτυχο ήλιος, θάλασσα, φιλοξενία, που εξακολουθεί βέβαια να κατέχει την πρώτη θέση στα κριτήριά τους. Παραπάνω από τους µισούς, προτιµούν να οργανώνουν τις διακοπές τους µέσω του διαδικτύου, αξιολογώντας το ως τη 2η πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης9. Η Ελλάδα αν και βρίσκεται ψηλά στις προτιµήσεις παγκοσµίως, το ποσοστό συµµετοχής του τουρισµού στο ΑΕΠ είναι µόλις 16,5%.
Προτείνουµε, λοιπόν, τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για εντατικότερες και
στοχευµένες ενέργειες µάρκετινγκ. Επιπλέον, µία κοινή, για όλους τους σχετικούς µε τον τουρισµό φορείς της χώρας, σελίδα στο διαδίκτυο, µε δυνατότητες εύκολης και άµεσης ενηµέρωσης καθώς και online κρατήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση στον αγροτουρισµό που εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναµικούς τοµείς της αγοράς του εναλλακτικού τουρισµού. Η
επαφή µε το φυσικό περιβάλλον, η γνωριµία µε τα ελληνικά προϊόντα και τη µεσογειακή διατροφή, συνδυασµένα µε την αυθεντικότητα και την απλότητα του αγροτικού κόσµου, µπορούν να παρέχουν µία µοναδική εκπαιδευτική εµπειρία διακοπών. Μακροπρόθεσµα, τη δηµιουργία περισσότερων συγκροτηµάτων από καταλύµατα που θα συνδυάζουν αυξηµένες και
ολοκληρωµένες δραστηριότητες ψυχαγωγίας στους επισκέπτες. Αξιοσηµείωτο είναι το παράδειγµα της Μεσσηνίας, που αποτελεί ό,τι πιο νέο και µοντέρνο στην παροχή τουριστικών
υπηρεσιών10 έχουµε να επιδείξουµε.
Ο τουρισµός σήµερα εντάσσεται σε ένα σύνθετο πλέγµα ιδιαίτερα ευαίσθητων παραγόντων στη διεθνή οικονοµική και πολιτική συγκυρία, όπως αυτό της νοµοθεσίας, που
τείνει να επηρεάζει την ανταγωνιστική αυτή δραστηριότητα. Το καµποτάζ αποτελεί αδιαµφισβήτητα ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση τουριστών11 αφού, σύµφωνα µε
την εν λόγω νοµοθεσία, απαγορεύεται στα κρουαζιερόπλοια µε ξένη σηµαία η αποβίβαση και η επιβίβαση τουριστών στην Ελλάδα. Επιτακτική είναι η ανάγκη αναθεώρησης και
ψήφισης ενός νέου νοµοσχεδίου µε ολική άρση του, αφού το ανταγωνιστικό µελλοντικό
έλλειµµα που ισχυρίζονται οι θιγµένοι από την αλλαγή του νόµου υφίσταται ήδη.
Τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισµός έχουν να
κάνουν κυρίως µε θέµατα υποδοµής και οργάνωσης των συνολικών υπηρεσιών του. Τα οφέλη της χώρας από το yachting θα ήταν τεράστια, παρ’ όλα αυτά, ολοένα και περισσότερα ιδιωτικά σκάφη σήµερα βάζουν πλώρη για τη γειτονική Τουρκία και τις δαλµατικές ακτές
του Μαυροβουνίου και της Κροατίας. Φορολογία, γραφειοκρατία και έκτακτες εισφορές,
ανάλογα µε το µέγεθος του σκάφους12,13, δηµιουργούν αντικίνητρα που το κράτος πρέπει να επανεξετάσει. Τέλος, σηµαντική είναι η δηµιουργία νέων θέσεων ελλιµενισµού, σύγχρονων προδιαγραφών ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης, ώστε να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_334_en.pdf.
http://www.tophotels.gr/Hotels/49f5e557d8,THE-WESTIN-RESORT-COSTA-NAVARINO.html.
11
http://www.menslounge.gr/travel/travel_tips/sampotaz_sto_kampotaz.html.
12
http://www.madrev.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=667&Itemid=41.
13
http://www.ypodomes.com/show_newsid.php?news_id=11241.
9

10
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Ο συνεδριακός τουρισµός είναι µία άλλη µορφή εναλλακτικού τουρισµού, µε δυνατότητα σηµαντικής ενίσχυσης των εσόδων της χώρας14. Εκµεταλλευόµενη τη γεωγραφικά στρατηγική της θέση, κέντρο της Μεσογείου, η Ελλάδα µπορεί να διεκδικήσει ένα υψηλότερο µερίδιο αγοράς. Ευρέως γνωστή είναι η αναισθησία του κλάδος σε κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές αλλαγές (αναµένεται µέχρι και 50% µείωση των διοργανώσεων στην
Ελλάδα για το 2012, λόγω των εξελίξεων που έλαβαν χώρα το περασµένο έτος). Χρειάζεται λοιπόν, αρχικά, επαναπροσδιορισµός της επικοινωνιακής πολιτικής µας και προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως µία ικανή χώρα για την ανάληψη τέτοιου είδους και
µεγέθους οργανώσεων. Αύξηση του αριθµού των συνεδριακών κέντρων κατά µήκος όλης
της χώρας, προκειµένου να αναπτυχθούν και τα µη αστικά κέντρα µε σύγχρονες υποδοµές, υψηλού επιπέδου ασφάλειας και άριστων υπηρεσιών. Φυσικά, η συνεδριακή εκπαίδευση δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί.
Η πράσινη ανάπτυξη, πλέον, δεν αποτελεί αφηρηµένη έννοια αλλά µία υλοποιήσιµη
και κερδοφόρα επένδυση για το µέλλον. Το κοινό ενδιαφέρον έχει ήδη στραφεί σε εναλλακτικές µορφές ενέργειας, όπως αιολική, ηλιακή, γεωθερµική και βιοκαύσιµα15. Ο λόγος δεν είναι µόνον κλιµατολογικός, αποβλέπει κυρίως σε µία προσπάθεια µείωσης του
κόστους παραγωγής, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι δυνατότητες δηµιουργίας κέρδους, που προσφέρει η Ελλάδα στην
εν λόγω αγορά, έχει προσελκύσει χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. Μελέτες για αιολικά, φωτοβολταϊκά πάρκα και αγωγούς µεταφοράς φυσικού αερίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ
αποµένει η εύρεση κεφαλαίων για την πραγµατοποίησή τους. Η επιθετική στρατηγική κινήσεων και η ικανότητα διαπραγµάτευσης του κράτους θα είναι µείζονος σηµασίας για το
µέλλον της οικονοµίας της χώρας.
Ο περιορισµός της γραφειοκρατίας που κωλυσιεργεί κάθε ενέργεια ανάπτυξης και η
προσεκτική νοµοθεσία θα επιταχύνουν τις διαδικασίες, ενώ η ανάθεση των έργων βάσει
διαγωνισµών θα εντείνει των ανταγωνισµό µεταξύ των επενδυτών, εξασφαλίζοντάς µας
την πιο συµφέρουσα προσφορά.Η ελληνική γεωργία αποτελεί το 10% του ΑΕΠ της χώρας, αλλά κυρίως στηρίζει πολλούς σηµαντικούς εθνικούς κλάδους όπως οι βιοµηχανίες
τροφίµων, καπνού, κλωστοϋφαντουργίας, τουρισµού και ενέργειας. Για την εξέλιξη και ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα, είναι απαραίτητη η άµεση επίλυση των διαρθρωτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει.
Το υψηλό κόστος παραγωγής και το πολλαπλώς προστιθέµενο ποσό κέρδους, εξαιτίας της ύπαρξης πολλών ενδιάµεσων πωλητών, κάνουν τα γεωργικά προϊόντα µη ανταγωνιστικά όχι µόνον στις εξαγωγές αλλά και στην εγχώρια ζήτηση16,17. Η κάθετη οργάνωση
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=43&la=2.
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=38&la=2.
16
http://www.fooditerraneanproject.com/2012/03/blog-post_19.html, «Η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό», MONDAY, 19/03/2012.
17
http://www.fooditerraneanproject.com/2011/12/why-greek-food-products-lack-of.html, «Why do Greek food
products lack of competitiveness?», 10/12/2011.
14
15
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και η ενοποίηση των δικτύων διανοµής αποτελεί µία σύγχρονη τάση που παρατηρείται και
στον τοµέα των τροφίµων. Οι συνεργασίες µεταξύ των µελών των δικτύων διανοµής µπορούν να οδηγήσουν σε υιοθέτηση καινοτοµιών και αύξηση της αποδοτικότητας της συνολικής
εφοδιαστικής αλυσίδας, προσδοκώντας µελλοντικά κέρδη. Στόχος της αγροτοβιοµηχανικής
αλυσίδας θα είναι η µεταφορά, αποθήκευση και µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων
από τους παραγωγούς µέσω των βιοµηχανιών τροφίµων προς τους τελικούς καταναλωτές. Η διοίκηση θα λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία
της συνολικής αλυσίδας και όχι, της µεµονωµένης επιχείρησης.
Η µεσογειακή διατροφή αποτελεί πρότυπο τρόπο υγείας και ευεξίας. Η δηµιουργία µίας
ηλεκτρονικής σελίδας, από την κεντρική διοίκηση της αγροτοβιοµηχανικής αλυσίδας, µε στόχο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων δίνοντας έµφαση στο θετικό αντίκτυπο που έχει
η κατανάλωσή τους στην υγεία και στην υψηλή τους ποιότητα.
Η συνδυαστική πώληση (cross-selling) και οι στοχευµένες ενέργειες µάρκετινγκ µε βάση
τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οµάδας καταναλωτών θα µπορούσαν να τονώσουν ακόµη
περισσότερο τις πωλήσεις.
Επιπροσθέτως, σηµαντική είναι η µέριµνα για την πιστοποίηση της περιοχής προέλευσης,
τη χρήση σηµάτων ποιότητας και την αποκλειστική κατοχύρωση δικαιώµατος ονοµασίας
προϊόντος. Τα ελληνικά προϊόντα έχουν τη δύναµη να σταθούν στις διεθνείς αγορές, οι
περιπτώσεις του κρόκου Κοζάνης και του «υγρού χρυσού»-λαδιού σε αγορές του Χονγκ
Κονγκ, αλλά και στα µεγαλύτερα εµπορικά καταστήµατα του κόσµου, «Harrods»18, µας
το επιβεβαιώνουν.
Τέλος, η χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας είτε στη γεωργία είτε στην επεξεργασία
τροφίµων, παρά το υψηλό κόστος εγκατάστασης και την περιορισµένη διάδοσή τους στον
κλάδο, υπόσχονται αποεπένδυση και µεσοπρόθεσµα αύξηση τους κέρδους λόγω της µείωσης του κόστους παραγωγής. Εξίσου σπουδαίος είναι και ο οικολογικός τους χαρακτήρας, ενώ εφαρµογές για τη χρήση γεωθερµικής ενέργειας συναντούµε και στην περίπτωση του θερµοκηπίου.

Καινοτοµία εν δράσει
Υπάρχουν µέσα για να καλλιεργήσεις και να εξελίξεις τη σκέψη και για να γεννηθεί το διαφορετικό, το πρωτότυπο το καινοτόµο. Η καινοτοµία κατακτά τον κόσµο των επιχειρήσεων, των επιστηµών, των τεχνολογιών. Πώς γεννιέται; Η απάντηση δεν είναι απλή και
µονοδιάστατη. Τι ερεθίσµατα χρειάζονται και είναι αυτά αρκετά; Αν, για άλλη µια φορά,
αποδώσουµε ευθύνες στην ελλιπή υποδοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος της Ελλάδας,
θα γίνουµε απλά γραφικοί. Προχωρούµε ένα βήµα παραπέρα και προτείνουµε τη σύµπραξη
18

http://www.macedoniahellenicland.eu/content/view/2923/1/lang,el/, «Ελληνικό ελαιόλαδο στα Harrods
µε 82 ευρώ/κιλό», 10/03/2012.
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εκπαίδευσης, επιχειρηµατικότητας και επιστήµης-γνώσης. Αρχικά, τη δηµιουργία κοινού
φορέα διαδικτυακής ενηµέρωσης για κάθε δράση και διαγωνισµό, ανά την Ελλάδα και τον
κόσµο, που θα απευθύνεται σε όλους τους νέους ανθρώπους. Ενίσχυση της ενδοεπιχειρησιακής έρευνας και η ορθή υιοθέτηση τεχνολογιών από το εξωτερικό. Τέλος, σύµπραξη των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας µε τον επιχειρηµατικό κόσµο ώστε να επιλυθούν εµπορικά προβλήµατα και να καλυφθούν επιχειρηµατικά κενά. Αξιοσηµείωτες είναι
και οι τελευταίες προσπάθειες δηµιουργίας θερµοκοιτίδων στη χώρα µας για την ενίσχυση και υλοποίηση καινοτόµων ιδεών19.
Η καινοτοµία είναι ο τρόπος µε τον οποίο κερδίζεις
και διατηρείς το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
Porter, 1990

Τεχνολογία και κοινωνική αλλαγή
Το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που προσφέρει αποτελούν την επανάσταση της εποχή µας.
Ολοένα και περισσότερο, εθιζόµαστε στον «µαγικό» αυτόν κόσµο, όπου η πληροφόρηση είναι γρήγορη, τα φάσµα των εναλλακτικών δυνατοτήτων ψυχαγωγίας ευρύ και δωρεάν, ενώ η δυνατότητα διεκπεραίωσης καθηµερινών εκκρεµοτήτων ολοένα και µεγαλώνει.
Οι διαπροσωπικές σχέσεις αλλάζουν.
Η χρήση µικρών φορητών συσκευών µε δυνατότητες αποστολής µηνυµάτων, ήχων, εικόνων τελικά µας φέρνουν πιο κοντά, εκµηδενίζοντας τις αποστάσεις ή µήπως µας αποξενώνουν; Η διαχωριστική γραµµή φαίνεται πως είναι θολή και εµείς ανίκανοι να κρατάµε πάντα τις ισορροπίες.
Οι εργασιακές σχέσεις δεν έµειναν ανεπηρέαστες. Πιο συχνά συναντάµε περιπτώσεις
όπου χώρα κατοικίας και χώρας εργασίας διαφέρουν χάρη στη δυνατότητα τηλεργασίας
και τηλεδιασκέψεων.
Ο θεσµός της οικογένειας δεν θα έµενε φυσικά ανεπηρέαστος. Ελάχιστος, αν όχι ανύπαρκτος, είναι ο χρόνος για συλλογική δραστηριότητα, αφού το κάθε άτοµο ζει στο δικό
του µικρόκοσµο, όπου αισθάνεται ελεύθερο και κοινωνικά αποδεκτό. Καµία προσπάθεια
για ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και τιθάσευση του χαρακτήρα, αφού κάθε είδους
διαπροσωπική επαφή κρατά κατά βάση «απoστάσεις» ασφαλείας (σελίδες κοινωνικής δικτύωσης).

19

«Επιχειρηµατικότητα Θεσµοί και Πολιτικές» – Πάνος Μουρδουκούτας, Στράτος Παπαδηµητρίου,
Αντώνης Ιωαννίδης, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 2005.
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Επίλογος
• Τεχνολογία: το µέλλον.
• Καινοτοµία: το νέο.
• Κοινωνική αλλαγή: το διαφορετικό.
Λέξεις που ξυπνάνε σκέψεις και σχέδια για το τώρα και το αύριο.
Ονειρευόµαστε το καλύτερο, και ελπίζουµε για την πραγµάτωσή του.
Η επιλογή είναι δική µας, παρών ή απών.
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1o βραβείο
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Η τέχνη της προόδου είναι να διατηρείς την τάξη µέσα στην αλλαγή
Α. Whitehead

Καινοτοµία – Η ελληνική πραγµατικότητα
Η Ελλάδα του 2012 βρίσκεται ταλαιπωρούµενη από τη δυστοκία των µακροοικονοµικών
της µεγεθών. Είναι µια χώρα πληγείσα από µια άνευ προηγουµένου δηµοσιονοµική προσαρµογή, που καλείται να αναδιαµορφώσει δραστικά την παραγωγική της δοµή ώστε να
ανακτήσει τη χαµένη ανταγωνιστικότητά της. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών
επιχειρήσεων απειλείται άµεσα λόγω της κατακόρυφης πτώσης της ζήτησης, της έλλειψης ρευστότητας, µα και της παραµένουσας δυσκαµψίας της δηµόσιας διοίκησης. Το περιβάλλον ουσιαστικά αποθαρρύνει παρά παρακινεί τους υποψήφιους επενδυτές να φέρουν
τα κεφάλαιά τους στη χώρα. Συνεχείς αλλαγές του φορολογικού συστήµατος, υψηλό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, χαµηλή χρηµατοδότηση, απορρύθµιση των σχέσεων εργασίας, απουσία υποδοµών, είναι µερικοί µόνον από τους παράγοντες αξιολόγησης του επενδυτικού κλίµατος στους οποίους σαν χώρα έχουµε αρνητικές επιδόσεις.
Ο επιχειρηµατικός βραχίονας, που αποτελεί τον υποστηρικτικό φορέα της καινοτοµίας, αντιµετωπίζει τα επακόλουθα της ύφεσης, ενώ η εκπαίδευση – που αποτελεί την κινητήριο δύναµή της, µαστίζεται από την έλλειψη πρωτοποριακού πνεύµατος και τις αγκυλώσεις (χρηµατοδοτικές, κοµµατικές, διοικητικές) που παραδοσιακά απαντώνται στους
δηµόσιους οργανισµούς. Η πολυπόθητη σύνδεση επιχειρήσεων και εκπαίδευσης µέσω της
έρευνας είναι ως επί το πλείστον δηµόσια µε περιορισµένα ποσοστά απασχόλησης. Αυ-
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τές οι αδυναµίες οδηγούν στο έλλειµµα τεχνολογικά προηγµένων προϊόντων της χώρας
µας και στις µέτριες καινοτοµικές επιδόσεις της.
Άλλες οικονοµίες, µε παράδοση στην καινοτοµία, αντιµετώπισαν πολύ ηπιότερα την
οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών. Και διατηρούν παράλληλα ανέπαφο το κοινωνικό τους προφίλ. Και τώρα, στόχος είναι µεν η Ελλάδα να αναπτύξει την ανταγωνιστικότητά της, παραµένοντας όµως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος.
Αναφερόµαστε, δηλαδή, στην ανάγκη για καινοτοµικότητα, την «τάση για υποστήριξη πειραµατισµού, νέων ιδεών, και δηµιουργικών διεργασιών µε σκοπό την ανάπτυξη νέων
ανανεωµένων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών που βασίζονται στην ενσωµάτωση νέας
γνώσης» (∆ηµητριάδη, 2011).
Η καινοτοµία – ανεξαρτήτως είδους – θεωρείται αποτέλεσµα της καινοτοµικότητας.
Ακολουθεί η τεχνολογική ανανέωση, η αποτελεσµατικότητα, η επιχειρηµατική αριστεία,
όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που, σε επίπεδο οργανισµών, εξασφαλίζουν το µακροχρόνια διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που χρειαζόµαστε σαν κράτος – παραγωγός
και όχι καταναλωτής καινοτοµίας. Οι απαιτήσεις αυτής της φιλοσοφίας αποτελούν τη θεµέλιο λίθο πάνω στην οποία στηρίζονται όποιες προτάσεις φιλοδοξούν να έχουν θετικά
αποτελέσµατα.
∆εχόµαστε ότι η καινοτοµικότητα:
• Προκύπτει συχνότερα από συσχετισµούς και µεταφορά γνώσης
µεταξύ διαφορετικών πεδίων (Hargadon, 2002).
• Απαιτεί δέσµευση από τα ανώτατα επίπεδα ηγεσίας, κουλτούρα συνεργασίας
και ανάληψης ρίσκου (Hartley, 2005).
• Είναι αποτέλεσµα κοινών οµαδικών προσπαθειών (Monsen, 2005).
• Χρειάζεται ως καταλύτες την έρευνα και την τεχνολογία
αλλά δεν εξαντλείται σε αυτές.
• Έχει αποτελέσµατα όταν µια µερίδα θετικά διακείµενων ανθρώπων
(νεωτεριστών /innovators και πρώιµων αποδεκτών/ early adopters)
υποστηρίζουν τις αλλαγές µέσα σε ευνοϊκό περιβάλλον, µέχρις ότου
επιτευχθεί ολική υιοθέτηση (Walker, 2006).
• Καθορίζει τη δυναµική του Εθνικού Συστήµατος Καινοτοµίας (ΕΣΚ),
και κατ’ επέκταση υλοποιείται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: το επίπεδο
της επιχείρησης (µικρο-επίπεδο), το επίπεδο της εθνικής οικονοµίας/κρατικής
πολιτικής (µακρο-επίπεδο) και τα δίκτυα επιχειρήσεων ή clusters
(µέσο επίπεδο) (Κραψίτης, 2009).
Με αυτά τα δεδοµένα, θα προσπαθήσουµε να διατυπώσουµε κάποιες προτάσεις σχετικά µε την ελληνική πραγµατικότητα.
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Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση είναι το σηµαντικότερο στοίχηµα όσον αφορά το ζήτηµα της καινοτοµίας. Η
νωρίτερα οικειοποίηση (early familiarization), µε την έννοια της καινοτοµικότητας στις πρώτες βαθµίδες της εκπαίδευσης, εξασφαλίζει ότι το άτοµο θα είναι σε θέση να σκεφθεί και να
ενεργήσει µε πρωτοβουλία, θα αναπτύξει κριτική σκέψη και αναλυτική ικανότητα. Στόχος η
ανάπτυξη ανθρώπων, ικανών να υποστηρίξουν την «επιχειρηµατικότητα έντασης γνώσης».
«Το brain drain είναι εντονότερο παρά ποτέ λόγω της οικονοµικής συγκυρίας
αλλά και της ποιοτικής υποβάθµισης των ελληνικών Πανεπιστηµίων.
Υπολογίζεται ότι περίπου 114.000 – 139.000 νέοι επιστήµονες
εγκαταλείπουν την Ελλάδα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
και να δουλέψουν σε µεγάλες πόλεις του εξωτερικού».
Βουτσινά Κ., (2011), Η µεγάλη των επιστηµόνων απόδραση, «Τα Νέα».

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό
Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να γίνει λόγος για πνεύµα καινοτοµικότητας χωρίς να θιγεί το ζήτηµα του διαθέσιµου νοητικού κεφαλαίου, σε επιχειρηµατικό ή εθνικό επίπεδο.
Χρειάζονται ανταγωνιστικά προγράµµατα σπουδών (δεν υπάρχει σε ελληνικό Πανεπιστήµιο
µεταπτυχιακό σε καινοτοµία!) και πολιτικές µε προσανατολισµό στους σχετικά νέους τοµείς:
• ∆ιοίκησης ταλέντου1: µε στόχο την παραµονή εκείνου του ανθρώπινου δυναµικού που
µπορεί να προσφέρει, είτε επιχειρώντας είτε δηµιουργώντας νέα γνώση. Αναγκαία η δηµιουργία υποδοµών που θα συµβουλεύουν αυτά τα άτοµα, θα τα καθοδηγούν και διευκολύνουν (“θερµοκήπια ταλέντου”). Ήδη, κάποιες πολυεθνικές επιχειρήσεις, έχοντας
αντιληφθεί τη µοναδικότητα τέτοιων ατόµων, έχουν αναπτύξει ανάλογες στρατηγικές
εντοπισµού και διαχείρισης ταλέντου.
• Ενδο-επιχειρηµατικότητας2: Η καλλιέργεια της προσέγγισης αυτής καταλήγει σε ανθρώπους
που σκέφτονται δηµιουργικά, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, και αυξάνει δραµατικά την πιθανότητα αυτά τα άτοµα να εφαρµόσουν τελικά επιτυχώς τις ιδέες τους
(Kuratko & Hodgetts, 1995). Τόσο η δηµόσια διοίκηση, όσο και οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν
άµεση ανάγκη από τέτοια άτοµα.

1

2

∆ράσεις εντοπισµού, προσέλκυσης, απόκτησης, ανάπτυξης, αξιοποίησης και διατήρησης ατόµων µε
εξαιρετικές επιδόσεις (Davis, 2007).
Intrapreneurship: Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής κουλτούρας µέσα σε έναν ήδη υπάρχοντα οργανισµό. Αναφέρεται στον επηρεασµό της δοµής, των προϊόντων και της στρατηγικής µέσω εντοπισµού
και εκµετάλλευσης ευκαιριών από το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης.
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Ξεχάστε τις συνεδρίες στρατηγικής: για να βρείτε µια εξαιρετική ιδέα
πρέπει να κάνετε τους ανθρώπους σας να ονειρεύονται χιλιάδες
Gary Hamel

State-of-the-art τεχνολογική εκπαίδευση
Προσαρµογή, έστω σε πειραµατικό στάδιο και µε σταδιακή διεύρυνση, της τεχνικής εκπαίδευσης ώστε τα αντικείµενα µελέτης και έρευνας να βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογίας.
Η συνεργασία ιδρυµάτων γνώσης, ινστιτούτων τεχνολογίας, think tanks, καθώς και φορέων
υποστήριξης και µεταφοράς τεχνολογίας (εγχώρια και διεθνής), θα εξασφαλίσει ό,τι υπάρχει (Στουρνάρας, 2009):
1) επαρκής επιστηµονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και
2) ικανότητα εντοπισµού των νέων τάσεων παγκοσµίως σε τοµείς που απασχολούν
την ελληνική Οικονοµία, αποτελούν, δε, ευκαιρίες επίτευξης διεθνούς ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος (γεωργία, ενέργεια, αγορά λογισµικού, τεχνολογικοί κλάδοι
(∆ουκίδης, 2012).
Άτοµα µε τέτοιου είδους εκπαίδευση αφενός είναι πιθανότερο να συνεισφέρουν στους
χώρους εργασίας τους πολύτιµες γνώσεις και ιδέες (ειδική κατάρτιση), αφετέρου προσαρµόζονται εύκολα στο συνεχώς µεταβαλλόµενο τεχνολογικό περιβάλλον, µετατρέπονται
και σε υποστηρικτές των καινοτοµιών (νεωτεριστές και πρώιµοι αποδέκτες) καθώς αντιλαµβάνονται καλύτερα τι αποτελεί πιθανή καινοτοµία και έχουν τα µέσα να τη στηρίξουν
και να τη προωθήσουν αποτελεσµατικά (καταλύτες - facilitators).
Ενεργός εµπλοκή, διασύνδεση
Έχουν γίνει κάποια βήµατα ώστε να ενισχυθεί και αναδειχθεί η επιχειρηµατική νοοτροπία
στην ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η ίδρυση των Μονάδων Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΚΕ) και δοµών απασχόλησης (∆Α.ΣΤΑ) είναι ένα θετικό βήµα προς την
κατεύθυνση αυτή. Απαιτούνται, ωστόσο, κινήσεις για την εξασφάλιση υψηλότερης συµµετοχής εκ µέρους των φοιτητών, επαφή µε κέντρα διάχυσης της τεχνολογίας και επιπλέον
συνεργασία σε διοικητικό επίπεδο στις κατά τόπους µονάδες – πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011).
Καλό είναι να επιζητείται η συµµετοχή σηµαινουσών προσωπικοτήτων (opinion leaders),
που µπορούν να παροτρύνουν µέσω παραδείγµατος και να εµπνεύσουν τα άτοµα.
Οι ∆ΑΣΤΑ µαζί µε άλλες παρεµφερείς δοµές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
στοχεύουν στην παροχή επιπλέον γνώσεων στους ενδιαφερόµενους,
ενώ παράλληλα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε επιχειρηµατίες
και δηµιουργούν το δικό τους δίκτυο γνωριµιών (networking)
και µεντόρων (mentoring) για καθοδήγηση.
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Έρευνα & Τεχνολογία
Αναδιάρθρωση του ελληνικού συστήµατος Καινοτοµίας και Έρευνας
Παροχή κινήτρων έρευνας και αναδόµηση µέσα στα πλαίσια ενιαίας εθνικής στρατηγικής
για την καινοτοµία. Χρειάζεται ξεκάθαρη ερευνητική υποδοµή µε συγκεκριµένους στόχους,
αρµοδιότητες, επαρκή χρηµατοδότηση και προσωπικό εξοικειωµένο µε τις διαδικασίες µεταφοράς γνώσης. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µελέτες δείχνουν την ύπαρξη ερευνητικών
οργανισµών µε στόχο τη διάδοση καινοτοµιών και τεχνογνωσίας, στη δηµόσια διοίκηση
(κυρίως στα σηµεία διεπαφής πολίτη -κράτους) καίριο σηµείο στο ζήτηµα της διάχυσης
καινοτοµίας. Η θετική εµπειρία της έγκαιρης σωστής και γρήγορης εξυπηρέτησης λειτουργεί
σαν παρακινητική δύναµη έκφρασης προτάσεων βελτίωσης και ευκολότερης αποδοχής µελλοντικών αλλαγών (Albury, 2005).
Προώθηση δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο
H εκµετάλλευση των υπαρχουσών ευρωπαϊκών δοµών (π.χ., Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας) και συνεργασίες σε διεθνή δίκτυα ανταλλαγής γνώσης και τεχνολογίας (π.χ.,
νέα κοινή πλατφόρµα καινοτοµίας µε την Κύπρο) µπορούν να ενισχύσουν το ερευνητικό
υπόβαθρο των ελληνικών κέντρων (Σύκας, 2012). Τονώνουν τις σχέσεις µε τη βιοµηχανία για εξεύρεση λύσεων σε επιχειρηµατικά προβλήµατα (Τσακανίκας, 2012) και καθίσταται
ευκολότερη η διεθνοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην Ε&Τ
Για τη διάχυση των καινοτοµικών προσπαθειών απαιτείται η εύκολη πρόσβαση των ΜΜΕ
(98% του συνόλου επιχειρήσεων στην Ελλάδα) στα αποτελέσµατα της έρευνας (Dearing,
2009). Βασικοί στόχοι εδώ είναι:
• Ποιοτική βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών.
• ∆ραστική µείωση λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.
• ∆ηµιουργία συνεργασιών – µοχλών ανάπτυξης µεταξύ ΜΜΕ µε πολλαπλά οφέλη.
• ∆ηµιουργία νέων επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης, βασισµένων στην τεχνολογία, που
είτε αξιοποιούν νέες αγορές και λειτουργούν ως συµπληρωµατικές σε ήδη υπάρχουσες (spin off, start-ups).
• Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, τόνωση εξαγωγικών δραστηριοτήτων.
• Απαλλαγή από το πνεύµα της «τοπικότητας» που χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων µεταφερσιµότητας (transferability) και εφαρµογής (applicability) γνώσεων και τεχνολογίας στην ελληνική πραγµατικότητα
ώστε τα αποτελέσµατά της έρευνας να έχουν διακριτή προστιθέµενη αξία (οι συµµετέχοντες
να αντιλαµβάνονται το όφελος και να µπορούν να το αξιοποιήσουν).
Γι’ αυτό, άλλωστε, οι µηχανισµοί µεταφοράς τεχνολογίας/ καινοτοµιών έχουν τόση
σηµασία. (∆οϊνάκης, 2011)
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Έρευνα: Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει τα εξής:
• 11 µεγάλα ερευνητικά κέντρα
• 55 ινστιτούτα υπαγόµενα στα κέντρα
• 677 ερευνητές/συνεργάτες
«Οι αλλαγές που προωθούνται µε νέα νοµοσχέδια αφορούν
αλλαγή στο µοντέλο διοίκησης, τη συγχώνευση αριθµού ινστιτούτων,
το καθεστώς ∆ικαίου και αυστηρότερη αξιολόγηση.»
Πηγή: Λακασάς Α., (2011), Νέο µοντέλο για την έρευνα στην Ελλάδα, «Καθηµερινή»
Το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» στοχεύει στην ελκυστικότητα
της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης µε αποτελεσµατικότερα
χρηµατοδοτικά µέσα σε όλο τον κύκλο της καινοτοµίας

Επιχειρείν
Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και έρευνας
Τα κοινοτικά κονδύλια και οι επιχορηγήσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας αποτέλεσαν τη βασική πηγή άντλησης κεφαλαίων για επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισµούς
τα τελευταία χρόνια. Συνηθέστερα, αυτό λάµβανε χώρα µέσω:
•
•
•
•
•

Αναπτυξιακών Νόµων.
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).
Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.
Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ).
Εµµέσων τρόπων, όπως φοροαπαλλαγές, ελαφρύνσεις κ.ά.

Τις περισσότερες φορές, ο δρόµος της ανάπτυξης οδήγησε τις εταιρείες να στραφούν
σε εξωτερικές, αναπτυγµένες αγορές µε προηγµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία προκειµένου
να τροφοδοτήσουν τον κύκλο δραστηριοτήτων τους και να απαλλαγούν – τουλάχιστον
µερικώς – από το δυσβάστακτο οικονοµικό βάρος της Έρευνας και Ανάπτυξης.
Πλέον, κάνουν αισθητή την εµφάνισή τους ιδιωτικά σχήµατα που στοχεύουν στην υποστήριξη
των καινοτόµων επιχειρήσεων. Τέτοια σχήµατα είναι τα Venture Capitals, κεφάλαια σποράς (Seed Capital), επιχειρηµατικοί άγγελοι (business angels), ευέλικτες µορφές τραπεζικού δανεισµού µε ιδιωτικά και κοινοτικά κεφάλαια που χρηµατοδοτούν τις επιχειρήσεις
ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Παράλληλα, παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εκπαίδευσης και ισχυρό networking. Κινήσεις ενίσχυσης τέτοιων επενδυτικών σχηµάτων, δηµιουργία πιο ευέλικτου νοµικού περιβάλλοντος, απλοποίηση των
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διαδικασιών ένταξης επιχειρήσεων και εξασφάλισης των κεφαλαίων και κυρίως η επίτευξη
ευρύτερης επαφής µεταξύ επενδυτών και ερευνητών/επιχειρηµατιών θα σηµάνουν άρση
ενός σηµαντικού εµποδίου επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα.
Επιβράβευση της αριστείας – Πιστοποιήσεις και ευρεσιτεχνίες
Τόσο οι νέες επιχειρήσεις όσο και τα ερευνητικά κέντρα χρίζουν (και θα έπρεπε να επιζητούν) αξιολόγησης. Το ζήτηµα αφορά κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισµούς που εξετάζουν τη δυναµική των νέων ιδεών, τα στρατηγικά σχέδια προώθησης και εκµετάλλευσης, τη συµµόρφωση µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας στο σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών, και ανακοινώνουν τα εγχειρήµατα που επιτυγχάνουν εξαιρετικές
επιδόσεις. Τα οφέλη από τέτοιες, διεθνείς αναγνωρίσεις είναι πολλά.
Αυξάνεται η εξωστρέφεια µεταξύ διεθνών ερευνητικών κέντρων και κατά συνέπεια η
ανταλλαγή γνώσεων, εµπειρίας και τεχνογνωσίας. Ακόµη, η απόκτηση καλής φήµης διευκολύνει τη χρηµατοδότηση και διευρύνει τον κύκλο δραστηριοτήτων των πολλά υποσχόµενων οργανισµών. Τέλος, γνωστοποιούνται τυχόν καλές πρακτικές και τα άριστα (best
of the best) επιχειρηµατικά µοντέλα λειτουργούν ως παραδείγµατα.
Επιπλέον, η απλοποίηση διαδικασιών και απαιτήσεων για κατοχύρωση διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και πνευµατικής ιδιοκτησίας, σε διεθνές επίπεδο, µπορούν να ωφελήσουν σηµαντικά και σε βάθος χρόνου τόσο το ερευνητικό έργο των ιδρυµάτων όσο και τα οικονοµικά οφέλη από τις πατέντες των νέων επιχειρήσεων (Κακαρούχα, 2008). Τα στοιχεία
της Ελλάδας σχετικά µε τους δείκτες εκµετάλλευσης των πατεντών περιλαµβάνονται στην
έκθεση σχετικά µε την Καινοτοµία (INNOVATION UNION SCOREBOARD 2011).

Επίλογος
Ο συµβιβασµός κοινωνικού κράτους και διεθνούς ανταγωνιστικής θέσης
που επιζητεί η Ελλάδα επιτυγχάνεται µόνο µέσω εκµετάλλευσης
των πλεονεκτηµάτων που παρέχει µια οικονοµία βασισµένη στην ενεργό
επιχειρηµατικότητα, επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και ευρεία εφαρµογή
τεχνολογικών επιτευγµάτων σε υποδοµές και δηµόσια διοίκηση.

Τα σηµάδια είναι ενθαρρυντικά. Οι προσπάθειες αρκετών Ελλήνων επιχειρηµατιών εν µέσω
κρίσης ξεπέρασαν τα στενά όρια της χώρας µας και έκαναν το BBC να µιλάει για την επόµενη Silicon Valley στην Ελλάδα (Boyd, 2012). Η σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, η αλλαγή των δυσλειτουργικών δοµών και η στροφή στους τοµείς που µπορούµε να αναπτύξουµε πρωτοποριακή ερευνητική δραστηριότητα αποτελούν το κλειδί για να
ξεπεράσουµε τις δυσκολίες. ∆εν «πάθαµε καινοτοµία» Και έχουµε την επιµονή και την τόλµη να το αποδείξουµε σε βάθος χρόνου.
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2o βραβείο
ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήµιο Πατρών

Εισαγωγή
Στο σύγχρονο, συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο
κινούνται τα άτοµα, οι επιχειρήσεις και τα κράτη, είναι σηµαντικό να µπορέσουµε να ανιχνεύσουµε εκείνα τα µέσα και τους τρόπους που θα µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε την
καθηµερινή µας ζωή, θα εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, θα προάγουν
την οικονοµική µεγέθυνση της χώρας µας και τέλος θα συµβάλουν στην κοινωνική ευηµερία. Αυτοί οι στόχοι µπορούν να εξυπηρετηθούν αποτελεσµατικότερα µέσα από την συστηµατική προσπάθεια για τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτοµία και κοινωνική αλλαγή. Παρατηρούµε όµως ότι οι µεµονωµένες προσπάθειες, χωρίς συνδυαστικό σχεδιασµό, χωρίς
µελέτη, χωρίς έλεγχο των αποτελεσµάτων, σίγουρα δεν θα φέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουµε, και είναι και το κλειδί της επιτυχίας
στο να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί, είναι να δηµιουργήσουµε πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν να συντονίσουν και να συνδυάσουν τις προσπάθειες στο χώρο της τεχνολογίας.
∆εδοµένου του δυναµισµού του παγκόσµιου περιβάλλοντος και του εύρους αγοράς στον
τοµέα της τεχνολογίας, πρέπει να βρούµε εκείνους τους τρόπους που θα µας κάνουν ανταγωνιστικούς σε ένα τόσο αβέβαιο περιβάλλον. Πρέπει να ακολουθήσουµε τη συµβουλή του Benjamin Franklin, o οποίος είχε πει: «we must all hang together or we shall most
assuredly all hang separately».
Βασιζόµενοι σε αυτήν τη λογική, οι κύριοι καθ. Βασίλης Μακιός, ∆ρ. Jorge- Α. Sanchez- Παπασπηλίου και ∆ρ. Νικόλαος Βογιατζής τον Ιανουάριο του 2007 εγκαινιάζουν την
Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών: «Corallia», τον πρώτο συνεργατικό σχηµατισµό καινοτοµίας. Από τότε, και µε εφαλτήριο αυτό, γίνονται συνεχώς βήµατα στον ευαίσθητο τοµέα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που στηρίζεται σε πρωτογενή και εφαρµοσµένη έρευνα και καινοτοµία. Το «Corallia» (το οποίο πήρε
και το όνοµά του από το κοράλλι, καθώς αποτελεί ένα πλήρες “οικοσύστηµα”) είναι µια
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πρωτοποριακή και δυναµική πρωτοβουλία που σχεδιάζει και συµβάλλει στην ανάπτυξη
clusters καινοτοµίας.
mi-cluster knowledge base
• Συνεργατικός Σχηµατισµός Συστηµάτων και Εφαρµογών Νανο/Μικροηλεκτρονικής
si-cluster knowledge base
• Ελληνικός Συνεργατικός Σχηµατισµός ∆ιαστηµικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών
gi-cluster knowledge base
• Ελληνικός Συνεργατικός Σχηµατισµός στις Τεχνολογίες Παιγνίων
και ∆ηµιουργικού Περιεχοµένου
Για να εξοικειωθούµε όµως µε τους όρους και σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΟΣΑ, ως
cluster χαρακτηρίζεται «ένα σύνολο ισχυρά αλληλεξαρτώµενων επιχειρήσεων, συνδεδεµένων σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας, µε στρατηγικές συµµαχίες µε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, προµηθευτές, πελάτες όπου υπάρχει διάχυση πληροφοριών µεταξύ των µελών και προάγεται η καινοτοµία». Με τον όρο Cluster Initiative εννοούµε την οργανωµένη προσπάθεια για την αύξηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των συνεργατικών σχηµατισµών εντός µιας περιφέρειας, στις οποίες συµµετέχουν οι επιχειρήσεις του
συνεργατικού σχηµατισµού, η κυβέρνηση ή/ και η κοινότητα των ερευνητών. Πιο συγκεκριµένα, κύριος στόχος του «Corallia» είναι η προώθηση της ελληνικής καινοτοµίας σε
κλάδους έντασης γνώσης − υψηλής τεχνολογίας − εξαγωγικού χαρακτήρα, µε στόχο την
επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος διεθνούς επιπέδου, µέσω του αναπτυξιακού εργαλείου των Συνεργατικών Σχηµατισµών Καινοτοµίας (Innovation Clusters). Οι φορείς που
συνδέονται µεταξύ τους και εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων του «Corallia» είναι
αυτοί που παρουσιάζονται ακολούθως:
Αν θέλαµε να παρουσιάσουµε στο ρόλο του «Corallia» παρατηρούµε ότι:
• Λειτουργεί ως one-stop-shop, µέσω του οποίου ολόκληρο το δίκτυο καινοτοµίας έχει
πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας.
• Υποστηρίζει τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και αναπτύσσει υποδοµές όπου επιστήµονες
και ερευνητές µπορούν να εφαρµόσουν καινοτόµες ιδέες και να τολµήσουν το επιχειρηµατικό τους ξεκίνηµα.
• ∆ιευρύνει τον ορίζοντα της γνώσης µε εξειδικευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα, µέσω
των οποίων τα µέλη των clusters µπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
• Αντιµετωπίζει τις αδυναµίες της εγχώριας τεχνολογικής βιοµηχανίας µέσω συµπληρωµατικότητας και συνεργασιών ανάµεσα στις επιχειρήσεις-µέλη του cluster, καθώς
επίσης και στις επιχειρήσεις-µέλη του cluster µε εθνικούς και διεθνείς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων κέντρων καινοτοµίας παγκόσµιας εµβέλειας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ,
στην Ιαπωνία.
• Ενισχύει δράσεις που καλλιεργούν ισχυρούς δεσµούς µε πανεπιστήµια και ερευνητικά
κέντρα, µε σκοπό να προωθήσει τη µετάδοση τεχνογνωσίας και την «προϊοντική» αξιο154
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ποίηση της Έρευνας και Ανάπτυξης στους θεµατικούς τεχνολογικούς τοµείς των clusters.
• Αξιοποιεί το ισχυρό ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο (στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή) επιστηµόνων και µηχανικών σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, χτίζοντας παράλληλα την «ταυτότητα» «Καινοτοµία Made in Greece».
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε έρευνα µάρκετινγκ που διεξάχθηκε και στην οποία συµµετείχαν
20 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του «Corallia», σχετικά µε τη δηµιουργία αξίας
στις επιχειρήσεις που δηµιουργούν συµµαχικές σχέσεις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων
απάντησε ότι έχει θετικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις η συµµετοχή τους στην Ελληνική
Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατιστών. Πιο συγκεκριµένα, οι εταιρείες
θεωρούν ότι έχει βελτιωθεί σηµαντικά η επιχειρηµατική τους απόδοση, ότι έχουν παρουσιάσει
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων επιχειρήσεων στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και
παγκόσµια αγορά στην οποία κινούνται, ότι έχουν βοηθηθεί να συνάψουν συνεργασίες µε
σηµαντικές εταιρείες του κλάδου, ότι έχουν βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων τους
και των παρεχόµενων υπηρεσιών τους κ.ά. Παράλληλα, βασιζόµενες οι εταιρείες στη θετική επίπτωση που έχει δηµιουργηθεί, προσδοκούν περαιτέρω βελτίωση των µεγεθών των
επιχειρήσεών τους, καθώς στην πλειοψηφία τους σκοπεύουν να αναπτύξουν πιο έντονες
δραστηριότητες συνεργασίας µε τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες, όπως και καινούργιες δραστηριότητες µε άλλες εταιρείες του κλάδου.
Επίσης αξίζει να αναφέρουµε ότι έχουν αναπτυχθεί αρκετές πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα cluster, οι οποίες συνδυάζουν διαφορετικά εργαλεία (INTERREG,
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο) και εξυπηρετούν ποικίλους στόχους: από
την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και εµπειρογνωµοσύνης και τη συνεργασία σε θέµατα πολιτικής, έως τη διαµόρφωση νέων αποτελεσµατικών εργαλείων και ποιοτικών προτύπων.
Συγκεκριµένα, οι κυριότερες πρωτοβουλίες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες:
•
•
•
•

European Cluster Policy Group (http://www.proinno-europe.eu/ecpg)
European Cluster Observatory (http://www.clusterobservatory.eu/)
European Cluster Alliance (http://proino-europe.eu/project/eca)
Initiative for Excellence of Clusters Organisations
(http://proinno-europe.eu/action/inno-actions-european-initiative-excelenceclusters-organisations)
• Cluster Partnerships (Cluster-IP)
(http://proinno-europe.eu/action/european-innovation-platform-clusters-cluster-ip)
Τέλος, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι αντίστοιχες προσπάθειες για δηµιουργία cluster
υψηλής τεχνολογίας, έντασης γνώσης και µε εξαγωγικό χαρακτήρα έχουν δηµιουργηθεί
και λειτουργήσει αρµονικά σε χώρες του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις ΗΠΑ,
όπου λειτουργεί µια πλειάδα από cluster µε αντιπροσωπευτικό δείγµα το cluster ηµιαγω155
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γών και βιοτεχνολογίας στην Silicon Valley και το cluster αυτοκινητοβιοµηχανίας στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, τη Γαλλία όπου υπάρχουν 66 clusters εστιασµένα σε διαφορετικούς
τοµείς όπως το Mega-cluster της Sofia-Antipolis µε πολλαπλές εστιάσεις σε τεχνολογίες
αιχµής, το Paris Innovation στο Παρίσι και το cluster της Minalogic µε εστίαση στη µικροηλεκτρονική, και τέλος την Κορέα µε το Mega-cluster του Deadeok Innopolis.

Προτάσεις
Γνώση µε αντίκρυσµα
Η γρήγορη και συνεχής τεχνολογική αλλαγή που συνοδεύτηκε από εξειδίκευση και διαφοροποίηση της παραγόµενης τεχνολογίας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια πιο επιτακτική την ανάγκη για συνεργασία µεταξύ των Πανεπιστηµίων και των Ερευνητικών Κέντρων
µε τη Βιοµηχανία. Η τεχνολογική αλλαγή και η ανάπτυξη καινοτοµιών δεν προέρχονται πια
από τις µεγάλες επιχειρήσεις που διέθεταν εργαστήρια και µπορούσαν να εκµεταλλευτούν
τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως γινόταν κατά τη διάρκεια της βιοµηχανικής επανάστασης και µέχρι τα µέσα του 20ού αιώνα. Ως εκ τούτου, η σηµαντική πηγή εξειδικευµένης γνώσης (Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα κ.ά.) δεν θα πρέπει να περιορίζεται και
να δηµιουργεί «γνώση για τη γνώση». Γνώµονας θα πρέπει να είναι η δηµιουργία προϊόντων,
προδιαγραφών, εφαρµογών οι οποίες θα µπορούν να δηµιουργήσουν οικονοµικό αποτέλεσµα. Το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας θα πρέπει να έχει σαν στόχο την εφαρµογή που
θα µπορέσει να δηµιουργήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα είτε σε περιφερειακό επίπεδο έναντι του εθνικού, είτε σε εθνικό επίπεδο έναντι του παγκόσµιου.
Προσανατολισµός και σε άλλες ειδικότητες
Η Βιοµηχανία θα µπορούσε να «εκµεταλλευτεί» αυτά που παρέχουν οι φορείς γνώσης
και σε επίπεδο άλλων ειδικοτήτων εκτός αυτού της υψηλής τεχνολογίας. Παρατηρείται
ότι, στα πλαίσια της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών,
η πλειοψηφία των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων είναι µικρές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις συνήθως δεν έχουν το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό
που θα τους βοηθήσει στη χρησιµοποίηση µεθόδων για την αποτελεσµατική διοίκηση των
επιχειρήσεών τους µέσα από τις λειτουργίες του Προγραµµατισµού, της Οργάνωσης, της
∆ιεύθυνσης και του Ελέγχου. Εξίσου σηµαντικό ρόλο µε την ανάπτυξη της Τεχνολογίας
και της Καινοτοµίας παίζει και το Μanagement, το οποίο βοηθάει µε τη σειρά του να γίνουν βιώσιµες και ανταγωνιστικές οι µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτού του γνωστικού αντικειµένου εξειδικευµένη γνώση µπορούν να την παρέχουν τα Πανεπιστήµια, αναλαµβάνοντας τις επιµέρους εταιρείες και χρησιµοποιώντας αυτές ως case studies. Μπορούν να τις βοηθήσουν να χαράξουν την πορεία δράσης της επιχείρησης θέτοντας στόχους, να καθορίσουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους, το είδος της στρατηγικής που
θα ακολουθηθεί, την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που θα κα156
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θορίσει τους κινδύνους που θα αντιµετωπίσουν σε επίπεδο αγοράς, το βραχυχρόνιο προγραµµατισµό, το επιχειρηµατικό σχέδιο, τις πολιτικές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση κ.ά. Στο τόσο ανταγωνιστικό και συνεχώς µεταβαλλόµενο εθνικό και παγκόσµιο περιβάλλον µέσα στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις, σηµαντικό ρόλο παίζει εκτός από το
παρεχόµενο προϊόν η υπηρεσία και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αποτελεσµατικότερη δυνατή διοίκησή της.
Ευρωπαϊκή κατεύθυνση
Άλλη µια κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να προσανατολιστούν τα cluster υψηλής τεχνολογίας - έντασης γνώσης και εξαγωγικού χαρακτήρα για να γίνουν ακόµη πιο ανταγωνιστικά
είναι η διακρατική συνεργασία µε άλλα περιφερειακά ερευνητικά cluster. Στο πλαίσιο αυτό,
µπορούν να γίνουν αναλύσεις για συµπληρωµατικές δράσεις των cluster σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µελέτες σε θέµατα ερευνητικής και περιφερειακής ανάπτυξης, τεχνολογικές διαγνώσεις,
οικονοµικές αναλύσεις κ.ά. Η διαδικασία της ενίσχυσης της δικτύωσης και των συνεργασιών είναι ικανή να δώσει µεγαλύτερη ώθηση όχι µόνο σε ερευνητικό επίπεδο αλλά και
σε βιοµηχανικό.

Τρόποι διάχυσης καινοτοµίας
Η γνώση που αποκτάται και εµπεδώνεται µπορεί σαν αποτέλεσµα να έχει την ανάπτυξη
µε τη σειρά της «νέας γνώσης». Κλειδί λοιπόν για την εξέλιξη και βελτίωση αποτελεί η
διάχυσης της καινοτοµίας. Σύµφωνα µε τον Rogers (1995), ως διάχυση θεωρείται η διαδικασία µέσω της οποίας µια καινοτοµία καθίσταται γνωστή διαµέσου συγκεκριµένων διαύλων, σε βάθος χρόνου, µεταξύ των µελών ενός συγκεκριµένου κοινωνικού συστήµατος.
Ένας από τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί η διάχυση της καινοτοµίας
είναι η γειτνίαση των φορέων της γνώσης και των βιοµηχανικών µονάδων. Από το 1890,
ο Alfred Marshall είχε διαπιστώσει ότι η γεωγραφική συγκέντρωση εµπειρογνωµοσύνης
και οικονοµικής δραστηριότητας, σε κάποιες περιοχές, αποφέρει πολλά πλεονέκτηµα στους
ανθρώπους και σε παρόµοιες επιχειρηµατικές εξειδικευµένες µονάδες. Κινούµενη σε αυτήν τη λογική, η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών «Corallia» έχει δηµιουργήσει το Athens InnoCenter και το Patras InnoHub. H γεωγραφική συγκέντρωση, ο παρεχόµενος µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός προσφέρει στις
εταιρείες τη δυνατότητα και τις διευκολύνσεις για περαιτέρω ανάπτυξη. Ταυτόχρονα αποτελεί πόλο έλξης και άλλων επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν τα συγκεκριµένα
προνόµια και το υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Η συγκέντρωση ερευνητικού προσωπικού σε συγκεκριµένες περιοχές βοηθάει τα στελέχη να βρίσκονται πιο εύκολα σε επαφή µεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες
σχετικές µε ερευνητικά συµπεράσµατα, µε τις εφαρµογές, την τεχνογνωσία, την αγορά, τις
διεθνείς εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογίας και καινοτοµίας κ.ά.
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Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει συντονισµένη προσπάθεια να επιστρέψουν στην Ελλάδα ιδέες που έχουν προαχθεί στο εξωτερικό και αυτό µπορεί να επιτευχτεί µόνον µε τη
σοβαρή, συστηµατική προσπάθεια για την προώθηση και προαγωγή της γνώσης συνδυαστικά µε την επιχειρηµατική εφαρµογή.

Τεχνολογία και κοινωνικές δοµές
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία παρουσιάζει συνεχώς αυξανόµενη εξέλιξη, ποικιλία και πολυπλοκότητα των εργαλείων που χρησιµοποιούνται. Παράλληλα, όλα
αυτά γίνονται σε τέτοια κλίµακα και ρυθµό που είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσουµε
όλοι µε τον ίδιο ρυθµό και βαθµό ευκολίας. Παρ’ όλα αυτά όµως «Η τεχνολογία δεν είναι, από µόνη της, ούτε καλή ούτε κακή. Επίσης δεν είναι ουδέτερη», σύµφωνα µε τον Πρώτο Νόµο της Τεχνολογίας του Kranzberg (1985).
Εξετάζοντας τις σχέσεις µεταξύ τεχνολογίας και κοινωνίας, παρατηρούµε ότι µεταξύ
τους διαµορφώνεται ένα δίκτυο σχέσεων όπου καµία από τις δύο δεν µπορεί να υπερισχύσει έναντι της άλλης. Οι αξίες των κοινωνικών δοµών αντικατοπτρίζονται στα τεχνολογικά αντικείµενα και αντίστοιχα τεχνολογικά συστήµατα λειτουργούν ως φορείς σχέσεων
και αξιών. Τεχνολογία και κοινωνία εξελίσσονται παράλληλα, όµως σε κάποιες χρονικές
περιόδους, όπως και σε αυτή που διανύουµε, παρουσιάζονται «ασυµφωνίες φάσης». Έτσι
λοιπόν, η τεχνολογία ξεπερνά σε ρυθµό µεταβολής την ανάπτυξη των αποδεκτών κοινωνικών µέτρων, διαβαθµίσεων και αξιών. Ως εκ τούτου, οι κοινωνικές δοµές έχουν επηρεαστεί, προκύπτουν κοινωνικές αλλαγές και κάµπτεται η κοινωνική αντίσταση. Σηµαντικό
παράδειγµα αποτελεί η κοινωνία της πληροφορίας, η οποία έχει δηµιουργήσει την εποχή
µιας νέας κοινωνικής δοµής και ενός νέου τρόπου ανάπτυξης.
Το ζητούµενο τελικά παραµένει να ανιχνεύσουµε εκείνες τις τεχνολογικές αλλαγές που
θα προάγουν την επιστήµη και θα δηµιουργήσουν µεγέθυνση επιχειρήσεων, κλάδων, κρατών, ενώ παράλληλα θα επηρεάσουν θετικά τις κοινωνικές δοµές. Είµαστε, λοιπόν, εν αναµονή των επόµενων τεχνολογικών εξελίξεων που θα δηµιουργήσουν καινοτοµία και θα επιφέρουν κοινωνική αλλαγή.
Αποµένει να δούµε…

Παραποµπές - Βιβλιογραφία
• http://www.corallia.org/.
• «The Cluster Initiative Green Book», 2003, (Orjan Solvell, Goran Lindqvist,
Christian Ketels).
• «Εγχειρίδιο ∆ικτύων Επιχειρηµατικότητας (net working) και Συστηµάτων Συστάδων»
(clustering), ΕΟΜΜΕΧ.
158

18os 94-192:Layout 1

5/2/12

12:39 PM

Page 159

• Τελικό Παραδοτέο «∆ηµιουργία Συνεργατικών Σχηµατισµών, Κέντρων Σχεδίασης
σε τοµείς τεχνολογικής αιχµής και έντασης γνώσης», 2004, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Κοινωνία της Πληροφορίας».
• Σηµειώσεις µαθήµατος «Τεχνολογία και Ανταγωνιστικό Περιβάλλον» (Πανοπούλου Μ.,
επίκουρη καθηγήτρια Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πατρών).
• Σηµειώσεις µαθήµατος «Οργάνωση και ∆ιοίκηση»
(Πεχλιβανίδης Π., οµότιµος καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστηµίου Πατρών).
Στην έρευνα Μάρκετινγκ, η οποία διεξήχθη σχετικά µε τη δηµιουργία αξίας στις επιχειρήσεις
που δηµιουργούν συµµαχικές σχέσεις, συµµετείχαν 20 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται στο πλαίσιο του «Corallia». Τις ευχαριστούµε θερµά για τη βοήθειά τους
στη στοιχειοθέτηση της ερευνάς µας, καθώς και για τη θετική και άµεση ανταπόκρισή τους.
(IRIDA LABS, INSILICO CONSULTING ΕΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΥΛΟΥΣ ΕΠΕ, THINK SOLUTION LTD, CONSTELEX ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕ, MOVINNO LTD, DIGITALSKY, RAYMERTICS S.A., BLUE DEV, MARAC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕΒΕΕ, MILTECH HELLAS A.E,
XVUE LTD, OBJECTIVE TECHNOLOGIES, NOESIS TECHNOLOGIES, ΑΛΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε., ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, OLYMPIA ELECTRONICS, INACCESS NETWORKS S.A., PLANETEK
HELLAS, ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.).
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3o βραβείο
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΠΑΣΤΡΑ
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η επιστήµη ανακαλύπτει αυτά που υπάρχουν.
Η τεχνολογία µετατρέπει αυτήν τη γνώση σε πράγµατα που δεν υπήρξαν ποτέ
Theodore Von Karman, 1881-1963

Η αυγή του 20ού αιώνα έφερε την αισιοδοξία και την επιτάχυνση του ρυθµού των αλλαγών στην τεχνολογία1, την κοινωνία και τον πολιτισµό. Η πρόοδος της τεχνολογίας, τις
τελευταίες δεκαετίες, ακολούθησε µία αλµατώδη πορεία βελτιώνοντας όχι µόνο την ποιότητα της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων, αλλά και µεταβάλλοντας τον τρόπο οργάνωσης του κρατικού µηχανισµού.
Χαρακτηριστικό γνώρισµα της εξελικτικής πορείας κάθε κοινωνίας είναι οι προσπάθειες
των ανθρώπων να βελτιώσουν τους όρους επιβίωσης και διαβίωσής τους. Οι σύγχρονες
κοινωνίες διακρίνονται για µια πληθώρα ανέσεων που παρέχουν στους κατοίκους τους.
Οι ανθρώπινες εφευρέσεις και ανακαλύψεις σε διάφορους τοµείς όπως, για παράδειγµα,
στον επιστηµονικό ή τον τεχνολογικό, έχουν συµβάλει καθοριστικά στην κοινωνική πρόοδο και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των ατόµων.
Στη βιοµηχανία, την ιατρική, τα µέσα µεταφοράς, τις ηλεκτρονικές µορφές επικοινωνίας και αλλού, η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι αλµατώδης2. Είναι, µάλιστα, αδύνατον
να περιγράψεις όλα τα νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα και τις εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί και ενσωµατωθεί στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων (Wright 1998). Αυτό,
όµως, που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι κανένα από αυτά τα επιτεύγµατα δε θα είχαν γί1

2

Τεχνολογία είναι ο τοµέας της γνώσης που ασχολείται µε την εφαρµοσµένη επιστήµη, τις εφευρέσεις, την ανάπτυξη
και πρακτική αξιοποίηση επιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων (Μπαµπινιώτης, 2002).
Από την κινητή τηλεφωνία οδηγηθήκαµε στην τηλεδιάσκεψη και τη χρήση δορυφορικών συστηµάτων επικοινωνίας
(Collins, 2005; Hudson, 1997).
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νει, αν κάποια µεµονωµένα άτοµα ή φορείς δεν είχαν λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να τα επιτύχουν.

Ποιες πρωτοβουλίες έχετε θαυµάσει στο χώρο της τεχνολογίας;
Στη σύγχρονη εποχή που ζούµε, έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ότι η τεχνολογία είναι η κινητήρια δύναµη πίσω από την οικονοµική ανάπτυξη κάθε χώρας3. Για τον Schumpeter, µάλιστα, τεχνολογική πρόοδος και οικονοµική ανάπτυξη δεν κινούνται απλά σε παράλληλους
δρόµους, αλλά συνδέονται διαλεκτικά (Schumpeter, 1939)4.
Η συνειδητοποίηση αυτή του σηµαντικού ρόλου της τεχνολογίας προχωρεί µε σταθερό ρυθµό και στη χώρα µας, όχι µόνον στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και
στην κοινωνία γενικά. Σύγχρονες, µάλιστα, απόψεις τονίζουν το στρατηγικό αυτόν ρόλο της
τεχνολογίας στην ανάπτυξη της χώρας5, υπογραµµίζοντας ότι η τεχνολογία, και ιδιαίτερα
ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αποτελεί µια από τις στρατηγικές βιοµηχανίες της Ελλάδας, που µπορεί να γίνει ο µοχλός για µια ριζική αναδιάρθρωση
της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, αλλά και η αιτία για έξοδο της χώρας µας από την
κρίση (Το Βήµα, 2011)6.
Ο σηµαντικός αυτός ρόλος της τεχνολογίας έχει αναγκάσει πολλούς φορείς και οργανώσεις, παγκοσµίως, να λάβουν πρωτοβουλίες σε διάφορους τοµείς και κλάδους παραγωγής,
µε σκοπό την ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
Αρχικά, σε παγκόσµιο επίπεδο, δεσπόζουν οι µορφές του (αν και πρόσφατα αποθανόντα)
ιδρυτή της Apple, Steve Jobs, καθώς και βέβαια του Bill Gates, ιδρυτή της Microsoft. Ο πρώτος, επένδυσε σηµαντικά στην τεχνολογία και την έρευνα, µε την Apple να χαρακτηρίζε3

4

5

6

7

Συγκεκριµένα, η τεχνολογία προάγει τις συνθήκες εργασίας σε ένα επιχειρησιακό µοντέλο, τονώνει την ποσότητα αλλά
και την ποιότητα των εµπορικών προϊόντων, µειώνει το κόστος παραγωγής και αυξάνει την ταχύτητα της παραγωγικής
διαδικασίας, ενώ παράλληλα συντελεί στη µείωση της αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτόν,
δηµιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για µεγιστοποίηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο εσωτερικό, αλλά
και αύξηση των εξαγώγιµων προϊόντων. Παράλληλα, βοηθά και τους επιστήµονες/ερευνητές να παράγουν νέες
επινοήσεις και εφευρέσεις, να προάγουν την αποτελεσµατικότητα παλαιότερων µεθόδων και να διακινούν νέες ιδέες και
εµπειρίες προς άλλους συναδέλφους τους. Η γόνιµη αυτή διαδικασία ανταλλαγής απόψεων ανοίγει νέους δρόµους
συνεργασίας µεταξύ των κρατών και συνεπώς οµαλοποιεί τις διακρατικές σχέσεις. Η διαπίστωση αυτή µεταφράζεται
σε µακρύτερες περιόδους ειρήνης και άρα, σε διαρκή άνθηση όλων των τοµέων της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Έρευνες δείχνουν ότι οι χώρες µε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας, τεχνολογικής δραστηριότητας και κατά κεφαλήν
Α.Ε.Π., είναι οι χώρες που είναι και οικονοµικά πιο ανεπτυγµένες.
Οµιλία του υφυπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Παντελή Τζωρτζάκη, στο
πλαίσιο της ελληνικής παρουσίας στη διεθνούς έκθεση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών «CeBIT», στο Ανόβερο
της Γερµανίας. Ολόκληρο το άρθρο διαθέσιµο στη διεύθυνση: http://www.makthes.gr/news/economy/85547/.
Απόσπασµα από την οµιλία του Αναστάσιου Τζήκα, πρόεδρου της «Τεχνόπολις» και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, στο Κέντρο «Νόησις» της Θεσσαλονίκης, που διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση µε θέµα
«Έρευνα, Καινοτοµία, Επιχειρηµατικότητα: Προϋποθέσεις Ανάπτυξης» (∆ιοργανωτές: ΣΕΒ & Eurobank EFG - Απρίλιος 2011).
Πρόσφατα, η Apple βρέθηκε στην πρώτη θέση στη λίστα µε τις 50 πλέον καινοτόµες εταιρείες του κόσµου για το
2011, σύµφωνα µε το γνωστό αµερικάνικο περιοδικό Fast Company. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2011/.
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ται ως η πιο καινοτόµος εταιρεία παγκοσµίως σήµερα7. Ο δεύτερος, εκτός από τα Microsoft Innovation Centers που έχει ιδρύσει σε κάθε κατάστηµα της εταιρείας παγκοσµίως8, µέσω
του ιδρύµατος «The Bill & Melinda Gates Foundation», εκτός από το φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, επιβραβεύει κάθε καινοτόµο δράση που επιτυγχάνεται παγκοσµίως9.
Ακολούθως, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες, µε αφετηρία το «7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Έρευνας», που δίνει την ευκαιρία στην Ε.Ε. να προσαρµόσει
την ερευνητική της πολιτική στις οικονοµικές και κοινωνικές φιλοδοξίες της, εδραιώνοντας
τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ)10. Η πρωτοβουλία «Eureka» είναι ένα πανευρωπαϊκό διακρατικό δίκτυο, που υποστηρίζει την Ε&Α και την καινοτοµία σε όλους τους κλάδους,
παρέχοντας στις επιχειρήσεις ευκολότερη πρόσβαση σε εθνική δηµόσια και ιδιωτική χρηµατοδότηση, καθώς και σε δεξιότητες και εξειδικευµένη γνώση. Τέλος, η πρωτοβουλία «Jeremie»11 έχει σκοπό να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη
µιας στοχευµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της Τεχνολογικής Καινοτοµίας.
Στον ελληνικό χώρο, αντίστοιχες πρωτοβουλίες εµφανίζονται σε διαφορετικούς τοµείς.
Στον κλάδο της εκπαίδευσης, εξαγγέλθηκαν τρεις νέες πρωτοβουλίες Έρευνας και Τεχνολογίας που εντάσσονται στους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες (Ενίσχυση Έρευνας, Σύνδεση Έρευνας µε Παραγωγή, Εξωστρέφεια, Επιστήµη και Κοινωνία)12. Στον τοµέα της µικροηλεκτρονικής και των ενσωµατωµένων συστηµάτων, ξεχωρίζει η πρωτοβουλία «Corallia»13,
ως η σηµαντικότερη ελληνική προσπάθεια στον τοµέα αυτόν, ενώ στο χώρο της ιατρικής,
Το 2008 ιδρύθηκε το Ελληνικό Κέντρο Καινοτοµίας της Microsoft, µε στόχο την ώθηση της Έρευνας και της Καινοτοµίας,
ενεργώντας ως σύνδεσµος µεταξύ της Ερευνητικής Κοινότητας και του Επιχειρηµατικού Κόσµου. Το κέντρο λειτουργεί
ως µοχλός ενδυνάµωσης της ελληνικής αγοράς πληροφορικής, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας το ήδη υπάρχον ταλέντο και παρέχοντας ευκαιρίες δοκιµής, πιλοτικής εφαρµογής και ενσωµάτωσης των τελευταίων λύσεων τεχνολογίας.
Απώτερος στόχος του κέντρου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής Οικονοµίας, µέσω της διαµόρφωσης µιας ισχυρής Ελληνικής Βιοµηχανίας Πληροφορικής (Επισηµονικό Marketing, 2008).
9
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η πρόσφατη βράβευση µε 1 εκατ. δολάρια, της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της
Βέροιας, στον διεθνή διαγωνισµό τον οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο το ίδρυµα των Bill & Melinda Gates, βραβεύοντας
πρότυπα εκπαιδευτικών και πληροφορικών συστηµάτων από ολόκληρο τον κόσµο (Το Βήµα, 2010).
10
Ένας από τους βασικούς στόχους του 7ου προγράµµατος-πλαισίου είναι να καταστεί η Ευρώπη ο πρώτος επιστηµονικός
και τεχνολογικός πόλος παγκοσµίως. Για το σκοπό αυτό, το ειδικό πρόγραµµα «Συνεργασία» αποβλέπει στην υποστήριξη
της συνεργασίας ανάµεσα στα πανεπιστήµια, στις βιοµηχανίες, στα ερευνητικά κέντρα και στις δηµόσιες αρχές τόσο στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσο και µε τον υπόλοιπο κόσµο. ∆ιαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/general_framework/i23026_el.htm.
11
«Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises» (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις πολύ Μικρές ως
Μεσαίες Επιχειρήσεις).
12
Συγκεκριµένα, τον περσινό Μάιο, η υπουργός Παιδείας, Άννα ∆ιαµαντοπούλου, ανακοίνωσε τις τρεις πρωτοβουλίες:
α) «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης», στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-13, β) «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τοµείς», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13 και γ) «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13.
∆ιαθέσιµο στο: http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/deltia-typoy/04-05-11-i-nea-politiki-gia-tin-ereyna-kai-tintexnologia.html.
13
Το πρόγραµµα «Corallia», µε ιδρυτή τον Βασίλειο Μακιό, είναι ένα πρόγραµµα βασισµένο στη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων µικρού µεγέθους και µεγάλων ιδεών, που προωθεί στην πράξη το «Καινοτοµία Made in Greece»
(Καθηµερινή, 2010).
8
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η πρωτοβουλία «Scientific Society of Hellenic Medical Students» έχει σαν σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής επιστηµονικής γνώσης και την εφαρµογή προγραµµάτων που τονίζουν τον κοινωνικό ρόλο της ιατρικής.
Σηµαντικές, τέλος, είναι και οι πρωτοβουλίες ιδρυµάτων, όπως του «Κοινωφελούς Ιδρύµατος Ευγενίδου», που έχει σαν στόχο να συµβάλλει στην επιστηµονική και τεχνική εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας, καθώς και του «Κέντρου ∆ιάδοσης Επιστήµων και Μουσείου Τεχνολογίας», που προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριµία και
την κατανόηση των Θετικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας.

Ποιες προτάσεις θα είχατε να διατυπώσετε σε σχέση
µε την ελληνική πραγµατικότητα;
Η µέχρι τώρα θεωρητική προσέγγιση υπογραµµίζει ότι κάθε χώρα θα πρέπει να επενδύει
σηµαντικά σε κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε να έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει τεχνολογία (Mankiw, Romer & Weil, 1992). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την
έγκαιρη και συστηµατική προετοιµασία του απαιτούµενου ανθρώπινου δυναµικού, την ύπαρξη δηλαδή της κατάλληλης υποδοµής για επιµόρφωση και εκπαίδευση14, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης και επανακατάρτισης του εξειδικευµένου δυναµικού της χώρας
µας (Cooper, 1994)15.
Για την Ελλάδα, η σύνδεση της έρευνας µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση16 και τη διά
βίου µάθηση κρίνεται καθοριστική για τη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών, που θα
επιτρέψουν τη µετατροπή της ελληνικής οικονοµίας σε µια σύγχρονη οικονοµία της γνώσης17, µε έµφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτόν, προτείνεται η αναγνώριση της Αριστείας ως κεντρικού κριτηρίου ενίσχυσης και χρηµατοδότησης των ερευνητικών οµάδων, αναβαθµίζοντας ουσιαστικά το επίπεδο των επιστηµονικών και τεχνολογικών αποτελεσµάτων. Ακολούθως, κρίνεται αναγκαίος ο σαφής προγραµµατισµός των ερευνητικών δραστηριοτήτων, µε καθορισµό, από κοινού µε την ερευνητική κοινότητα και τους
παραγωγικούς φορείς της χώρας, των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων προτεραιΤο 2003, η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση στη συµµετοχή πολιτών της στα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη των 25. Συγκεκριµένα, το 2003 το 3,7% των Ελλήνων, 25 έως 64 ετών, είχαν συµµετάσχει
σε κάποιο πρόγραµµα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη στιγµή που ο ευρωπαϊκός µέσος όρος ανερχόταν σε 9% και
ο στόχος της Λισαβόνας για το 2010 προσέγγιζε το 12,5% (Λακασάς, 2005).
15
Ο Schultz (1961) στη θέση της τεχνολογίας πρότεινε το ανθρώπινο κεφάλαιο και θεµελίωσε τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital theory). Μαζί µε τους Βecker (1964) και Mincer (1974) υποστήριξαν ότι η
εκπαίδευση συνδέεται άµεσα µε την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) και συνεπώς µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
16
Έρευνα του ΟΟΣΑ αναφέρει ότι τα πανεπιστήµια δηµιουργούν ένα παραγωγικό περιβάλλον που υποκινεί πρωτοβουλίες υψηλής τεχνολογίας και χαρακτηρίζεται από την παρουσία υψηλά ειδικευµένου εργατικού δυναµικού
(Malecki & Nijkamp, 1996).
17
Η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας οικονοµικής ανάπτυξης στις σύγχρονες οικονοµίες και για το λόγο αυτόν,
η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυριότεροι ανταγωνιστές της (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Ρωσία, Ινδία), έχουν αποφασίσει να
επενδύσουν σηµαντικούς πόρους στην παραγωγή και αξιοποίηση νέας επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης.
14
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οτήτων, στις οποίες θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες των ερευνητικών οµάδων. Ακόµη,
είναι σηµαντική η συστηµατική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση, µε τη συνδροµή αναγνωρισµένων φορέων του εξωτερικού, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα αλλά
και η διεθνής αναγνώριση της ποιότητας των ελληνικών ερευνητικών φορέων. Τέλος, προτείνονται επιπρόσθετα µέτρα που θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση του Ερευνητικού ∆υναµικού της χώρας, µε µέτρα στήριξης και ενίσχυσης της κινητικότητας των νέων ερευνητών αλλά και προσέλκυση ερευνητών του εξωτερικού.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της τεχνολογίας στην Ελλάδα, πέρα από την αρωγή της εκπαίδευσης και του συστήµατος στο οποίο αυτή αναπτύσσεται, ρόλο θα πρέπει να διαδραµατίσουν και οι διάφοροι θεσµοί και οργανώσεις (Cooke, Gomez & Etxebaria, 1997)18
. Συγκεκριµένα, ο προσανατολισµός οικονοµικής πολιτικής θα πρέπει, αρχικά, να αφορά
κίνητρα υποστήριξης της τεχνολογικής αναβάθµισης επιχειρήσεων, καθώς και κίνητρα δηµιουργίας και ενδυνάµωσης δεσµών ερευνητικής συνεργασίας, µεταξύ επιχειρήσεων και
ερευνητικών κέντρων ή/και πανεπιστηµίων. Έπειτα, προγράµµατα ανάπτυξης προηγµένων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, αλλά και στρατηγικά προσανατολισµένη στήριξη δηµιουργίας και ενδυνάµωσης νέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και προσφοράς νέων υπηρεσιών. Τέλος, την υποστήριξη της διαδικασίας εκµάθησης και προσαρµογής των µεθόδων
διοίκησης και της ευρύτερης επιχειρηµατικής, εταιρικής και παραγωγικής κουλτούρας.
Για το σκοπό αυτόν, ο σχηµατισµός ενός αξιόπιστου θεσµικού πλαισίου είναι ζωτικός.
Πρωτίστως, αυξάνοντας τις ενδοεπιχειρησιακές τεχνολογικές προσπάθειες, υποστηρίζοντας
την επιχειρησιακή R&D δαπάνη, τη συµµετοχή σε προγράµµατα τεχνολογικής ανάπτυξης
και το venture capital, και δευτερευόντως, συντηρώντας τις διεπιχειρησιακές τεχνολογικές µεταφορές σε τοπικό/εθνικό επίπεδο, ώστε να εγκατασταθεί µια δυνατότερη ανταλλακτική και απορροφητική δοµή, απαραίτητη επίσης για µια δυνητική διεθνοποίηση.
Μέσω τέτοιων πολιτικών και τέτοιων εθνικών συστηµάτων, οι διαφορές σε χώρες όπως
η Ελλάδα, µε τεχνολογική υστέρηση, µπορεί να ξεπερασθούν και να αναπτυχθούν παράλληλα
µε δυναµικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που θα βασίζονται στην τεχνολογία (Palaskas
& Tsampra, 2002).

Πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεγαλύτερη διάχυση της καινοτοµίας;
Στην Ελλάδα, το χάσµα ανάµεσα στις διακηρύξεις και τους πραγµατικούς απολογισµούς
είναι τεράστιο. Η καινοτόµος προσέγγιση, σε πολλές πτυχές της κοινωνίας µας, υστερεί δραµατικά. Η επιχειρηµατικότητα, η εκπαίδευση, η πολιτική µας ζωή κ.ά. χαρακτηρίζονται, σε µεγάλο βαθµό, από στασιµότητα και ακαµψία. Σε µελέτη του Ο.Π.Α.,
σε συνεργασία µε το «Athens Information Technology», η Ελλάδα, το 2008, κατατάσ18

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι θέµατα του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού του δηµόσιου τοµέα βρίσκονται ψηλά
στην παρούσα κυβερνητική ατζέντα.
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σεται στις µέτριες καινοτοµικά χώρες, µε τον ∆είκτη καινοτοµίας «European Innovation
Scorecard» να την τοποθετεί στην 27η θέση, µεταξύ 35 χωρών (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθήνας, 2009).
Για να αλλάξει αυτή η ζοφερή εικόνα της χώρας µας, απαιτείται η χάραξη πολιτικής
και η δηµιουργία οράµατος, µε σκοπό τη διάχυση19 της καινοτοµίας20 και της τεχνολογικής αλλαγής (de Oliveira & Fernandes, 2011; Perkins & Neumayer, 2005). Όπως δεν παρακινούµε τους ανθρώπους, αλλά δηµιουργούµε τις κατάλληλες συνθήκες για να αυτοπαρακινούνται δηµιουργικά, έτσι και στην καινοτοµία απαιτείται να καλλιεργηθεί ένα «κλίµα» καινοτοµίας21. Ένα οργανωτικό και λειτουργικό περιβάλλον, που θα υιοθετεί διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες θα ενθαρρύνουν τον πειραµατισµό και την ανάληψη κινδύνου από τα άτοµα, θα υποστηρίζει τα ταλέντα όταν έχουν αποτυχίες και θα αναγνωρίζει «το δικαίωµα στο λάθος».
Τα βασικά του συστατικά στοιχεία θα πρέπει, αρχικά, να περιλαµβάνουν τη διασφάλιση της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί
αυτό, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται µεταξύ τους, ιδιαίτερα σε θέµατα τεχνολογικής οργάνωσης, διοίκησης παραγωγής, προµήθειας, διανοµής κ.λπ. Ο ρόλος του
κράτους στην περίπτωση αυτή θα είναι να ενισχύσει τις καινοτοµικές προσπάθειες µε µέτρα, όπως η παροχή εξωτερικών υπηρεσιών που ευνοούν την καινοτοµικότητα, και συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικές, τεχνολογικές, συµβουλευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης του
προσωπικού και υπηρεσίες προώθησης και υποστήριξης συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να προσελκυθούν και επενδύσεις από το εξωτερικό, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση και µόνο των ωφελειών από την εισαγωγή τεχνολογίας, τεχνογνωσίας,
δεξιοτήτων, µεθόδων παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης και εργασιακής «κουλτούρας»22.
Ακολούθως, κρίνεται σηµαντική η υιοθέτηση ρυθµίσεων σχετικά µε τη φορολογία, την
εκάστοτε πολιτική επιτοκίων και συναλλαγµατικών ισοτιµιών, καθώς και νόµους περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Σχετικά µε το τελευταίο, κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική η προστασία των εγχώριων πνευµατικών δικαιωµάτων, ειδικά σε οικονοµίες που είναι πιο πε-

Ως διάχυση, ορίζεται ο τρόπος µε τον οποίον οι τεχνολογικές καινοτοµίες προϊόντων και διαδικασιών (ΤΚΠ∆)
διαδίδονται από τη στιγµή της πρώτης παγκόσµιας υλοποίησής τους, σε διαφορετικές χώρες και περιοχές, αλλά
και σε διαφορετικές αγορές και επιχειρήσεις, µέσα από εµπορικά ή άλλα κανάλια. Αν δεν υπάρξει διάχυση, η ΤΚΠ∆
δεν θα έχει καµία οικονοµική επίδραση. Αντίθετα, η πλήρης διάχυση µιας νέας τεχνολογίας µέσω µιας επιχείρησης,
ύστερα από την αρχική υιοθέτηση/ εµπορευµατοποίησή της, δεν εκπίπτει στον προτεινόµενο ορισµό (Eurostat, 2000).
20
Καινοτοµία είναι η επιτυχής δηµιουργία, αφοσίωση και εκµετάλλευση κάτι καινούργιου, σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο (Ε.Ε., 1995). Η καινοτοµία δεν ταυτίζεται µε την «ανακάλυψη». Προϋποθέτει τη σωστή προσέγγιση
της τοποθέτησης µιας ιδέας στον πραγµατικό κόσµο της ζωής, της κοινωνίας, της αγοράς µε τρόπο που να παράγεται ουσιαστικό πλεονέκτηµα/αξία γι’ αυτούς για τους οποίους δηµιουργήθηκε η ιδέα.
21
Ο Bill Gates έλεγε πάντοτε στα στελέχη της Microsoft ότι η εταιρεία του δεν θα είχε ζωή παραπάνω από δύο χρόνια
αν σταµατούσε να καινοτοµεί (Gates, 1996), ενώ ο Peter Drucker απευθύνθηκε στις τράπεζες µε την προειδοποίηση
«ή καινοτοµείτε ή πεθαίνετε» (Drucker, 1985).
22
Αυτό συµβαίνει όταν µια πολυεθνική χρησιµοποιεί τη χώρα υποδοχής σαν οιονεί χώρα βάσης, δηλαδή δεν τη χρησιµοποιεί σαν χώρα συναρµολόγησης, αλλά µεταφέρει και λειτουργίες όπως έρευνα και τεχνολογία (Σηµίτης,
1995).
19
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πειραµένες στην υιοθέτηση ξένης γνώσης στην εγχώρια σφαίρα, όπως η Ελλάδα. ∆εδοµένης
της χαµηλής προστασίας αυτών, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επενδυτές ίσως να
είναι διστακτικοί να δαπανήσουν χρήµατα στην ανάπτυξη, εισαγωγή και διάχυση νέων καινοτόµων ιδεών, λόγω φόβου ότι οι ιδέες τους θα κλαπούν. Από την άλλη, η νοµική προστασία αποτελεί σηµάδι ότι µια οικονοµία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας
και την εφαρµογή νέας γνώσης στην παραγωγική διαδικασία (Cypher & Dietz, 2008)23.
Η διαδικασία διάχυσης, όµως, της καινοτοµίας δεν είναι αυτόµατη, αλλά απαιτείται
η ύπαρξη «κοινωνικής ικανότητας» που θα επιτρέπει την αξιοποίησή της (Deza & Marzabal,
2000)24. Έτσι το ποιος αναπτύσσει δραστηριότητες R&D και το ποιος κατασκευάζει «πατέντες» στη διαδικασία αυτή της τεχνολογικής αλλαγής είναι σηµαντική. Και το κλειδί και
εδώ, βρίσκεται στη συνεργασία και το συντονισµό ενεργειών του κράτους, των ιδιωτών
και των ερευνητικών κέντρων/πανεπιστηµίων.
Με αυτά τα δεδοµένα, το βασικό συστατικό επιτυχούς ανάπτυξης και διάχυσης υψηλής τεχνολογίας/καινοτοµίας θα πρέπει να προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τους επιχειρηµατίες, µε επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου υψηλού κινδύνου σε διάφορα διεπιχειρησιακά σχήµατα, ενώ η δηµόσια πολιτική θα πρέπει να υπάρξει ως βοηθητικός παράγοντας
σε ρόλο υποστήριξης ορισµένων πρωτοβουλιών, καθώς και ενίσχυσης της ευκολίας πρόσβασης σε ventures capitals.

Κατά πόσο θεωρείτε ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει τις κοινωνικές δοµές;
Η σύλληψη της τεχνολογίας ως µεγέθους ανεξάρτητου από την κοινωνία είναι προβληµατική. Η κοινωνία επηρεάζει και ταυτόχρονα επηρεάζεται από την τεχνολογική εξέλιξη.
Η τεχνολογία ενσωµατώνει κοινωνικές σχέσεις και περιστάσεις, συµπυκνώνει κοινωνικές
αξίες, υποθέσεις, πεποιθήσεις, κ.ο.κ. (Latour 1988).
Είναι αδύνατον να προχωρήσει η ευεργετική διάχυση νέων τεχνικών και καινοτοµικών
τεχνολογιών χωρίς αναγκαίες αλλαγές στο κοινωνικοθεσµικό πεδίο της χώρας (Λυµπεράκη
& Μουρίκη, 1996). Αλλαγές που θα προκαλέσουν την αύξηση της ευαισθητοποίησης και
της κοινωνικής αποδοχής για τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και την αύξηση της πίστης
Αν Έλληνας εφευρέτης θέλει η εφεύρεσή του να προστατεύεται µόνο εντός Ελλάδας κάνει αίτηση για εθνικό
δίπλωµα, ενώ αν θέλει να αποκτήσει προστασία και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να πάρει τον δύσκολο
και ακριβό δρόµο του EPO (European Patent Office - Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας). Το 2010,
το EPO παρέλαβε συνολικά 235.000 αιτήσεις, αριθµός αυξηµένος κατά 11% σε σχέση µε το 2009. Από τις
150.960 ευρωπαϊκές νέες αιτήσεις, οι 27.354 προέρχονται από τη Γερµανία, οι 9.530 από τη Γαλλία και οι 5.402
από το Ηνωµένο Βασίλειο. Η κατάταξη µας τοποθετεί µεν εκεί που συνήθως ανήκουµε (λίγο πάνω από την Πορτογαλία, µε 81), όµως, αντικειµενικά, η διαφορά µεταξύ µας και των υπολοίπων Κρατών Μελών της Κοινότητας
είναι τεράστια. Προφανώς, δεν πρόκειται απλά για διαφορά δυναµικής, αλλά για διαφορά κουλτούρας.
Στην Ελλάδα, η απόκτηση Ευρωπαϊκού ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας µάλλον θεωρείται πολυτέλεια, αντί για συνήθης
πρακτική όπως συµβαίνει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ( Ίδρυµα Κόκκαλη & Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2009).
24
Αρνητικές είναι οι επιδόσεις της Ελλάδας στην κατηγορία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, της διά βίου µάθησης και
των επιχειρηµατικών δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξης (Ε&Α) (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας, 2009).
23
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όλων των κοινωνικών οµάδων ότι η τεχνολογία µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων.
Η ραγδαία εξελισσόµενη τεχνολογία είναι φυσικό να επιδρά στην κοινωνία µε πολλούς
τρόπους, αλλά και σε πολλά πεδία και δραστηριότητες του ανθρώπου. Στη σύγχρονη επικοινωνία των ανθρώπων, στην οποία κυριαρχούν οι υπολογιστές και τα δίκτυα, διαµορφώνονται νέες οµάδες ή κοινωνικοί σχηµατισµοί µε βάση την κοινότητα απασχόλησης, τον
τόπο διαµονής κ.λπ.25. Στο χώρο της εργασίας, η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα
ευέλικτων πακέτων «εξατοµικευµένης» εργασίας και επιµόρφωσης, που µπορούν να «χωρέσουν» σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της µέρας και σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σηµείο του κόσµου26. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, οι ΤΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα διευκόλυνσης της διδακτικής διαδικασίας µε χαρακτηριστικά όπως, η ταχύτητα, η αποµνηµόνευση και η πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό µε τα εργαλεία αναζήτησης, επεξεργασίας και
σύνθεσης γνώσης27. Στην επιστήµη, οι τεχνολογίες, για πρώτη φορά στην ιστορία τους στηρίζουν, και προωθούν τη δηµιουργία και την κατάκτηση νέας γνώσης, αλλά και συµβάλλουν στη διάχυσή της. Αρχικά, µε την κατασκευή των προσωπικών υπολογιστών, και έπειτα µε την ανάπτυξη του διαδικτύου, καλλιεργείται η συλλογική έρευνα, η αναζήτηση, η
συλλογική σύνθεση και η δηµιουργία νέας γνώσης. Τέλος, στον ευρύτερο χώρο της Πολιτικής και της ∆ιακυβέρνησης, θετική επίδραση αποτελεί η άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών και η διευκόλυνση των εργαζοµένων στο έργο τους, είτε στη δηµόσια διοίκηση είτε
στους ιδιωτικούς Οργανισµούς.
Η επίδραση όµως αυτή δεν είναι πάντοτε θετική, µε πλήθος απόψεων από την ερευνητική κοινότητα να τονίζουν το ρόλο της νέας τεχνολογίας στην ενίσχυση της κοινωνικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισµού, στην αύξηση της βίας και της εγκληµατικότητας28, καθώς και της άνθησης της πλαστοπροσωπίας και του κερδοσκοπισµού. Για
το λόγο αυτόν, απαιτείται µεγάλη προσοχή στην υιοθέτηση και την ενσωµάτωση της τεχνολογίας, ως κύριο µέσο επίδρασης και επηρεασµού της κοινωνίας.

Η ταχύτατη και άµεση (on-line) επικοινωνία, τα chat rooms και πλειάδα άλλων εργαλείων, που προσφέρουν
πολυτροπική επικοινωνία (ακουστική, οπτική), ανοίγουν «νέους δρόµους» στην επικοινωνία των ανθρώπων µεταξύ
τους. Μειονεκτικές κοινωνικές οµάδες, ΑΜΕΑ, ηλικιωµένοι κ.λπ. έχουν πλέον πρόσβαση στις διάφορες εξυπηρετήσεις και συµµετέχουν ενεργά στα δρώµενα της πόλης.
26
Ο χώρος εργασίας, εκπαίδευσης κ.λπ. παύει πλέον να περιορίζεται στους κλασικούς χώρους των γραφείων, των
εργοστασίων ή των σχολικών µονάδων και διαχέεται στο σπίτι ή όπου επιθυµεί καθένας, αρκεί να έχει πρόσβαση
στα νέα µέσα πληροφορικής και επικοινωνιών.
27
Σε περιβάλλον διαδραστικότητας υπάρχουν νέα εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ., διαδραστικά µαθήµατα,
flight simulation) που απελευθερώνουν εκπαιδευτικό δυναµικό και υλικό, µειώνουν το χρόνο εκπαίδευσης και
κατάρτισης και έχουν µηδαµινό κόστος κτήσης ή χρήσης για τον εκπαιδευόµενο.
28
Ο Browning, σε έρευνά του, περιγράφει ότι το 75% των χρηστών του διαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο είναι άντρες,
περισσότεροι από 75% έχουν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και το µέσο εισόδηµά τους ξεπερνά κατά πολύ το αντίστοιχο
µέσο εισόδηµα της χώρας τους, ιδίως στο Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ (Papacharissi, 2002). Σχολιάζοντας την
έρευνα, οι Graham & Aurigi διατυπώνουν µε έµφαση την άποψη ότι οι κοινωνικές ανισότητες, όσον αφορά την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δίκτυα, είναι προφανείς και προκαλούν την εντύπωση ότι η ανάπτυξη του κυβερνοχώρου δεν
είναι τίποτε άλλο παρά ένα ακόµη εργαλείο για την ενίσχυση της κυριαρχίας των προνοµιούχων (Wyatt, 2004).
25
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Συµπεράσµατα
Όπως καθίσταται λοιπόν σαφές, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, από τη µία µετέβαλε τον τρόπο οργάνωσης του κρατικού µηχανισµού και από την άλλη βελτίωσε την ποιότητα της ζωής των ατόµων. Παράλληλα, επηρέασε την ανθρώπινη ζωή σε όλες τις δραστηριότητές της, καταδεικνύοντας έτσι τη θετική αιτιακή σχέση µεταξύ των καινοτοµικών
τεχνολογικών δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης.
Για µια χώρα όπως η Ελλάδα, η ανάπτυξη επιβάλλεται να έρθει µέσα από την τεχνολογία. Και αν αυτή η άποψη, φαίνεται αδύνατη για πολλούς, λόγω του µικρού µεγέθους
της χώρας, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί απαραίτητα τροχοπέδη στην καινοτοµική δραστηριότητα
και την τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη, αν υπάρχει η κατάλληλη στρατηγική, το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε Ε&Α, καθώς και οι ενδεδειγµένοι
άυλοι πόροι (υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο). Η ύπαρξη αυτή τεχνολογικά µορφωµένων πολιτών δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων για
όλα τα σύγχρονα θέµατα και σίγουρα αµβλύνει τις ανισότητες.
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4o βραβείο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μεταπτυχιακό στο King's College London

Innovation is anything but business as usual
Anonymous

Disparaging capitalism has not gone out of fashion. Wearing Che Guevara t-shirts while
brandishing their iPhones, pseudo-intellectual liberals sanctimoniously rant about the evils
of global capitalism, blissfully unaware that it is this very system that has created a world
where affordable and commonplace technology is used to further society. And undeniably,
the personal computer and the digital revolution of the last thirty years would never have
occurred if it were not for free markets; people's ability to come up with an idea, do it in
a garage, get a little money from some venture capitalist, and then bring it to the market.
And ιιο technology evolves and spreads in a capitalist society unless there are people who
profit from it and have sufficient means to disseminate it (Smith, 2010). Thus, while it is
often argued that technology is neutrαl or vαlue-free, this is not (and can never be) the case.
Simply put, it does not evolve in isolation from social relationships and power structures.
Unsurprisingly, technology does not develop in a social vacuum.
This synergistic relationship between technology and society bespeaks co-dependence,
co-influence, and co-production. And with every new innovation in technology, visionaries and doomsayers are in a constant debate over the impact of the day's newest technology;
from the radio, to television, to the telephone, to the Internet, forecasts and calculations of
future conditions abound.
Evaluating technology in terms of usefulness and usability, the ideological battle has
already been ννοτι. Focusing more οα the immaterial, though, the homogenisation effects
of globalisation empowered via technology, among other negative effects of advancing it
οα society, cannot be denied.
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Το some extent, this vision of socially inclusive and empowering community technology initiatives is already becoming feasible, at least from the technological standpoint. The
world in which we live today is steeped in science and technology and governed by revolutionary discoveries, inventions, and innovations. It is the world of the Internet and social networks, jet airliners and unmanned aerial vehicles, photovoltaic solar energy and
large-scale wind turbines, magnetic resonance imaging (MRI) and DNA testing, the robotics
and biotechnologies. Some are simply fun to play with and others are designed to save
the planet or treat the sick. But is it possible to determine which single technological initiative has changed life most dramatically during the past half-century? Hardly a surprise,
the world was different before the Internet, the popularity and accessibility of which has
been the driving force behind the process of how people stay in touch, share information,
complete tasks, relax, and even make money. Recent changes in the control and use of mobile devices together with the adoption rates and market development for multimedia and
mapping technologies allow more people to have access into value-added services (e.g.,
communication, information, navigation, education, and health) from wherever they are
at any time.
Nonetheless, like most young technologies, mobile devices and the Internet per se have
their share of fiendish rogues, including apprehensions about potential social changes being wrought by technologies that are having a reflective impact οα social affairs with the
problems of social alienation and information security being perhaps the hardest to pin
down (Castells, 2007). As Bill Gates said, "We are changing the world with technology",
or at least our perception of it.
Living in a high-tech age, it is not that hard to dismiss from mind that technology did
not always mean iPods and YouTube, nor it meant patient safety and the dumbing down
of professional services, but rather, it used to be the means by which people secured food
and shelter, sustained social order, and shaped and shared culture. The transformation of
medieval society into the twenty-first century has been generally attributed to several interconnected, long-term, one-directional changes, including the formation of national states,
bureaucratization, increasing division of labour, commercialization, growth of production,
urbanization, increasing social and geographical mobility, and growth of organizations,
all of which were dependent upon science and technology having achieved many important developmental milestones (Castells, 2010).
And while all cultures have some form of technology, every culture has a different technological attitude. It is not merely the provider of wealth, military power, agriculture, health
and transportation conveniences, and entertainment. It can also be exploited to pursue goals
having ιιο economic importance or implication, such as perpetuating the social order and
crafting cultural meaning. Technology, as a product of human interaction, is a negotiated and socially constructed reality, and is used to structure and exemplify a society's val174
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ues and beliefs (Castells, 2004). And while our social structure is still there, it is definitely
under severe assault. What about the next half-century? Can technology have other than
a limited role in shaping social objectives and agency forms? Will the society we know and
love today survive or will we find ourselves in another dark age? Regardless of the debate
concerning these questions, a subtle yet important trend can be discerned οα firm ground;
technological innovations and growing empirical knowledge contribute to further social differentiation.
As Thomas Malone of ΜΙΤ said, "Recent technological advances are bringing about
changes in society that will be as dramatic as the rise of democracy was to government."
Technologies like the above have a tremendous potential to contribute to the development
of more representative and inclusive societies.
However, despite their success, it is important to keep in mind that those socially empowering initiatives are still far from becoming mainstream. Ιυ fact, one could even expect
that the natural tendency would be for existing power structures to assimilate the new tools
into their traditional practices and use technologies to outreach to even more people and
locations without necessarily changing anything (Castells, 2010).
Lately, governments and central banks have destabilised expectations after having failed
to warn the public of the rising pressures that brought several countries, currently struggling to cope with the onerous challenges οα the way to fiscal sustainability, to a complete
growth standstill. Ιυ a similar vein, Greece's poor performance is indubitably intimidating.
And what is being done to put out the fire? Οιι the heels of our near bankruptcy, the stagnation of reforms and the problematic implementation of austerity packages revealed a rather
painful reality: the Greek government apparatus is out-of-sync severely crippled by the systematic neglect and growing technological backwardness of public administration, which
has never really stepped into the new digital era - a major contributing factor to the lονν
economic efficiency of the command economy. This transition process towards a virtual state
does not simply mean buying some computers, building a website with loads of information or having the country's prime minister tweeting οα his iPad.
Quite the reverse, it offers a huge potential in seeking to transform the fundamental relationship that exists between governments and citizens mostly symbolised by the spread
of new information and communication technologies (ICTs), networking activities, globalization, and other initiatives, all of which alter the way citizens, businesses, employees, and
other nongovernmental agencies interact with public services; digitization has emerged to
be a central imperative and a fundamental driving force to increase administrative efficacy
by using fewer resources, deliver better services, make more suitable decisions, and reproduce
political legitimacy (Contini and Lanzara, 2008). Concurrently, ICTs refashion the association between society and government; technologies can aid in the creation of new spaces
for citizenship participation and make the public sector more transparent and more ac175
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countable, much as has occurred with the private sector (Moore and Hartley, 2008); but
they can also instigate problems with sustainability, privacy, equality and legality, to name
just a few examples.
Within the business world, there is a shared view that there is a golden opportunity hidden in the ruins underneath the global financial crisis. Entrepreneurs with innovative ideas
have always been around yet lacking knowledge, experience, resources, and infrastructure to make them happen (Grenier, 2006). Ιυ the mean time, while people think of technology as being about electronics, the myth that the Internet is a universal, borderless technology, and communications vehicle that permits societies to enter an ever-expanding amount
of information, commerce, and business relationships is just that. Rather, the reality is that
even smart entrepreneurs in Greece still view technology as a means to an end, and for
most technologically emerging countries, like Greece, taking advantage of the explosive
nature of ICTs to increase innovation and entrepreneurship feels more like a slow uphill crawl
interrupted by frequent downhill slips (Piperopoulos and Piperopoulos, 2010). Where is
Greece's Steve Jobs? For a new breed of entrepreneurs to rise up and populate our national tech scene, it needs more than a local initiative, more than a regional incubator, more
than a municipal phenomenon.
Greece is not going to compete with Cambodia for cheap labour, and perhaps is not
the place to build gadgets, but it can be the place to invent them. One booming Silicon
Valley is not enough and since an idea for a business does not have to be of extraordinary Edison-lίght-bulb kind, Greece should be able to replicate at least some ofthe success
ofthe ailing manufacturing city of Akron in the United States that has managed to become
a technology powerhouse (Sandri, 2010). And whilst the government may be penniless,
private capital is still kept in Switzerland, the diaspora is prosperous, and legions of Greeks
have thrived working abroad; there is a lot of money to invest - Greek money. Given the
right public administration intervention, ideally in the form of regulatory (e.g., access to
market and market information) and capability building support (e.g., linkages with technology and material suppliers) (Grenier, 2006), Greece can also become the technological hub in the Balkans to debate, to meet the brains behind the effort, co¬operate ου and
induce systemic changes in the global community.
In order to foster a more innovative culture, it is important to create initiatives that are
more inclusive and empower individuals to start getting off the dime. Education is the first
and foremost step, the meaning of which and the role of the entire educational system in
promoting attitudes and skills relevant to the new realities are beyond and above fundamental. Both education and vocational training constitute a long-term investment in people - future leaders with the capacity to attain an unfailing realignment of policies - and
show them how to prepare for crises and business ventures, interventions, as well as opportunities; how to identify them, how to deal with them, and how to capitalize ου the capri176
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cious. Future efforts should emphasize engaging, up-to-date content next to existing national science and technology education standards, and focus οα approaches that let young
scholars experience first-hand the thrill of discovery and innovation. At the very least, in
learning about the roots of innovation, it might encourage once-and-future innovators' resolve to fight the good fight. Similarly, although mastering the file-folder-document orientation of technology can be perceived as a necessary step towards the technical aspect of
a project, innovation-driven programmes, which reflect the complexity of the innovation
picture and promote youth participation and civic engagement, are rare in Greece. Why
the skittishness around change? It is important to go beyond traditional approaches to inspiring innovation that emphasize the mass deployment of technologies without necessarily
paying much attention to the kind of social connectivity and practical experience that is required to benefit from the information available and transform it into applicable innovative ideas (European Commission 2006).
Consider establishing an innovation team, towards a learning region, whose priority is to ensure that innovation is a priority and where the power of brainstorming comes
in and sets ιιο boundaries enabling people to learn together and from one another and
move away from a formulaic approach to development, which certainly leads to real social impact.
Ιυ a time when much of society is disillusioned and sceptical of most leaders, it is clear
that Greece needs a higher percentage of national leaders delivering inspiring messages,
taking initiative, and creatively solving social problems from their root causes. Ιυ today's
world, Greece's opting-out leaders have immense power to make decisions affecting millions of lives yet questions about how they inspire innovation and change, how they adopt
an entrepreneurial mind-set, how they role-model the art, science and behaviours necessary for fruitful innovation, how they balance creativity with commercial viability, have received surprisingly little attention. Take the United States for example. As bad as their economy and politics have got, Americans could always comfort themselves with the knowledge
that their leaders were the most dynamic and innovative in the world. Understanding the
links between leadership and diffusion of innovation is of paramount importance as many
countries, Greece included, move altogether into the innovαtion economy and navigate over
the world's most rugged (political) terrain. People are (and always have been) predetermined to follow up οα messages conveyed by innovative leaders; and people rarely adopt
without others adopting. Displaying charismatic leadership, like any other agent of innovation, is one of the most efficient ways to bolster everything from motivation to plain old
satisfaction (Bel, 2010), and thus, inspire people to believe that change over innovation
is possible, then inspire their our οννη actions ου values that build rather than destroy.
For all the millions of words written about technology and innovation and for all the
long-winded attempts of scientists and crystal ball gazers to analyse this operation of alche177
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my in Greece or predict the future of our society, at the end of the day, is a straightforward proposition: technology is an accelerator and has the potential to significantly enhance competitiveness built upon regionalism, comparative advantage, collaboration, and
innovation, and hitherto is a people-driven business. As has frequently been noted by those
who follow technology and innovation, the possibility of, say, nanotechnology has been
brought to light in such a way as to excite many into believing that the growth of intelligence is a matter of organizational dynamic or solely the right opportunity; rather, it is people who push it. Α perhaps futile hope is that society will start the ball rolling by acknowledging
this; that it will shake its obsession with celebrity and disaster and listen more carefully to
those who are out ου a limb, trying to get something good done, frequently against all odds,
and sometimes failing dramatically.
At this juncture, as Greece is transitioning from an economy that has conventionally
been dominated by state-owned organisations to a more contemporary managing style,
those in positions of influence must contribute in planning effective actions, instead of begging for bailout money and rescue loans, for fighting against the so-called digitαl Βαρ to
give rise to several revolutions in different areas by sharing intelligence about prospects
offered by technology and innovation, adapting them, and exploiting them. As Niccolo Machiavelli said, "There is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, or
more uncertain in its success, than to take the lead in the introduction of a new order of
things".
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5o βραβείο
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πρόλογος
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να καλύψει τα επιµέρους ζητήµατα που θίγει µε τη µορφή ερωτήσεων ο 18ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός του περιοδικού «Οικονοµική Επιθεώρηση» µε θέµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ». Οι ερωτήσεις
αυτές δεν είναι δεσµευτικές, αλλά αποτελούν επί του πρακτέου κατευθυντήριες γραµµές
στη διαµόρφωση της δοµής του κειµένου της εργασίας. Έτσι, λοιπόν, προσπάθησα να τις
χρησιµοποιήσω ως βάση προκειµένου να ξεδιπλώσω µε λογική σειρά τις σκέψεις µου και
τις προτάσεις µου, αναφορικά µε το θέµα του φετινού διαγωνισµού.
Στο 1ο Κεφάλαιο, γίνεται µια γενική αναφορά σηµαντικών επιστηµονικών πρωτοβουλιών τα τελευταία χρόνια εντός και εκτός Ελλάδας. Στο 2ο Κεφάλαιο, παραθέτω κάποιες ιδέες που θα µπορούσαν να βοηθήσουν την ελληνική οικονοµία να βγει από το τέλµα.
Στο 3ο Κεφάλαιο, προσπαθώ να εξηγήσω πώς µπορεί να διαχυθεί µια καινοτοµία σε ολόκληρη την οικονοµία. Τέλος, η εργασία κλείνει µε την τεκµηρίωση της επιρροής της τεχνολογικής εξέλιξης µιας χώρας πάνω στις κοινωνικές δοµές της.

Καινοτοµίες σε εγχώριο και παγκόσµιο επίπεδο
Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται κάποιες πρωτοποριακές πρωτοβουλίες από το χώρο
της τεχνολογίας και όχι µόνο. Αυτές οι καινοτοµίες είναι, πολλά υποσχόµενες, εφαρµογές που χρησιµοποιούνται ήδη στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.
Η πρώτη πρωτοβουλία προέρχεται από το χώρο των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριµένα από τα κινητά τηλέφωνα. Ο Julien Flack, τελειοποίησε ένα λογισµικό το οποίο µπορεί να µετατρέψει το ψηφιακό περιεχόµενο 2-D σε 3-D σε πραγµατικό χρόνο. Έτσι, κατάφερε να λύσει το µεγαλύτερο πρόβληµα που υπάρχει στις 3-D τεχνολογίες, το οποίο
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είναι η αναγκαιότητα τρισδιάστατων γυαλιών όρασης που µέχρι τώρα χρησιµοποιούµε,
προκειµένου να εισχωρήσουµε στην τρισδιάστατη απεικόνιση εικόνων και αντικειµένων.
Το λογισµικό του J. Flack, το οποίο ονοµάζεται Dynamic Digital Depth, έχει ήδη γίνει ηγετική τεχνολογία στα 3-D κινητά τηλέφωνα. Η πρώτη εταιρεία που ενσωµάτωσε
αυτήν την τεχνολογία είναι η Samsung. Έπειτα ακολούθησαν οι 3M, St. Paul, MN Nintendo, Kyoto, Japan Nvidia, Santa Clara, CA N4D, Atlanta και η GA. Μια έρευνα της
Display Search, προβλέπει ότι το 2018 θα υπάρχουν 71 εκατοµµύρια συσκευές τέτοιου τύπου.
Εξίσου αξιοπρόσεκτη καινοτοµία είναι τα Engineered Stern Cells. Πρόκειται για τεχνητώς
δηµιουργούµενα βλαστοκύτταρα, τα οποία µπορούν να αποδειχθούν πολύτιµα στη θεραπεία
πολλών ασθενειών. Ο James Thomson και ο Junying Yu, από το Morgridge Institution του
Πανεπιστηµίου του Wisconsin, ήταν οι πρώτοι που κατάφεραν να µετατρέψουν κύτταρα
ενήλικων ατόµων σε βλαστοκύτταρα, τα οποία ονόµασαν iPs κύτταρα. Συγκεκριµένα, οι
Thomson και Yu ανέπτυξαν έναν τρόπο µε τον οποίον µπορούν να φτιάξουν βλαστοκύτταρα από κύτταρα ενήλικου ανθρώπου, προσθέτοντας απλά τέσσερα γονίδια που κανονικά είναι ενεργά µόνο σε έµβρυα. Την ίδια διαδικασία, σχεδόν ταυτόχρονα, ανέπτυξε και
ένας Ιάπωνας ερευνητής, ο Shinya Yamanaka.
Έτσι µπορούν να χρησιµοποιηθούν δύο πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά των εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων: πρώτον µπορούν να αυτο-πολλαπλασιάζονται και δεύτερον µπορούν να αναπτυχθούν σε πολλούς τύπους κυττάρων του ανθρώπινου οργανισµού. Άρα,
µπορούν να αντικαταστήσουν µολυσµένο ή κατεστραµµένο ανθρώπινο ιστό. Προφανώς,
πρόκειται για µια επαναστατική ανακάλυψη στο πεδίο της ιατρικής Βιολογίας, η οποία αξιώνει πολλά όνειρα για τη θεραπεία ασθενειών που έως τώρα θεωρούνταν ανίατες.
Ο Noubar Afeyan εφηύρε το ιδανικό ανανεώσιµο καύσιµο. Η εταιρεία του, Joule Biotechnologies, κατάφερε χειραγωγώντας και σχεδιάζοντας γονίδια να δηµιουργήσει φωτοσυνθετικούς µικροοργανισµούς που χρησιµοποιούν ηλιακό φως για να µετατρέψουν διοξείδιο του άνθρακα σε αιθανόλη ή diesel. Η Joule καλλιεργεί τα βακτήρια σε φωτοβιοαντιδραστές οι οποίοι δεν χρειάζονται φρέσκο νερό και χρησιµοποιούν µόνο µικρή ποσότητα γης. Οι µικροοργανισµοί αυτοί εκκρίνουν καύσιµο συνεχώς, οπότε η συλλογή του
είναι εξαιρετικά εύκολη.
Εργαστηριακά πειράµατα και µικρές δοκιµές έδειξαν ότι η διαδικασία αυτή µπορεί να
αποδώσει εκατό φορές περισσότερο καύσιµο ανά εκτάριο, συγκριτικά µε τη χρησιµοποίηση αραβόσιτου για την παραγωγή αιθανόλης και δέκα φορές περισσότερο σε σχέση µε
την παραγωγή του από αγροτικά απόβλητα. Γι’ αυτό τα κόστη αυτής της µεθόδου µπορεί
να είναι εξίσου ανταγωνιστικά µε αυτά των ορυκτών καυσίµων.
Αξίζει να σηµειωθεί µια ιατρική καινοτοµία που στοχεύει στην αποτελεσµατική καταπολέµηση του καρκίνου. Η Genentech Inc., µε επικεφαλής την ερευνήτρια Germain Fuh,
σχεδίασε τα λεγόµενα αντισώµατα διπλής δράσης, δηλαδή αντισώµατα που µπορούν να
σχηµατίσουν δύο διαφορετικά αντιγόνα και έτσι µειώνουν την ποσότητα φαρµάκων που
απαιτούνται για τη θεραπεία ασθενειών.
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Τα φάρµακα τέτοιου τύπου λειτουργούν συνδυάζοντας εξωκυτταρικές πρωτεΐνες ή νευροµεταφορείς σε µια κυτταρική επιφάνεια. Η σηµασία αυτής της επαναστατικής πρωτοβουλίας έγκειται στο γεγονός ότι τα αντισώµατα διπλής δράσης µπορούν να λύσουν το
µεγάλο µειονέκτηµα των χηµειοθεραπειών. Το µειονέκτηµα αυτό είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα γίνονται ανθεκτικά στα φάρµακα των χηµειοθεραπειών µακροπρόθεσµα, αφού µεταµορφώνονται και έτσι αντιστέκονται στη δράση αυτών των φαρµάκων.
Κλείνοντας, µια πολύ σηµαντική ευρεσιτεχνία στην Ελλάδα που προέρχεται από το χώρο
της γεωργικής µηχανολογίας είναι οι χαλκωτές AgroHalc µε ευρεσιτέχνη τον Αντώνη Σαραντόπουλο, ιδιοκτήτη της εταιρείας AFS. Πρόκειται για µηχανήµατα ηλεκτροστατικού ψεκασµού φυτών, που δηµιουργούν ηλεκτροστατικό φορτίο σε ηλεκτρολυτικά παραγόµενα
κατιόντα χαλκού τα οποία έλκονται από τις ψεκασµένες επιφάνειες των φυτών που είναι
αρνητικά φορτισµένες, µε αποτέλεσµα τη δραστική µείωση των φυτοφαρµάκων.

Προτάσεις για την αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας
Σε τρέχοντα νούµερα, η ελληνική οικονοµία συρρικνώνεται µε ένα ποσοστό της τάξης του
7% περίπου. Επίσης, η Ελλάδα έχει υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα καθώς και υψηλό έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών. Εκτός από αυτά τα επονοµαζόµενα δίδυµα ελλείµµατα,
έχει ένα πολύ υψηλό δηµόσιο χρέος, περίπου στο 160% του ΑΕΠ της. Το κυριότερο πρόβληµα της πατρίδας µας είναι ότι δεν παράγει, αφού η κατανάλωση ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία έχει υποσκελίσει την παραγωγή. Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να αντικατασταθεί το υφιστάµενο χρεοκοπηµένο µοντέλο από ένα νέο πιο ελπιδοφόρο µοντέλο ανάπτυξης, που θα στηρίζεται στην αξιοκρατία και στην εργατικότητα και ταυτόχρονα θα στοχεύει στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η Ελλάδα είναι µια ευλογηµένη χώρα µε αξιοζήλευτη γεω-στρατηγική θέση, πολύτιµη πολιτισµική κληρονοµιά και σηµαντικό ορυκτό πλούτο. Παραδοσιακά, οι τοµείς αιχµής της οικονοµίας µας είναι η εµπορική ναυτιλία και ο τουρισµός. Άρα, πρέπει πρωτίστως να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αυτών των κλάδων. Η Ελλάδα, λόγω κλίµατος, έχει τεράστιες δυνατότητες στον πρωτογενή τοµέα. Επειδή όµως η γεωργική γη ανέρχεται περίπου σε 35.455.000 στρέµµατα, δηλαδή στο 29,8% της συνολικής έκτασης της χώρας,
και µάλιστα συµπεριλαµβάνονται και αρκετές ορεινές περιοχές, η Ελλάδα οφείλει να επικεντρωθεί στη βιολογική γεωργία. Έτσι θα µπορέσει να ανταγωνιστεί χώρες µε υψηλότερο µέσο κλήρο, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
Η σηµασία του πρωτογενούς τοµέα έγκειται στο γεγονός ότι έχει πολλαπλασιαστικές
έµµεσες επιπτώσεις και σε άλλους κλάδους όπως η µεταποίηση τροφίµων και ο τουρισµός.
Επιπρόσθετα, έχει τα φόντα να αποτελέσει κυρίαρχο µοχλό ανάπτυξης. Οπότε η πολιτεία
οφείλει να ενθαρρύνει, εκτός του αγροτικού τοµέα, την οργανωµένη ιχθυοκαλλιέργεια,
την ορθολογική εκµετάλλευση δασών και την κτηνοτροφία βιοµηχανικής κλίµακας. Ακόµη, σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες διακρίνονται στη βιοµηχανία γενόσηµων φαρµάκων,
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επειδή η Ελλάδα έχει χαµηλότερο κόστος στην παραγωγή φαρµάκων εκτός πατέντας, έναντι άλλων µεσογειακών χωρών και όχι µόνο.
Σηµαντικός εξαγωγικός τοµέας υπηρεσιών µπορεί να αποτελέσει η δηµιουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων κλασικών σπουδών. Είναι κρίµα η Ελλάδα, η κοιτίδα του δυτικού πολιτισµού, να βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία, οι οποίες προωθούν
ανάλογα εκπαιδευτικά προγράµµατα, µόνο και µόνο επειδή αυτές οι χώρες έχουν πιο οργανωµένα συστήµατα παιδείας. Η Ελλάδα είναι φυσικός οικοδεσπότης εκπαιδευτικών προγραµµάτων τέτοιου τύπου, εφόσον διαθέτει όχι µόνο την ιστορική κληρονοµιά αλλά και
τη χωροταξική εγγύτητα σε αρχαιολογικούς χώρους και εγκαταστάσεις.
Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό να απλοποιηθεί το φορολογικό και νοµικό σύστηµα της
χώρας, όπως επίσης να γίνει µια συντονισµένη προσπάθεια εκκαθάρισης εστιών διαφθοράς στο ελληνικό σύστηµα δηµόσιας διοίκησης. Και τούτο διότι κάθε χρόνο χάνονται αµέτρητες επενδυτικές προτάσεις υγιούς επιχειρηµατικότητας, οι οποίες θα µπορούσαν κάλλιστα να αναβαθµίσουν την οικονοµία µας και να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση.
Τέλος, όσον αφορά τον ορυκτό πλούτο της χώρας, µπορούµε να εξασφαλίσουµε τεράστια χρηµατικά ποσά από την πώληση ενέργειας σε χώρες του εξωτερικού. Καταρχάς,
είναι σκάνδαλο να µην είµαστε από τις πρώτες χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν όχι η πρώτη, σε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, όπως είναι η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Η Ελλάδα έχει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια όλου του έτους καθώς και πολλά νησιά, τα οποία ενδείκνυνται για εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Φυσικά µπορούµε, και πρέπει, να αξιοποιήσουµε τον ορυκτό µας πλούτο, ο οποίος συνίσταται κυρίως σε κοιτάσµατα
πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και σε αποθέµατα ουρανίου, λιγνίτη, βωξίτη, χρωµίου, νικελίου και σιδηροµεταλλευµάτων.

Τρόποι διάχυσης µιας ευρεσιτεχνίας σε όλη την οικονοµία
Ουσιαστικά η διάχυση µιας καινοτοµίας είναι η ολοένα και µεγαλύτερη πρόσβαση των πολιτών, ανεξαρτήτου εισοδηµατικής τάξης, σε αυτήν. Η πρόσβαση αυτή σχετίζεται είτε µε
ιδιωτική χρήση υποκειµενικού σκοπού, ανάλογα µε το άτοµο που τη χρησιµοποιεί, είτε µε
επαγγελµατική χρήση, δηλαδή ως κεφαλαιουχικός εξοπλισµός. Για παράδειγµα, η εφεύρεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι µια πολύ σηµαντική τεχνολογική ευρεσιτεχνία
του 20ού αιώνα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την «Πληροφορική Επανάσταση», παρότι
αρχικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατείχαν µόνον κρατικές υπηρεσίες και ερευνητικά κέντρα. Η ταχύτητα και η έκταση της διάχυσης µιας ευρεσιτεχνίας εξαρτάται από κάποιους
παράγοντες.
Καταρχήν, ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας είναι ο βαθµός συσχέτισης της καινοτοµίας µε επιµέρους κλάδους της οικονοµίας. Με άλλα λόγια, µια ευρεσιτεχνία που βρίσκει εφαρµογή σε πολλά επαγγέλµατα και άρα, σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας, όπως
επίσης και σε πολλές οικιακές εφαρµογές προοριζόµενες για ιδιο-κατανάλωση είναι σίγουρο
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ότι θα διαχυθεί ταχύτατα και εκτεταµένα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, που ήδη υπάρχει σε πολλά σπίτια, αλλά και σε πολλές επιχειρήσεις στις αναπτυγµένες τουλάχιστον χώρες σε ολόκληρη την υφήλιο. Άρα ο ευρεσιτέχνης
όταν επεξεργάζεται την καινοτοµία του πρέπει να τη σχεδιάζει έτσι ώστε να έχει τις µέγιστες δυνατές εφαρµογές.
Ένας εξίσου καλός τρόπος διάχυσης µιας καινοτοµίας είναι η σωστή πολιτική προώθησής
της. Είναι ορθολογικό και συγχρόνως απαραίτητο για την προώθηση ενός νέου προϊόντος η στοχευόµενη διαφήµισή του. Έτσι αρχίζει και εισχωρεί στην καταναλωτική συνείδηση του κοινού και εποµένως, βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, την επηρεάζει. Εκτός
από τους προαναφερθέντες τρόπους, αξίζει να αναφερθεί η χαµηλή τιµή της τεχνολογικής καινοτοµίας. Η τιµή µιας ευρεσιτεχνίας, είτε ως παραγωγικός συντελεστής και συγκεκριµένα ως κεφάλαιο, είτε ως καταναλωτικό αγαθό, παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη
διάχυσή της. Γι’ αυτό παρατηρούµε, σε πολλές πρωτοποριακές συσκευές, µια αύξηση της
ζήτησης διαχρονικά συνοδευόµενη από µείωση του κόστους χρήσης της. Εποµένως, είναι
συνετό µια ευρεσιτεχνία να είναι, όσο αυτό είναι εφικτό, φθηνή και προσιτή στο κοινό.

Επίδραση της τεχνολογικής προόδου στην οργάνωση µιας κοινωνίας
Ο βαθµός τεχνολογικής προόδου µιας κοινωνίας επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις δοµές
της. Είναι συνηθισµένο φαινόµενο οι τεχνολογικά εξελιγµένες χώρες να έχουν ένα οργανωµένο σύστηµα ιατρικής περίθαλψης, παιδείας και δηµόσιας διοίκησης. Επίσης, συγκαταλέγονται µεταξύ των ανεπτυγµένων χωρών και µάλιστα µε υψηλή βιοµηχανοποίηση.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι χώρες του δυτικού κόσµου. Στα παραπάνω κράτη, παρατηρούµε ότι οι πολίτες τους απασχολούνται σχεδόν ισόποσα και στους τρεις τοµείς παραγωγής. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι καθώς εισάγονται τεχνολογικές καινοτοµίες σε µια κοινωνία, η παραγωγική διαδικασία µηχανοποιείται και κατ’ επέκταση η απασχόληση επιµερίζεται σε πολλούς κλάδους.
Αυτό το φαινόµενο αιτιολογείται από το γεγονός ότι η µηχανοποίηση της παραγωγής
προκαλεί αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας µέσω του αυξανόµενου καταµερισµού
των εργασιών. Όµως, στις αναπτυσσόµενες χώρες, παρατηρούµε ότι οι υπήκοοί της απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά σε εργασίες πρωτογενούς παραγωγής, όπως η γεωργία.
Επίσης, η κοινωνική ανισότητα εµφανίζεται αυξηµένη σε χώρες της Αφρικής σε σύγκριση µε χώρες της Ευρώπης που είναι τεχνολογικά πιο εξελιγµένες. Παρ’ όλα αυτά, σύµφωνα µε µελέτη του ΟΗΕ, οι κάτοικοι χωρών που υστερούν σε τεχνολογική πρόοδο εµφανίζονται πιο ευτυχισµένοι σε σχέση µε κατοίκους πιο ευηµερούντων κρατών. Ίσως γιατί η υψηλή τεχνολογία περιπλέκει τελικά αντί να διευκολύνει τη ζωή του ανθρώπου. Συµπερασµατικά, η τεχνολογική πρόοδος βοηθά µια οικονοµία να αναπτυχθεί, και µάλιστα
µε µικρές σχετικά κοινωνικές ανισότητες, συντελεί στην ορθολογικότερη οργάνωση των
δηµόσιων υπηρεσιών της και στη διασπορά της απασχόλησης. Όµως έχει µειονεκτήµα185
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τα που σχετίζονται κυρίως µε την αλλαγή των παραδοσιακών τρόπων της εργασίας, της
διασκέδασης και γενικότερα των προσωπικών σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων.

Επίλογος
Η τεχνολογία, η καινοτοµία και η κοινωνική αλλαγή είναι τρεις αλληλοεξαρτώµενες έννοιες. Όπου υπάρχει πλήθος τεχνολογικών καινοτοµιών, υπάρχουν οργανωµένες κοινωνικές δοµές. Η τεχνολογική πρόοδος τροφοδοτεί την οικονοµική ανάπτυξη.
Η Ελλάδα είναι µια σχετικά τεχνολογικά προηγµένη χώρα, η οποία όµως έχει διαρθρωτικά οικονοµικά προβλήµατα. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
σε αρκετούς τοµείς, που οφείλονται κυρίως στη γεωγραφική της θέση, το κλίµα και τον
ορυκτό της πλούτο. Εµείς ως Έλληνες έχουµε καθήκον να προβάλλουµε τα πλεονεκτήµατά της και να την καταστήσουµε ανταγωνιστική διεθνώς.

Γλωσσάρι
Dynamic Digital Depth
O Julien Flack είναι ο εµπνευστής αυτής της καινοτοµίας. Το λογισµικό του είναι µια πολύ
σηµαντική αναδυόµενη τεχνολογία µε εφαρµογές κυρίως στα κινητά τηλέφωνα. Για παράδειγµα, το Samsung B710 µοιάζει µε ένα συνηθισµένο smart phone, αλλά κάτι συναρπαστικό συµβαίνει όταν η οθόνη γυρνάει από κάθετη σε οριζόντια θέση. Η εικόνα παύει
να υφίσταται σε 2 διαστάσεις και γίνεται τρισδιάστατη. Η τεχνολογία που δίνει αυτήν την
τρισδιάστατη απεικόνιση είναι η πατέντα του Flack. Άλλες εφαρµογές της είναι οι τηλεοράσεις και πολλά video games.
Engineered Stem Cells
Oι James Thomson και Junying Yu, παράλληλα και ανεξάρτητα από τον Ιάπωνα ερευνητή Shinyd Yamanka, κατάφεραν να αποµονώσουν ανθρώπινα εµβρυϊκά κύτταρα. Ανάπτυξαν
την τεχνογνωσία δηµιουργίας βλαστοκυττάρων από κύτταρα ενήλικου ανθρώπου µε πρόσθεση τεσσάρων γονιδίων που είναι ενεργά µόνο σε έµβρυα. Αυτό το γεγονός έχει µεγάλη
σηµασία για την ιατρική, αφού πλέον είναι εύφορες οι συνθήκες καταπολέµησης θανατηφόρων
ασθενειών, όπως ο καρκίνος. Όµως υπάρχει µια δηµόσια αντιπαράθεση κατά πόσο µπορεί ο άνθρωπος να αναπαράγει υγιή ανθρώπινα κύτταρα.
Solar Fuel
Είναι το ιδανικό βιοκαύσιµο. Όπως δήλωσε ο Nubar Afeyan: «Αυτό που θέλουµε είναι να
φτιάξουµε ένα σύστηµα που θα µετατρέπει κατευθείαν το διοξείδιο του άνθρακα σε καύσιµο». Ο N. Afeyan xρησιµοποιεί µικροοργανισµούς για να µετατρέψει το διοξείδιο του άνθρακα
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σε αιθανόλη ή ντήζελ. Αν ο προγραµµατισµός είναι σωστός και το κόστος είναι όντως χαµηλό, τότε τα βιοκαύσιµα µπορούν να αντικαταστήσουν σταδιακά το πετρέλαιο, εφόσον θα
παράγονται σε τόσο µεγάλη κλίµακα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού
Ενέργειας, το βιοντήζελ και η αιθανόλη το 2050 θα αποτελούν το 26% της συνολικής ζήτησης καυσίµων για τα µέσα µεταφοράς. Αν αναλογιστεί κανείς τα τεράστια προβλήµατα που
προκαλεί το φαινόµενο του θερµοκηπίου, αυτή είναι µια εξαιρετικά ευοίωνη πρόβλεψη.
Dual-action Antibodies
Η επαναστατική ιατρική καινοτοµία των αντισωµάτων διπλής δράσης, τα οποία στοχεύουν
και προσκολλούν σε περισσότερο από έναν στόχους µπορούν να παρέχουν οφέλη συνδυασµένων θεραπειών σε αρκετά χαµηλά κόστη. H Germaine Fuh, ερευνήτρια της Genentech Inc. του San Francisco, σχεδίασε δύο από τα πιο σηµαντικά αντικαρκινικά φάρµακα που στηρίζονται σε αντισώµατα διπλής δράσης. Το πρώτο, το Ηerceptin, είναι ένα
µονόκλωνο αντίσωµα που είναι πολύ αποτελεσµατικό εναντίον του καρκίνου του µαστού.
Το δεύτερο, το Avastin, είναι ένα αντίσωµα που µπλοκάρει µια πρωτεΐνη που παρακινεί
την εµφάνιση καρκινικών όγκων που σχετίζονται µε το κυκλοφοριακό σύστηµα. Το 2009
τα δύο φάρµακα πέτυχαν πωλήσεις εισπράξεων 11 δισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Χαλκωτές AgroHalc
O Aντώνης Σαραντόπουλος, µηχανολόγος µηχανικός και ιδιοκτήτης της εταιρείας AFS,
εισήγαγε στην ελληνική αγορά την ευρεσιτεχνία του µε τα συστήµατα ηλεκτροστατικού ψεκασµού των χαλκωτών Αgrohalc.
Ο χαλκωτής Agrohalc είναι µια συσκευή που µετατρέπει τον συµβατικό ψεκασµό σε ηλεκτροστατικό. Για την ακρίβεια, παράγει κατιόντα χαλκού Cu+ τα οποία φορτίζουν θετικά τα
σταγονίδια νερού του ψεκασµού που µεταφέρουν το φυτοφάρµακο. Τα σταγονίδια έλκονται
από τα φύλλα των φυτών που είναι αρνητικά φορτισµένα και προσκολλώνται πάνω σ’ αυτά.
Αναλυτικότερα, οι χαλκωτές αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των φυτοφαρµάκων
και η πρόσφυση των κατιόντων χαλκού πάνω στο φυτό µόνο µε 0,5 ml/l είναι εξίσου ισχυρή, όσο τα 1100 ml/l του χαλκού περίπου που χρησιµοποιούνται µέχρι σήµερα.
Η διπλή συνεργατική δράση των ηλεκτροστατικά φορτισµένων κατιόντων χαλκού µαζί
µε τα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα είναι ο τέλειος συνδυασµός για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των ψεκασµών και της βελτίωσης της ποιοτικής παραγωγής.
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΜΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
KING'S COLLEGE LONDON
MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENTAND OGRANISATIONAL ANALYSIS
UNIVERSITY OF ECONOMICS PRAGUE
DEPARTMENT OF BUSINESS & MANAGEMENT
UNIVERSITY OF TEESIDE
DEPARTMENT OF BUSINESS & MANAGEMENT

191

18os 94-192:Layout 1

4/27/12

3:36 PM

Page 192

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Εκδόσεις The Economist
Ηθική των Επιχειρήσεων, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του διαπραγµατευτή, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του επενδυτή, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του διευθυντή
Το αλφαβητάρι των οικονοµικών
Επιτυχηµένες Καινοτοµίες
Εγχειρίδιο του Marketing
Εγχειρίδιο Στρατηγικής
Οδηγός Ιδεών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
Management – Marketing
Ευέλικτη εργασία: νέες µορφές και ποιότητα απασχόλησης, 4η έκδοση
Marketing 3.0. Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο
Χάος. Οι επιχειρήσεις στην εποχή των αναταράξεων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
E-mail πωλήσεις. ∆οκιµασµένες τεχνικές µε αποτελέσµατα!
Βρίσκοντας νέα εργασία µετά τα 50.
Άσε µε ήσυχη! Πώς να κερδίσετε την επαγγελµατική ζωή που θέλετε
µετά την απόκτηση των παιδιών σας
Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
Το εξαιρετικά αποτελεσµατικό σχέδιο Μάρκετινγκ
Το µικρό MBA
∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού
Λευκώµατα
Ελλάδα, Λαµπερά & Μυστικά Νησιά (δίγλωσσο), 2η έκδοση
Μαγική Ελλάδα (δίγλωσσο), 2η έκδοση (σκληρό εξώφυλλο)
365 Κινήσεις για να σώσουµε τον πλανήτη, 2η έκδοση
Το ξενοδοχείο Mont Parnes. Μια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες µου (δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες µου (συλλεκτική έκδοση) [περιέχει και cd]
Μελίνα – Κυριακή για πάντα
Μεγάλη Βρεταννία. Ένα ξενοδοχείο-σύµβολο
Ο Γλύπτης Αθανάσιος Ληµναίος
Ποιότητα Ζωής, Προσωπική Ανάπτυξη
Ευτυχία. Μαθήµατα από µια Νέα Επιστήµη
Το θέµα δεν είναι τα λεφτά
Εξαιρετικό NLP. Τι γνωρίζουν, τι κάνουν και τι λένε
οι πιο πετυχηµένοι άνθρωποι
Ψηφιακή Γενιά. Πώς µεταµορφώνει τον κόσµο σας
Έξυπνες Απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις µιας συνέντευξης
Ο µόνος τρόπος να κάνεις κάτι... είναι να το κάνεις.
Ο Ακτιβιστής της αλλαγής
Βγάλε Λεφτά, γίνε ευτυχισµένος
100 συνταγές για ένα σώµα υγιές
100 συνταγές για ένα πνεύµα υγιές
Κρητική Υγιεινή ∆ιατροφή. Αλήθειες και µυστικά
Μικρό Βιβλίο για τη Γη
Μικρό Βιβλίο για τα Τρόφιµα
Μικρό Βιβλίο για το Χρήµα
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Οικονοµία – Επιχειρήσεις
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μια σχέση αγάπης-µίσους, 2η έκδοση
Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης
Τα µυστικά των ισολογισµών
Επιχειρήστε… αγροτουριστικά.
Πώς να οργανώσετε τη δική σας αγροτουριστική επιχείρηση
Made in China
Από το µηδέν… Πώς θα δηµιουργήσετε µια επιτυχηµένη επιχείρηση
ξεκινώντας από την αρχή
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Φοιτητικός Διαγωνισμός
Τεχνολογία, Καινοτομία
και Κοινωνική Αλλαγή
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Χορηγός Τόμου

Ολόκληρος ο τόµος του 18ου ∆ιαγωνισµού
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