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Ανθρώπινο Κεφαλαίο και Ανάπτυξη

• Θετική συσχέτιση εκπαίδευσης και οικονομικής
ανάπτυξης

• Το ανθρώπινο κεφάλαιο όχι μόνο συντελεστής
παραγωγής αλλά και πολλαπλασιαστικός παράγοντας
(επηρεάζει και άλλους συντελεστές παραγωγής και τους
κάνει πιο παραγωγικούς)

• Η αποδοτικότητα των επενδύσεων σε ανθρώπινο
κεφάλαιο μεγαλύτερη από αυτή των επενδύσεων σε
φυσικό κεφάλαιο

• Η παραγωγή γνώσης δίνει σημαντικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα



Η θέση της Περιφέρειας Ηπείρου

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 15+1 Τμήματα

• ΤΕΙ Ηπείρου: 8 Τμήματα (σε 4 πόλεις)

• Πανεπιστημιακό νοσοκομείο



Η θέση της Περιφέρειας Ηπείρου

Ποσοστό πτυχιούχων 
γ-βάθμιας
εκπαίδευσης
στο εργατικό δυναμικό

Πηγή: Eurostat

ΕU avg



Κύρια προβλήματα

• Η έλλειψη κουλτούρας επιχειρηματικότητας 

• Η παλαιού τύπου επιχειρηματικότητα 
– μη αναγνώριση της ανάγκης λειτουργίας σε 

διεθνοποιημένο περιβάλλον, 

– μη εξωστρέφεια, 

– επιχειρηματικότητα επιδοτήσεων,

– επιχειρηματικότητα χωρίς επένδυση στη 
γνώση/καινοτομία 

• Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου χωρίς 
σύνδεση με ουσιαστικά αποτελέσματα…



Δράσεις για την αξιοποίηση

• Οι Οδύσσειες Καινοτομίας

Στόχος οι ερευνητές που θέλουν να επιχειρήσουν

– Εκπαίδευση

– Συμβουλευτική - Mέντορινγκ

– Οικονομική στήριξη

– Δικτύωση

– Φιλοξενία σε θερμοκοιτίδα

Οι Oδύσσειες εκπροσωπούν 
την Ελλάδα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Επιχειρηματικότητας



Δράσεις για την αξιοποίηση

• H Moνάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας



Δράσεις για την αξιοποίηση

Στόχοι της ΜΚΕ

• Η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας

• Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 
επιχειρηματικότητα

• Η ανάδειξη της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για την επιτυχή 
επιχειρηματική δραστηριοποίηση

• Ο εντοπισμός και παρουσίαση καλών πρακτικών

• Η παροχή γνώσης

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων

• Η υποστήριξη της μετατροπής γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες.

• Η υποστήριξη της ενσωμάτωσης της καινοτομίας στο επιχειρείν

• Η υποστήριξη στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από τους φοιτητές 
και αποφοίτους του Παν. Ιωαννίνων



Δράσεις για την αξιοποίηση

Εκπαίδευση

Εξειδικευμένα μαθήματα

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Προσομοίωση λειτουργίας 
επιχειρήσεων – εικονικές επιχειρήσεις
business games

Συμβουλευ-
τική

Συμβουλευτική σε φοιτητές –
αποφοίτους για δημιουργία 

επιχείρησης

Συμβουλευτική από ειδικούς 
(mentoring)

Ανάλυση
Ανάλυση της επιχειρηματικής πορείας 
των αποφοίτων

Δικτύωση
Συνεργασία με φορείς 

επιχειρηματικότητας

Προβολή

Σεμινάρια – Εκδηλώσεις 

Διαγωνισμοί Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας

Πύλη/Site



Προτάσεις για το μέλλον

• Είναι ανάγκη ΚΟΙΝΗΣ δραστηριοποίησης

• Ανάπτυξη και στήριξη οικοσυστήματος 
επιχειρηματικότητας (3πλή έλικα-4πλή έλικα)



Προτάσεις για το μέλλον
• Ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία για νεοφυείς επιχειρήσεις

(start-ups)

• Δημιουργία ταμείου/μηχανισμού κεφαλαίου σποράς (pre-seed/seed
σε επίπεδο περιφέρειας (νέο ΕΣΠΑ;)
- χαμηλό αρχικό κεφάλαιο σποράς για πρώτα βήματα (10-15.000 σε πολλές start-

ups)

- το κεφάλαιο επιστρέφεται στο ταμείο στα πρώτα εμπορικά βήματα για να
χρησιμοποιηθεί σε νέα start-up

• Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις Ενίσχυση δομών
θερμοκοιτίδας (περιβάλλον και οικοσύστημα)
– Σύζευξη με επενδυτές (πχ. angel investors;)

– Δικτύωση

• Ευαισθητοποίηση και Προσέλκυση Δυναμικού: Προκήρυξη δράσεων
(πχ διαγωνισμός) για την καινοτόμα επίλυση προβλημάτων της
περιφέρειας και μετέπειτα εμπορική αξιοποίηση

• Ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων / Πανεπιστημίου – ΤΕΙ
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