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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΤΠΟΤ
«ΟΔΤΕΙΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 2012»
Το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (Δομι Απαςχόλθςθσ και Σταδιοδρομίασ ΔΑΣΤΑ &
Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ) ςε ςυνεργαςία με το Επιςτθμονικό και Τεχνολογικό
Πάρκο Θπείρου βράβευςαν χκεσ, 15 Μαΐου 2012 ςτο Επιςτθμονικό και Τεχνολογικό
Πάρκο Θπείρου, τα επιχειρθματικά ςχζδια που προζκυψαν από το Διαγωνιςμό
Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ «Οδφσσειες Καινοτομίας 2012».
Αυτι θ πρωτοβουλία είναι αποτζλεςμα ςυντονιςμζνων προςπακειϊν όπου
άνκρωποι, ιδζεσ και τεχνολογία αλλθλεπίδραςαν για τθ μετατροπι τθσ επιςτθμονικισ
γνϊςθσ ςε καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ.
Σε αυτό το ταξίδι, το οποίο ξεκίνθςε πριν ζνα χρόνο, οι ςυντελεςτζσ και
ςυμμετζχοντεσ είναι πολλοί. Μεταξφ αυτϊν, κα πρζπει να αναφερκοφν οι
ςθμαντικότεροι:
Πρωτίςτωσ οι ομάδεσ των διαγωνιηομζνων που με πολφ όρεξθ για δουλειά, ζφταςαν
ωσ εδϊ:
Πρώτο βραβείο:
Electrochemical & Analytical Services El.A.S
Συντελεςτζσ τθσ ομάδασ είναι οι κφριοι Μ. Προδρομίδθσ, Κ. Ευςτακίου, Κ. Σταλίκασ
και Α. Οικονόμου, μζλθ ΔΕΠ ςτο εργαςτιριο αναλυτικισ χθμείασ των
Πανεπιςτθμίων Ιωαννίνων και Ακθνϊν.
Σκοπόσ τθσ παροφςασ πρόταςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ιταν θ δθμιουργία
μιασ εταιρείασ ζνταςθσ γνϊςθσ (τεχνοβλαςτοφ) με αντικείμενο το ςχεδιαςμό, τθν
ανάπτυξθ και τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ προϊόντων ζρευνασ ςτον τομζα τθσ
θλεκτροχθμείασ και αναλυτικισ χθμείασ. Οι τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ El.A.S
αφοροφςαν ςτθν ανάπτυξθ φορθτϊν θλεκτρονικϊν διατάξεων, εκτυπωμζνων
αιςκθτιρων και λειτουργικϊν υλικϊν για χριςθ ςε διάφορεσ αναλυτικζσ
εφαρμογζσ.
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Δεφτερο βραβείο:
Quick Response & Eureka QReca
Συντελεςτζσ τθσ ομάδασ είναι ο κ. Δ. Γερογιάννθσ, υποψιφιοσ διδάκτορασ του
Τμιματοσ Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, ο κ. Κυριάκο Ακαναςίου,
Διεκνολόγοσ-Οικονομολόγοσ με ειδίκευςθ ςτθν εξαγωγικι και διαδικτυακι
προϊκθςθ, ο κ. Θ. Γερογιάννθσ, απόφοιτοσ του Τμιματοσ Χωροταξίασ Πολεοδομίασ
και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και ο κ. Χ. Νίκου,
Επίκουροσ Κακθγθτισ του Τμιματοσ Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
Θ ιδζα τθσ ομάδασ επικεντρϊνεται ςτο να εμπλουτίςει τον πραγματικό κόςμο με
πλθροφορίεσ από τον ψθφιακό, δίνοντασ μία επαυξθμζνθ εμπειρία ςτο χριςτθ του
διαδικτφου.
Θ διαςφνδεςθ αυτι μπορεί να γίνει με ζναν εφκολο τρόπο, κακϊσ το ηθτοφμενο δεν
είναι θ εφαρμογι αυτι, κακαυτι, αλλά θ πλθροφορία που αυτι διαχζει.
Ζτςι λοιπόν δθμιουργικθκε μία πλατφόρμα που αποτελεί τθ γζφυρα μεταξφ
προγραμματιςτϊν και απλϊν χρθςτϊν. Από τθ μία υπάρχουν οι χριςτεσ με υψθλι
τεχνογνωςία που προγραμματίηουν πάνω ςτθν πλατφόρμα, και από τθν άλλθ
υπάρχουν οι απλοί χριςτεσ που χρθςιμοποιοφν τισ μικρο-εφαρμογζσ για να
προβάλουν τθν πλθροφορία.
Θ ομάδα ζχει ιδθ δθμιουργιςει κάποιεσ δοκιμαςτικζσ εφαρμογζσ για να βοθκιςει
τθν καμπάνια προϊκθςθσ τοπικοφ οινοποιείου για ν' ανοιχκεί ςτθν αγορά τθσ
Κίνασ.
Σρίτο βραβείο:
Omniscient
Συντελεςτζσ τθσ ομάδασ είναι ο κ. Ι. Ανδρουλιδάκθσ, διδάκτορασ του Πανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων με πολυετι εμπειρία ςτθν αςφάλεια τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων, ο
οποίοσ πλαιςιϊκθκε για το ςχεδιαςμό του πρωτοτφπου από τον κ. Νικόλαο
Ανδρουλιδάκθ και τθν κα Θλιάνα Μπαγλατηι που είναι ειδικοί ςτισ τεχνολογίεσ
αιχμισ και το θλεκτρονικό επιχειρείν.
Θ επιχειρθματικι ιδζα εςτίαςε ςτθν εκμετάλλευςθ ενόσ ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ
κινθτοφ τθλεφϊνου ςτο χϊρο, με μοναδικό δεδομζνο τον τθλεφωνικό του αρικμό,
χωρίσ προθγοφμενθ εγκατάςταςθ λογιςμικοφ, χωρίσ χριςθ GPS και χωρίσ τθν
ςυνεργαςία με τον πάροχο. Θ καινοτόμοσ αυτι λφςθ λειτουργεί για κάκε είδοσ
κινθτοφ, ανεξαρτιτωσ μοντζλου και λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και μπορεί να
παρζχεται ωσ υπθρεςία είτε ωσ ζτοιμο προϊόν.
Σζταρτο βραβείο:
iSign Ευφυζς Λογισμικό Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Άνευ
Διδασκάλου
Συντελεςτζσ τθσ ομάδασ είναι ο κ. Α. Βόγκλθσ, ο κ. Σ. Ηαφείρθσ, ο κ. Β.Χαςάνθσ και ο
κ. Κ. Βόγκλθσ πτυχιοφχοι και μεταδιδακτορικοί ςυνεργάτεσ του Πανεπιςτθμίου
Ιωαννίνων.
Σκοπόσ τθσ πρόταςθσ ιταν θ δθμιουργία λογιςμικοφ που κα βοθκά ςτθν εκμάκθςθ
νοθματικισ γλϊςςασ, κυρίωσ ςτο κομμάτι τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ του διδαςκόμενου.
Όπωσ ζχει επιςθμανκεί από ειδικοφσ, οι μακθτζσ δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν εάν
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πραγματοποιοφν τισ ςχετικζσ αςκιςεισ ςωςτά, χωρίσ τθν επίβλεψθ δαςκάλου.
Θ εφαρμογι που δθμιουργικθκε προςφζρει λφςθ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα,
παρζχοντασ ςτο χριςτθ ζνα απλό περιβάλλον, όπου κα επιλζγει μια λζξθ που κζλει να
«εξαςκιςει», κα τθ νοθματίηει μπροςτά ςτθν κάμερα του υπολογιςτι και το ςφςτθμα
αναλαμβάνει να αξιολογιςει τθν προςπάκεια του χριςτθ ωσ ςωςτι ι λάκοσ.

Σε αυτό το ταξίδι ςυμμετείχαν επίςθσ, μζντορεσ και επιχειρθματίεσ οι ίδιοι με
καινοτόμα προςζγγιςθ, οι οποίοι κακοδιγθςαν τισ διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ πάνω
ςτθν εκπόνθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων.
Επιπλζον, αναφορά κα πρζπει γίνει ςτουσ ειςθγθτζσ-κακθγθτζσ και κακοδθγθτζσ
ακαδθμαϊκοφσ και μθ, οι οποίοι μετζδωςαν τισ γνϊςεισ τουσ ςτισ ομάδεσ ςτον κφκλο
εντατικϊν ςεμιναρίων. Μία άλλθ ομάδα ανκρϊπων που ςυμμετείχε ιταν θ ομάδα
τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςτθν οποία προζδρευε ο Κακθγθτισ Μιχάλθσ
Κοντομθνάσ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ τθσ πρωτοβουλίασ. Αυτι θ ομάδα είχε
επωμιςτεί το βάροσ τθσ αξιολόγθςθσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων θ οποία ζγινε με
γνϊμονα το βακμό καινοτομίασ, τθ ςαφινεια και τεκμθρίωςθ κακϊσ και τθν
εφικτότθτα και βιωςιμότθτα τθσ επιχειρθματικισ ιδζασ.
Σθμαντικοί ςυντελεςτζσ ιταν οι χορθγοί μασ, θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ
Συνεταιριςτικι Τράπεηα Θπείρου κακϊσ και το Επιμελθτιριο Ιωαννίνων. Οφείλουμε
να τουσ ευχαριςτιςουμε δθμόςια για τθν προςφορά τουσ.
Δεν κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί αυτόσ ο διαγωνιςμόσ, αυτό το ταξίδι για τθν
Ικάκθ, χωρίσ τθν ςθμαντικι προςφορά του Κακθγθτι Θλία Καραγιάννθ ο οποίοσ είχε
και τον ρόλο του Επιςτθμονικοφ Σφμβουλου τθσ πρωτοβουλίασ. Το Πανεπιςτιμιο
Ιωαννίνων ευχαριςτεί τον Κακθγθτι Θλία Καραγιάννθ για όλθ τθ ςυμβολι του ςτθν
πρωτοβουλία αυτι.
Θα ιταν παράλθψθ να μθν αναφζρουμε τον Λζκτορα Γεϊργιο Γκωλζτςθ, Ιδρυματικά
Υπεφκυνο τθσ Μονάδασ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ ο οποίοσ ςε
ςυνεργαςία με τον κ. Καραγιάννθ ςυνζταξαν και ςυντόνιςαν όλο το πρόγραμμα που
αφοροφςε ςτα μακιματα τα οποία διδάχτθκαν όλεσ οι ομάδεσ κατά τθ διάρκεια του
εντατικοφ κφκλου ςεμιναρίων επιχειρθματικότθτασ. Επίςθσ, οι «αφανείσ
ςυντελεςτζσ» είναι θ ομάδα εργαςίασ θ οποία ςυνζβαλε ςτο ςυντονιςμό όλων των
προςπακειϊν για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ, δθλαδι θ κ. Ε. Κερκεντηζ
επικεφαλισ τθσ ομάδασ, Υπεφκυνθ τθσ ΔΑΣΤΑ, θ κ. Κ. Μπάγκα Υπεφκυνθ του
Γραφείου Διαμεςολάβθςθσ του Π.Ι. και θ κ. Ε. Βαςιϊτθ ςτζλεχοσ του Επιςτθμονικοφ
και Τεχνολογικό Πάρκου Θπείρου.
Στθν τελετι απονομισ των βραβείων ο Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων,
Κακθγθτισ Τριαντάφυλλοσ Αλμπάνθσ τόνιςε ότι θ ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία
αναπτφςςεται για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα και ότι θ βράβευςθ δεν είναι το τζλοσ
αυτισ τθσ προςπάκειασ αλλά θ αρχι. Ο Πρόεδροσ του Επιςτθμονικοφ και
Τεχνολογικοφ Πάρκου Θπείρου, Κακθγθτισ Φ. Πομϊνθσ τόνιςε ότι, οι τιμϊμενοι είναι
οι νζοι ερευνθτζσ. Το ΕΤΕΠΘ κα αγκαλιάςει όλουσ τουσ φιναλίςτ και τουσ καλεί να
εγκαταςτακοφν ςτο Τεχνολογικό Πάρκο Θπείρου. Ευχαριςτεί ιδιαίτερα όςουσ
ςυνζβαλαν ςε αυτι τθν πρωτοβουλία.
Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ τθσ πρωτοβουλίασ «Οδφςςειεσ Καινοτομίασ 2012»,
Κακθγθτισ Μ. Κοντομθνάσ, τόνιςε ότι θ προςπάκεια αυτι γίνεται για πρϊτθ φορά με
αυτόν τον οργανωμζνο τρόπο ςτο ελλθνικό πανεπιςτιμιο. Αντίςτοιχεσ πρωτοβουλίεσ
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υλοποιοφνται ςχεδόν ςε όλα τα πανεπιςτιμια τθσ Ευρϊπθσ και των ΘΠΑ.
Περιςςότερο απϋ όλουσ, οφείλουμε να ευχαριςτιςουμε τισ ομάδεσ των
διαγωνιηομζνων, χωρίσ τουσ οποίουσ δεν κα υπιρχε διαγωνιςμόσ καινοτομίασ.
Ο Αϋ Αντιπρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Ιωαννίνων κ. Ι. Μιτςθσ τόνιςε ότι ςε αυτι τθ
δφςκολθ οικονομικι, θκικι και κοινωνικι κρίςθ που μαςτίηει τθν κοινωνία μασ, το
Επιμελθτιριο Ιωαννίνων ωσ φορζασ ανάπτυξθσ του επιχειρείν δεν κα μποροφςε να
απουςιάηει από αυτι τθν πρωτοβουλία και ςυγχαίρει το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και
το Τεχνολογικό Πάρκο Θπείρου.
Οι εκπρόςωποι των Τραπεηϊν, κκ. Α. Λάμπρου, Περιφερειακόσ Διευκυντισ
Καταςτθμάτων Βορειοδυτικισ Ελλάδασ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ Ελλάδασ, και ο Β.
Τςουκανζλθσ, Διευκυντισ Συνεταιριςτικισ Τράπεηασ Θπείρου εκπρόςωποσ του τον
Πρόεδρο κ. Κ. Ηωνίδθ, τόνιςαν ότι είναι και κα παραμείνουν ςτο πλευρό όλων αυτϊν
που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και ιδιαίτερα ο κ. Λάμπρου τόνιςε ότι θ
Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδασ ιταν και παραμζνει αρωγόσ κάκε προςπάκειασ ςχετικισ
με τθν επιχειρθματικότθτα.
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