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15th GLOBELICS International Conference, 11-13 October,
2017, Athens, Greece
Ένα επιστημονικό γεγονός διεθνούς απήχησης, με τη συμμετοχή συνέδρων που
παγκοσμίως θεωρούνται πρωτοπόροι στο χώρο των οικονομικών και ευρύτερα των
σπουδών της καινοτομίας, πραγματοποιείται στην Αθήνα, στις 11-13 Οκτωβρίου 2017,
στο Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με
οργανωτή το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Καθηγητή
Γιάννη Καλογήρου.
Το Globelics (Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence
Building Systems) είναι ένα παγκόσμιο ερευνητικό δίκτυο, όπου συναντώνται ερευνητές
από τις πέντε ηπείρους, τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, αναζητώντας τον
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η καινοτομία, η γνώση και η οικοδόμηση δεξιοτήτων και
ικανοτήτων, στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.
Για την οργάνωση του Athens Globelics Conference, το Εργαστήριο Βιομηχανικής και
Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ συνεργάζεται με τη Γραμματεία του Globelics - που
στην παρούσα φάση είναι το Ινστιτούτο Οικονομικών του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου
του Rio de Janeiro της Βραζιλίας (με επικεφαλής τον Καθηγητή José Cassiolato) - καθώς
και με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και
Υπολογιστών

(ΕΠΙΣΕΥ)

της

Σχολής

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών

και

Μηχανικών

Υπολογιστών του ΕΜΠ (με υπεύθυνο για το Συνέδριο τον Κοσμήτορα καθηγητή Νεκτάριο
Κοζύρη).

Το συνέδριο οργανώνεται με την υποστήριξη της SIDA (Swedish International
Development Cooperation Agency) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Research
and Innovation), υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Δήμου
Αθηναίων, καθώς και με την υποστήριξη σημαντικών βιομηχανικών επιχειρήσεων,
ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και τον
ευρωπαϊκό χώρο (επισυνάπτονται οι σχετικοί λογότυποι).

Χαρακτηριστικά του δικτύου Globelics
Η κεντρική φιλοσοφία του Globelics βασίζεται στις ιδέες των θεμελιωτών των Σπουδών της
Καινοτομίας - του Christopher Freeman και του Richard Nelson. «Οι νέες τεχνολογίες δεν
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είναι «κάποιες» σκόρπιες ανακαλύψεις….. Οι καινοτομίες που καταγράφονται στον χώρο
των τεχνολογιών, διαδραματίζουν έναν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού και
του κοινωνικού κύκλου… η τεχνολογία, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα μπορούν να
βελτιώσουν τον κόσμο μας».
Με αυτό τον κεντρικό κορμό, η κουλτούρα του Globelics πήγε ένα βήμα παραπέρα: «Η
αναζήτησή μας δεν τελειώνει στην εκπόνηση ενός καλού ποιοτικά επιστημονικού ή
γνωσιακού αποτελέσματος. Μας ενδιαφέρει κυρίως, η μετεξέλιξη της γνώσης σε χρήση.
Αυτό σημαίνει για μας «καινοτομία», σημειώνει ο Bengt-Åke Lundvall ιδρυτής του
Globelics και καθηγητής στο δανικό Πανεπιστήμιο του Aalborg - και προσθέτει, πως «δεν
αναζητούμε απλώς μια “νέα ιδέα”. Αναζητούμε πώς θα θέσουμε σε εφαρμογή, σε χρήση,
τη νέα ιδέα – στο πεδίο της κοινωνίας, της γεωργίας,

της ανάπτυξης καλύτερων

ενεργειακών συστημάτων, καλύτερων συστημάτων μεταφορών, καλύτερων συστημάτων
υγείας κλπ.»
Το Globelics λοιπόν γεννήθηκε όταν ωρίμασαν οι συζητήσεις των πιο σημαντικών
ερευνητών της καινοτομίας - του Christopher Freeman, του Richard Nelson, του Luc
Soete, του Bengt-ÅkeLundvall, του Jose Cassiolato, του Mammo Muchie και του Shulin
Gu - το 2002, στη Δανία. Στα χρόνια της ενηλικίωσής του, το 2017, η Γραμματεία του
Οργανισμού μετακόμισε στη Βραζιλία.
Η οικουμενικότητα της ταυτότητάς του και η κοινωνική ισορροπία στη σύνθεση του
Οργανισμού είναι ένα βασικό και θεμελιώδες ιδιαίτερο γνώρισμα του Globelics, που του
επιτρέπει να διαμορφώνει πληρέστερες προσεγγίσεις, αλλά και να αποκτά μεγαλύτερη
επιρροή διεθνώς. «Δεν λέμε στις χώρες “τι πρέπει να κάνετε”, αλλά προσπαθούμε να τις
βοηθήσουμε με τα ευρήματα των ερευνών μας να σκεφτούν “πώς θα το κάνουν”, αφού η
κάθε μια γνωρίζει καλύτερα τις ιδιαιτερότητές της» εξηγεί χαρακτηριστικά ο Lundvall.
Η οικογένεια του Globelics είναι μεγάλη, εκτεταμένη γεωγραφικά και διεπιστημονική –
3.000 ερευνητές έχουν συμμετάσχει στα ετήσια συνέδριά του, ενώ η ιστοσελίδα του έχει
πάνω από 4 εκατομμύρια επισκέπτες. Από το 2003 που διοργανώθηκε το πρώτο Συνέδριο
του Globelics στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας, έχει φιλοξενηθεί σε όλες τις χώρες BRICS
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) και σε άλλες μεγάλες χώρες από
διαφορετικές ηπείρους. Το 2017 θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και επελέγη
η Ελλάδα για λόγους ουσίας, αλλά και εύλογου συμβολισμού.
Η πολύχρωμη φυσιογνωμία του Globelics προκύπτει απ΄τη λειτουργία του:
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Ερευνητές από τον Βορρά (τη Σκανδιναβία και τη Ρωσία) αλλά και τον Νότο (τη
Λατινική Αμερική και τη Νότιο Αφρική), την Ανατολή (την Κορέα, την Κίνα) αλλά
και τη Δύση (τις ΗΠΑ και τον Καναδά), διαμορφώνουν ένα οικουμενικό δίκτυο.



Ακαδημαϊκοί απ΄τον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο αλλά και τις αναπτυσσόμενες
χώρες,

συνδιαλέγονται

ερευνητικά,

για

να

«κουμπώσουν»

τελικά

τους

συλλογισμούς τους, τις έρευνες και τις αναζητήσεις τους.


Ερευνητές του εργαστηρίου και των πειραμάτων, συνεργάζονται με ερευνητές των
εφαρμοσμένων πολιτικών, συνδιαμορφώνοντας τη μεγάλη εικόνα της ανάπτυξης,
με διακριτικό γνώρισμα την καινοτομία.

15ο Διεθνές Συνέδριο του Globelics

Στην Ευρώπη το συνέδριο του Globelics γίνεται για πρώτη φορά και η επιλογή της Ελλάδας
αναμφίβολα είναι συμβολική, ουσιαστική και τιμητική. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα
συμβολική, καθώς φέτος είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και των 180 χρόνων από την ίδρυση του ΕΜΠ.
Στο επίκεντρο της προσπάθειας της Οργανωτικής Επιτροπής βρίσκεται ο διττός στόχος:
α) η μεγιστοποίηση της δυνατότητας επίδρασης του Συνεδρίου στον ελληνικό χώρο και
β) η μεγιστοποίηση της δυνατότητας επίδρασης του Συνεδρίου στη διεθνή επιστημονική
κοινότητα.
Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι: «Η καινοτομία και η ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο
της χρηματιστικοποίησης (financialisation) και της άνισης ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας: Σε αναζήτηση νέων ρόλων για το κράτος, τον παραγωγικό τομέα της
οικονομίας και τους κοινωνικούς φορείς».
Στόχος του συνεδρίου είναι συνεπώς: Η αναζήτηση του ρόλου και της συμβολής που
μπορεί να έχουν το κράτος, οι τοπικές αρχές, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι παραγωγικοί,
πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς, στη διαμόρφωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης
ικανοτήτων. Προκειμένου τελικά, να διαμορφώσουν τις συνθήκες για μια βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς

ανάπτυξη,

στη

μεγάλη

εικόνα

της

παγκοσμιοποιημένης

κοινωνίας.

Εκτιμώντας εξάλλου, ότι η εποχή της παγκοσμιοποίησης σημαδεύεται από μια διεύρυνση
των ανισοτήτων στο εσωτερικό των χωρών, των περιφερειών και των κοινωνικών τάξεων,
το Συνέδριο θα αναζητήσει νέες προσεγγίσεις σε αυτά τα ζητήματα.
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Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν 400 άτομα, Πανεπιστημιακοί/Ερευνητές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και Start-ups,εκπρόσωποι
των χορηγών και υποστηρικτών κ.ά. Σε μία γεωγραφική κατανομή, οι προσκεκλημένοι
ομιλητές και οι εισηγητές προέρχονται περίπου: 70 από την Ευρώπη, 65 από τη
Λατινική Αμερική, 10 από τις ΗΠΑ/Καναδά, 55 από την Ασία και 35 από την Αφρική.
Το επιστημονικό μέρος του Συνεδρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:


Πραγματοποίηση 5 κεντρικών ομιλιών από τους:
o

Bengt-Åke Lundvall (Aalborg University),

o

Richard Nelson (Columbia University)

o

William Lazonick (University of Massachusetts Lowell)

o

Maria Joao Rodrigues (Member of the European Parliament, S&D Group VicePresident in charge of Economic and Social Policies, Professor, University of
Lisbon and ULB)

o


Νίκο Χριστοδουλάκη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Παρουσίαση 200 επιστημονικών εργασιών από διακεκριμένους και νέους
ερευνητές. Μέσα σε αυτές εντάσσονται 19 επιστημονικές ανακοινώσεις από
πανεπιστημιακούς/ερευνητές ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και
Ερευνητικών Κέντρων



Διεξαγωγή 9 ειδικών θεματικών συζητήσεων με τη συμμετοχή διακεκριμένων
ομιλητών από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο με το ακόλουθο περιεχόμενο: α)
χρηματοπιστωτικές αγορές, τεχνολογική καινοτομία και προσανατολισμός των
επιχειρήσεων, β) ανάπτυξη δεικτών για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την
Καινοτομία, γ) στρατηγική εξόδου από την κρίση και τη στασιμότητα με οδηγό την
καινοτομία, δ) Καινοτομία, ανισότητα και δημοκρατία, ε) συζήτηση για το πλαίσιο
προώθησης της καινοτομίας, της αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των
διεθνών οργανισμών-δωρητών (Donor Agencies), στ) ο ρόλος της καινοτομίας στη
δημιουργική ανασυγκρότηση των αφρικανο-ευρωπαϊκών σχέσεων για αμοιβαίο
όφελος, ζ) η επιστροφή της βιομηχανικής πολιτικής: η σχέση μικρο- μέσο και
μάκρο-επιπέδου στην οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική, η) η «αναπτυξιακή
παγίδα» για τις χώρες μεσαίου εισοδήματος και η ανάγκη για τεχνολογική
αναβάθμιση, θ) η επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης.



Παρουσίαση 14 σημαντικών βιβλίων.
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Σημαντικές Παρουσίες (από τον διεθνή χώρο):



Richard Nelson (Columbia University): Θεμελιωτής της σύγχρονης θεωρίας των
εξελικτικών οικονομικών και των Σπουδών της Καινοτομίας. Συγγραφέας (μαζί με
τον Sid Winter) του εμβληματικού βιβλίου “An Evolutionary Theory of Economic
Change”.Ένας από τους πιο -πολύ-αναφερόμενους Οικονομολόγους στη διεθνή
επιστημονική βιβλιογραφία, με πάνω από 150.000 ετεροαναφορές (Google
Scholar).Κάτοχος του βραβείου Leontief (2005). Σε ηλικία 30 ετών έγινε μέλος του
Συμβουλίου των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Προέδρου John F. Kennedy
(1961-1963). (https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_R._Nelson, http://professormurmann.info/index.php/weblog/fullarticle_research/1124/



Bengt-Åke Lundvall (Aalborg University): Εισήγαγε μαζί με τον Chris Freeman τη
συστημική προσέγγιση στη μελέτη του φαινομένου της καινοτομίας και καθιέρωσε
την προσέγγιση της καινοτομίας ως μιας αλληλεπιδραστικής διεργασίας, που δεν
προέρχεται μόνο από την ερευνητική δραστηριότητα. Ιδρυτής και Γραμματέας του
δικτύου Globelics για 15 χρόνια. Επελέγη ως Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα.
http://vbn.aau.dk/en/persons/bengtaake-lundvall(11cfc64f-5a0d-4006-89fd9e40dcdd5730).html



Jose Cassiolato (Federal University of Rio de Janeiro): Νυν Γραμματέας του δικτύου
Globelics, Είναι επικεφαλής του διεπιστημονικού ερευνητικού δικτύου Rede Sist
στη Βραζιλία - που ιδρύθηκε το 1997 από το Ινστιτούτο Οικονομικών του
Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Rio de Janeiro, και επικεντρώνεται στην
ανάπτυξη μεθοδολογιών και την εκπόνηση εμπειρικών μελετών των τοπικών
παραγωγικών και καινοτομικών συστημάτων. Το δίκτυο συγκεντρώνει 27
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της
Βραζιλίας και ενεργοποιεί πάνω από 100 ερευνητές.
http://www.redesist.ie.ufrj.br/redesist-equipe/jose-cassiolato,



Judith Sutz (University of the Republic, Uruguay): Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου του Globelics. Καθηγήτρια και Πρόεδρος του ερευνητικού συμβουλίου
του Πανεπιστημίου της Δημοκρατίας της Ουρουγουάης. Επικεντρώνεται ερευνητικά
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σε θέματα δημιουργίας και αξιοποίησης της γνώσης και της καινοτομίας στις
αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των Πανεπιστημίων σε
αυτό το ζήτημα.


Rodrigo Arocena (University of the Republic, Uruguay): Πρώην Πρύτανης του
Πανεπιστημίου της Δημοκρατίας της Ουρουγουάης (2006 – 2015). Μεταξύ άλλων έχει
σημαντικό ερευνητικό έργο πάνω στον αναπτυξιακό ρόλο του Πανεπιστημίου.



Franco Malerba (Bocconi University):http://faculty.unibocconi.eu/francomalerba.
Διετέλεσε Πρόεδρος του EARIE (European Association for Research in Industrial
Economics) και της διεθνούς επιστημονικής εταιρείας International Schumpeter
Society (ISS). Ανέπτυξε την προσέγγιση των κλαδικών συστημάτων καινοτομίας,
μελέτησε τις πηγές διαμόρφωσης της ηγετικής θέσης σε συγκεκριμένους
βιομηχανικούς κλάδους, ανέπτυξε (μαζί με τον Nelson) την προσέγγιση των historyfriendly models of industry evolution, ενώ εισήγαγε την έννοια της
επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης και συντόνισε την εμπειρική διερεύνηση της
δημιουργίας και της ανάπτυξης τέτοιων επιχειρήσεων - τόσο σε κλάδους υψηλής
τεχνολογίας, όσο και σε αυτούς που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής τεχνολογίας
(AEGIS EU-fp7 Large-Scale Research Project,
https://www.routledge.com/Dynamics-of-Knowledge-Intensive-EntrepreneurshipBusiness-Strategy-and/Malerba-Caloghirou-McKelveyRadosevic/p/book/9781138025288)



William Lazonick (University of Massachusetts Lowell): Ανέδειξε τη σημασία των
θεσμικών περιορισμών και των κοινωνικών σχέσεων στον διαχρονικό προσδιορισμό
των εθνικών ανταγωνιστικών ικανοτήτων μιας οικονομίας, ενώ επιχείρησε να
διαμορφώσει μια θεωρία για την καινοτόμο επιχείρηση που να είναι ιστορικά
συναφής. Συγγραφέας του σημαντικού άρθρου στο Harvard Business Review:
"Profits without Prosperity” https://hbr.org/2014/09/profits-without-prosperity,
στο οποίο ανέδειξε την αναντιστοιχία επιχειρηματικών κερδών των μεγαλύτερων
αμερικανικών επιχειρήσεων (S&P 500 companies, 2003-2012) προς το γεγονός, ότι
πέντε χρόνια μετά ην κρίση οι αμερικανοί δεν μοιράζονται αυτή την ανάκαμψη.
Στην περίοδο που εξετάζει, το 54% των καθαρών κερδών μετά από τους φόρους
των συγκεκριμένων επιχειρήσεων κατευθύνθηκαν στην επαναγορά μετοχών, το 37%
διανεμήθηκε στους μετόχους. Η κατανομή αυτή αφήνει πολύ λίγους πόρους για
επενδύσεις στις παραγωγικές τους ικανότητες και στην αύξηση των αμοιβών των
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εργαζομένων. Για τον Lazonick, αυτό που χρειάζεται είναι η ενθάρρυνση του
σχηματισμού παραγωγικού κεφαλαίου. Στα ελληνικά έχει μεταφραστεί ένα
προγενέστερο βιβλίο του Lazonick «Η οργάνωση των Επιχειρήσεων και ο μύθος της
οικονομίας της αγοράς» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001).


Keun Lee (Seoul National University):Συγγραφέας του βιβλίου“Schumpeterian
analysis of economic catch-up: knowledge, path-creation and the middle income
trap”που έχει βραβευθεί με το“Schumpeterian 2014 Prize”
http://www.keunlee.com/main/?skin=eng_profile_cv.htm



Maria Joao Rodrigues (European Parliament): Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της
Λισαβώνας και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Αντιπρόεδρος της
Ομάδας των Σοσιαλιστών-Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος
του FEPS (Foundation for European Progressive Studies, http://www.fepseurope.eu/en/, http://www.feps-europe.eu/en/president-maria-joao-rodrigues).
Έγινε γνωστή ως η «μητέρα» της Στρατηγικής της Λισαβώνας για την ανάπτυξη της
οικονομίας της γνώσης στην Ευρώπη. Συγγραφέας των βιβλίων: 1) The New
Knowledge Economy in Europe: A strategy for International Competitiveness and
Social Cohesion, and 2) Europe is still possible: Political Adventures in the
21stCentury, http://www.mariajoaorodrigues.eu/UK/,
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Jo%C3%A3o_Rodrigues



Carlotta Perez (London School of Economics, University of Talin): Σύντροφος του
Chris Freeman, είναι γνωστή για τη διαμόρφωση της έννοιας του τεχνο-οικονομικού
παραδείγματος στη μελέτη των μεγάλων τεχνολογικών επαναστάσεων και των
μεγάλων τεχνολογικών κυμάτων, καθώς και από το βιβλίο της “Technological
Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages”
http://www.carlotaperez.org/



Jan Fagerberg (University of Oslo and Ålborg University): Κορυφαίος ερευνητής του
επιστημονικού κλάδου των «Σπουδών της Καινοτομίας». Συγγραφέας δύο
πρόσφατων βιβλίων: 1) The Triple Challenge for Europe, and 2) Innovation Studies
http://www.janfagerberg.org/
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Slavo Radosevic (University College London). Θεωρείται ο πιο σημαντικός
εμπειρογνώμων και ερευνητής σε θέματα τεχνολογικής και βιομηχανικής πολιτικής
στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ήταν, σε νεαρή ηλικία,
υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της
Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Συγγραφέας, μεταξύ πολλών άλλων, του πρόσφατου
βιβλίου για την έξυπνη εξειδίκευση“Advances in the Theory and Practice of Smart
Specialization” και του βιβλίου "The Knowledge-based Economy in Central and
Eastern Europe: Countries and Industries in a Process of Change" (Palgrave
Macmillan, 2006).

Σημαντικές Παρουσίες ελλήνων ακαδημαϊκών:


Κώστας Φωτάκης (Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)



Κωστής Βαϊτσος (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)



Νίκος Βονόρτας (George Washington University & University of Campinas)



Τάσος Γιαννίτσης (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)



Αλέξανδρος Κύρτσης (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)



Αχιλλέας Μητσός (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)



Ορέστης Τερζίδης (Karlsruhe Institute of Technology)



Νίκος Χριστοδουλάκης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Industry Event & Start-up Event
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές δράσεις (Industry and
Start-up Events), με στόχο την ανάδειξη του καινοτομικού έργου, των καλών πρακτικών,
των δυνατοτήτων και της προοπτικής του ελληνικού ερευνητικού, παραγωγικού κι
επιχειρηματικού συστήματος.
Ειδικότερα, επιδιώκεται να αναδειχθεί η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία
και τα Πολυτεχνεία, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα ως απαραίτητη
προϋπόθεση για τη δρομολόγηση μιας νέας αναπτυξιακής τροχιάς υψηλότερης ποιότητας που θα βελτιώσει τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη
βελτίωση της θέσης της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.
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Η λήξη των εργασιών του συνεδρίου, σηματοδοτεί την έναρξη ενός - ανοικτού στο κοινό event για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη
βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» την
Παρασκευή 13/10/2017 στις 18:30. Στόχος του Globelics Startup Event είναι η
κινητοποίηση του ευρύτερου Ελληνικού οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων και η
προσέλκυση συμμετεχόντων, που ενδιαφέρονται για όσα θέματα

σχετίζονται με την

επιχειρηματική δραστηριοποίηση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
Αντικείμενο της συζήτησης - που θα πραγματοποιηθεί υπό τη μορφή στρογγυλής τράπεζας
- θα αποτελεί, το πως μπορεί να αναπτυχθεί το οικοσύστημα της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης, να δημιουργηθούν οι σχετικοί μηχανισμοί και να
διατεθούν τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη διάδοση και την ενίσχυση καινοτόμων
επιχειρηματικών σχημάτων. Η συζήτηση θα περιλαμβάνει τρεις θεματικούς άξονες: α) την
υφιστάμενη κατάσταση των νεοφυών επιχειρήσεων, β) τα σχήματα και τους μηχανισμούς
υποστήριξης των νεοφυών επιχειρηματικών σχημάτων και γ) τις νέες δυνατότητες
χρηματοδότησης και εξωστρέφειας.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν νέοι επιχειρηματίες, επιτελικά στελέχη οργανισμών από
τον διεθνή χώρο που στηρίζουν επιχειρηματικά σχήματα, μέλη της ακαδημαϊκή κοινότητας,
καθώς και εκπρόσωποι από φορείς χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων. Η γλώσσα της
εκδήλωσης θα είναι τα Αγγλικά, ενώ θα είναι δυνατή η τροφοδότηση της συζήτησης με
σχόλια και χρηστικές πληροφορίες από την κοινότητα Globelics, ώστε να παραχθούν
γόνιμες ιδέες και χρήσιμα συμπεράσματα από τις διεθνείς πρακτικές.
Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το Επίσημο Δείπνο του Συνεδρίου στο
“Ecali Club” με την υποστήριξη του Ιδρύματος Λάτση. Στο Δείπνο θα πραγματοποιήσει
ομιλία ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, ως ο Δήμαρχος της φιλοξενούσας πόλης,
σύμφωνα με την παράδοση του Συνεδρίου.
Επίσης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου έχουν προγραμματιστεί ξεναγήσεις των συνέδρων στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Κέντρο Πολιτισμού του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (με τη συνεργασία των
αρμόδιων φορέων και του προγράμματος εθελοντών My Athens του Δήμου Αθηναίων).
Η πραγματοποίηση του Συνεδρίου στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο από εγχώριους χορηγούς
και υποστηρικτές, καθώς τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του Globelics συνεπάγονται
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ένα σημαντικό οικονομικό κόστος. Δηλαδή, για να συναντώνται στα συνέδριά του
ακαδημαϊκοί απ΄τον Βορρά και τον Νότο, τον ανεπτυγμένο κόσμο και τις αναπτυσσόμενες
χώρες, ο οργανισμός του Globelics χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των ασθενέστερων μελών
της οικογένειας.
Τέλος, η Οργανωτική Επιτροπή αναμετρήθηκε με το στοίχημα της βέλτιστης εξυπηρέτησης
των συνέδρων, κυρίως στο επίπεδο των υπηρεσιών που απαιτούνται - συνήθως σε
εξατομικευμένη βάση. Στο πλαίσιο του συνέδριου συγκροτήθηκε μια ευρεία κοινότητα
εθελοντών που έχει ως αποστολή την πολυεπίπεδη υποστήριξη των δραστηριοτήτων που
θα λάβουν χώρα το τριήμερο του συνεδρίου. Η κοινότητα των εθελοντών περιλαμβάνει
φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, υποψήφιους Διδάκτορες και
απόφοιτους από συνολικά 9 διαφορετικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, αριθμώντας
περισσότερα από 120 ενεργά μέλη. Σε αυτή την προσπάθεια, σύμμαχοι και υποστηρικτές
αποτελούν και οι συγκροτημένες πρωτοβουλίες φοιτητών που λειτουργούν στο ΕΜΠ και σε
άλλα ιδρύματα.
Η εκπαίδευση των εθελοντών περιλαμβάνει δραστηριότητες προετοιμασίας, ενημέρωσης
και διαδραστικών σεμιναρίων, καθώς και πρακτική εξάσκηση στον χώρο διεξαγωγής του
συνεδρίου. Για τον σκοπό αυτό, έχουν διαμορφωθεί συνολικά 5 ομάδες εργασίας που
είναι υπεύθυνες για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
όπως: υποδοχή, μετακίνηση, εγγραφή, ενημέρωση και διάχυση/δημοσιότητα.
Οι 120 θαυμάσιοι εθελοντές μας παρακολούθησαν τρεις κύκλους εκπαίδευσης, ώστε: α) να
εξοικειωθούν με την ιστορία, τη φυσιογνωμία και τους σκοπούς του Globelics, β) να έχουν
την απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση
κρίσεων, καθώς και στη δυνατότητα γρήγορων αναπροσαρμογών, γ) να ειδικευθούν στις
απαιτήσεις των διαφόρων θέσεων, όπου θα τοποθετηθούν στη διάρκεια των εργασιών του
Συνεδρίου.
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