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ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
18/4/2017
«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Έργου «OSIRIS»

Μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε η εκδήλωση με θέμα «Καινοτομία &
Επιχειρηματικότητα» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών
Περιφερειακής Ανάπτυξης http://www.westgate.gr/ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «Διόφαντος» http://www.cti.gr/, το Σάββατο, 8 Απριλίου 2017 στο πλαίσιο της
4ης Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PatrasIQ με τη συμμετοχή εκπροσώπων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «OSIRIS» (INTERREG EUROPE).
Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, τους στόχους και τις δραστηριότητές του εν γένει, αλλά και πιο
συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις
δράσεις της παρουσίασε ο κ. Ανδρέας Κοσκέρης, Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης.
Στη συνέχεια, ο Δρ Χρυσόστομος Στύλιος,παρουσίασε το Έργο OSIRIS, αναφέροντας ότι
στόχος του έργου είναι να προωθήσει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Ανοικτή
και Κοινωνική Καινοτομία. Όπως εξήγησε ο κ. Στύλιος, η Ανοικτή Καινοτομία βασίζεται στο
μοντέλο της Τετραπλής Έλικας, όπου η δημόσια διοίκηση, η βιομηχανία, οι ερευνητικοί φορείς
και η κοινωνία των πολιτών συνεργάζονται για να συν-δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης και να συνδιαμορφώσουν ένα περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης υιοθετώντας
καινοτόμες πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, κ. Λυκούργος Σταματελάτος, στην παρουσίασή του με τίτλο
«Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για το 2017»,
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στα μέλη του δικτύου που συναπαρτίζουν τη Συμμαχία για την
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα με στόχο την Προώθηση Επιχειρηματικής
Κουλτούρας & Δεοντολογίας, τη Δικτύωση & Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας, τη Διάχυση του
Πνεύματος Συνεργατικότητας στην Τοπική Κοινωνία, τη Μετατροπή των Προκλήσεων σε
Οικονομικές Ευκαιρίες, και την Προσέλκυση Επενδύσεων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας και την
Ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας ως Αξιόπιστου Επενδυτικού Προορισμού, στόχους που
συνάδουν επί της ουσίας με αυτούς του Έργου OSIRIS.
Σε δύο επιτυχημένες καλές πρακτικές, το «Patras Open Mall» http://www.patrasopenmall.gr/
και το «Culture and Shopping» http://www.cultureandshopping.gr/ που έχουν ως στόχο την
ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών στο
εμπορικό κέντρο της Πάτρας, καθώς και στην πρωτοβουλία Smart Cities αναφέρθηκε ο κ.
Γιωτόπουλος, στέλεχος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, παρουσιάζοντας τις Πρωτοβουλίες του
Επιμελητηρίου Αχαΐας για την Ανοικτή Κοινωνική Καινοτομία.
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Με τα ερωτήματα «Γιατί Επιχειρηματικότητα; Γιατί Καινοτομία;» ξεκίνησε την ενδιαφέρουσα
παρουσίασή του με τίτλο «Πρωτοβουλίες, Πολιτικές & Δράσεις Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας
και Καινοτομίας στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» ο Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, κ. Σπύρος
Συρμακέσης. Μέσα από τη συμμετοχή του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας σε δράσεις, όπως το Start Up
Europe comes to Universities, επιδιώκεται και να καλλιεργήσει την επιχειρηματική

κουλτούρα και να διοχετεύσει τη γνώση που παράγεται από την έρευνα στο ΤΕΙ προς τον
παραγωγικό τομέα ταιριάζοντας το σωστό ταλέντο με τη σωστή επιχειρηματική ευκαιρία.
Καλές πρακτικές Ανοιχτής Κοινωνικής Καινοτομίας που έχουν εφαρμοστεί σε
ευρωπαϊκές περιφέρειες και τα ποιοτικά και ποσοτικά τους αποτελέσματα
παρουσίασε η κα Ελένη Αρβανίτη, μέλος της ομάδας έργου του Έργου OSIRIS. Μεταξύ
άλλων, η κα Αρβανίτη παρουσίασε την πρωτοβουλία της Δημοτικής αρχής του Δήμου Fundao
(Πορτογαλία), ο οποίος μεταμορφώθηκε από έναν απομονωμένο με υψηλή ανεργία Δήμο, σε
έναν χώρο έλξης νέων επιστημόνων και διεθνών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση
ανεκμετάλλευτων βιομηχανικών χώρων και προώθηση κινήτρων σε νέες επιχειρήσεις που
εγκαταστάθηκαν εκεί (μείωση δημοτικών τελών, δικτύωσης κτλ). Η συγκεκριμένη καλή
πρακτική, μπορεί να μεταφερθεί με επιτυχία στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, ο οποίος έχει ήδη
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους καθώς έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα του Δήμου
Fundao.
Την εκδήλωση έκλεισε ο συντονιστής της εκδήλωσης Καθηγητής Γιάννης Γαροφαλάκης, ο
οποίος συνόψισε τα συμπεράσματα της εκδήλωσης και αναφέρθηκε στις σημαντικές
δυνατότητες ανάπτυξης της ΠΔΕ αξιοποιώντας τα καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα που
παράγονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΙΤΥΕ Διόφαντος αλλά και στην σημασία
πρωτοβουλιών όπως η Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία που προωθείται στα πλαίσια του έργου
OSIRIS.
Πληροφορίες για το έργο και τις καλές πρακτικές βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο του
έργου OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation
ecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris/
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