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Ιδιαίτερα επιτυχημένο το Συνέδριο Καινοτομίας στην Τρίπολη 
 

Για την Καινοτομία με θέμα: «Σκεφτόμαστε Καινοτόμα, Παράγουμε Καινοτόμα, Αλλάζουμε την 
Ελλάδα» κλήθηκαν να μιλήσουν επιστημονικά στελέχη στο διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε το 
Επιμελητήριο Αρκαδίας με την υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου  Enterprise Europe Network – Hellas και 
πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τριπόλεως. 

 
«Η καινοτομία είναι η ατμομηχανή της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης 

της απασχόλησης για επιχειρήσεις, οργανισμούς περιφέρειες και κράτη, με δύο λέξεις η καινοτομία είναι 
όρος επιβίωσης». Με αυτά τα λόγια, δια στόματος, του υπεύθυνου και συντονιστή της εκδήλωσης κ. 
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου, μέλους του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και Προέδρου της Ο.Ε.Β.Α. άνοιξε η 
πρώτη μέρα του συνεδρίου για την καινοτομία. 

 
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης 
Μπουντρούκας υπογραμμίζοντας ότι σε πρώτη φάση οι βασικοί στόχοι των δράσεων και των προγραμμάτων 
που αναλαμβάνει κατά καιρούς το Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι να  διαποτιστεί η Περιφέρεια από τη 
φιλοσοφία της καινοτομίας. «Το Επιμελητήριο Αρκαδίας υπήρξε πάντα πρωτεργάτης στην προσπάθεια για 
την περιφερειακή ανάπτυξη και την εισαγωγή της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στις 
επιχειρήσεις της περιφέρειας… Γιατί όμως αποτελεί η καινοτομία μονόδρομο για τις ελληνικές επιχειρήσεις? 
Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε πλέον, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε τιμή τις νέες υπερδυνάμεις 
παραγωγής (Κίνα, Ινδία κλπ) και τα προϊόντα μας, όσο και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το σχετικό μας 
κόστος, θα παραμένουν πολύ ακριβότερα. Γι’ αυτό πρέπει να προσφέρουμε στην αγορά καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες, που θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις άλλες χώρες σε ποιότητα και 
πρωτοτυπία» επισήμανε μεταξύ άλλων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση, 
επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας ερευνητικών και παραγωγικών φορέων καθώς τα τελευταία χρόνια 
η Ελλάδα παρουσιάζει ένα μόνιμο έλλειμμα σε θέματα που άπτονται του τριπτύχου: έρευνα – τεχνολογία – 
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καινοτομία τα οποία συνδέουν άμεσα το παραγωγικό σύστημα της επιχείρησης, την ανταγωνιστικότητα και 
την εξωστρέφεια της οικονομίας. 
 

 Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτης Μπούρας στη διάρκεια του χαιρετισμού του αναφέρθηκε  
στη συνεργασία του Δήμου Μεγαλόπολης με το Επιμελητήριο Αρκαδίας για τη δημιουργία Επιχειρηματικού 
πάρκου στη Μεγαλόπολη.  

Χαιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου ο Αντιδήμαρχος (Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης) 
του Δήμου Τρίπολης κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάνας τόνισε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις προάγουν την 
επιστήμη αναδεικνύοντας και προωθώντας λύσεις σε μία περίοδο όπου τα προβλήματα που απασχολούν την 
κοινωνία είναι πρωτόγνωρα. «Είμαστε υποχρεωμένοι, περισσότερο από ποτέ, να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο 
ανάπτυξης στην κατεύθυνση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας» τονίζει στη διάρκεια της 
ομιλίας του. 

 
Χαιρετισμό απέστειλε ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ο οποίος συγχάρηκε 

την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου να πραγματοποιήσει το συνέδριο Καινοτομίας. 
 
Σε όλες τις εισηγήσεις τονίσθηκε η αναγκαιότητα της ύπαρξης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις αλλά και στη 
ζωή μας γενικότερα. 
Ανάμεσα στις εισηγήσεις ξεχώρισαν, την πρώτη μέρα, αυτή του  κ. Δημήτρη Μπουραντά, Καθηγητή 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  με θέμα: «Ανάλυση του όρου καινοτομία και η εφαρμογή στη 
διαχείριση της οικονομικής κρίσης» που καθήλωσε το κοινό λέγοντας πως «καινοτομία είναι πόσο ανοιχτό 
είναι το μυαλό μας». 
Εκ μέρους του κ. Αντώνη Φυσεκίδη, European Commission, Enterprise and Industry Directorate General, 
Directorate E - Promotion of SMEs' competitiveness, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, την εισήγησή του 
παρουσίασε η κ. Τζιτζινού, Συντονίστρια τεχνικών θεμάτων  του  Enterprise Europe Network , της οποίας το 
θέμα αφορούσε στην «Ευρωπαική Πολιτική – Εφαρμογή της Καινοτομίας στις ΜΜΕ – Small Business Act. 

 
Ο κ. Ιωάννης Πατίρης Γεν. Δ/ντής, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας- Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας - Γενική Διεύθυνση Στήριξης Βιομηχανίας, έκλεισε τις εργασίες την πρώτης ημέρας 
του συνεδρίου παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότα».  
 
Τη δεύτερη μέρα, Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στις 10.30 π.μ το συνέδριο ξεκίνησε με την εξαιρετική εισήγηση του 
κ.  Αντώνη Παρασκεύοπουλου, ο οποίος ανέλυσε την Καινοτομία στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα τους 
νεωτερισμούς στη γεωργία.  
Στη συνέχεια παρουσίαστηκαν και οι καλές πρακτικές της κας. Γαρδικιώτη Χριστιάννας, όπου παρουσίασε 
μία καινοτόμα βιολογική αγροτική επιχείρηση που προσπαθεί να δημιουργήσει στο Άστρος Κυνουρίας και 
του κ. Φάνη Βλαχολιά, Προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας «Σπάρτη Κεφαλάς Α.Ε., ο 
οποίος μίλησε για το χωριό Κεφαλάς …. μία βιολογική επιχείρηση. 
Για την Καινοτομία στο Δευτερογενή Τομέα μίλησε η κα. Μόκα Ελένη, Οικονομολόγος, εκπρόσωπος IME –
ΓΣΕΒΕ, όπου παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες καλές πρακτικές:  

•  Επιχειρηματικότητα στο  Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης από τον κ. Αρτέμη 
Σαιτάκη, Διευθυντής ΙΤΕ/ΕΤΕΠ-Κ, και  

• Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και η περίπτωση της υπό σύσταση θερμοκοιτίδας της εταιρείας 
«ΑΓΑΠΗΝΩΡ» στην Τρίπολη από τον κ. Κωνσταντίνο Γαγλία,  Γενικό Διευθυντή  του BIC Aττικής. 



 
Στη συνέχεια η κα. Κατερίνα Τζιτζιινού, Συντονίστρια τεχνικών θεμάτων  του  Enterprise Europe 

Network (EEN) – Hellas Δικτύου ΠΡΑΞΗ (PRAXI / HELP- FORWARD Network) αναφέρθηκε στην 

Υποστήριξη επιχειρήσεων για επίτευξη διακρατικών επιχειρηματικών συνεργασιών στο EEN, όπου μέσω 

του δικτύου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχες επιχειρήσεις στο εξωτερικό.  

Ο κ. Νίκος Μελανίτης, Καθηγητής ΣΝΔ και Συνεργάτης του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ 

στην παρουσίαση του με θέμα: «Μεταφορά Τεχνολογίας και Διαχείριση Καινοτομίας» ανέλυσε τα 

μοντέλα καινοτομίας.  

Οι εισηγήσεις έκλεισαν με την κα. Brigitte Παπασταύρου, η οποία επεσήμανε ότι ο αγροτουρισμός 

και γενικότερα ο πράσινος τουρισμός είναι η «Καινοτομία στο χώρο των υπηρεσιών και του τουρισμού» 

που ήταν και το θέμα της παρουσίασής της.                                   
Στο τέλος των παρουσιάσεων οι κ.κ. Μπουντρούκας και Θεωδορόπουλος απένειμαν τιμητικές 

πλακέτες στους εισηγητές.  
 

Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου, και τις δύο μέρες, φοιτητές, επιχειρηματίες και το ευρύ κοινό 
αντάλλαξαν απόψεις με τους εισηγητές.  
 
Εισηγήσεις - Συμμετοχές 
Οι παρουσιάσεις των εισηγητών είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου, μετά από επικοινωνία με 
το Επιμελητήριο Αρκαδίας. 
 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας παρακαλεί τους συμμετέχοντες του συνεδρίου να 
επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
προκειμένου να πάρουν την βεβαίωση συμμετοχής. 
 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2710 227141-2, Διεύθυνση 25ης Μαρτίου 14, Τρίπολη. 
 

 


