
 

 

 
 

Αναλυτικό πρόγραμμα  
2o “Innovation Vision Action Forum”,  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 11 Ιουλίου 2022 
 
 
Ένα σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο του έργου i2i (Idea 2 Impact) αφορά στην ώσμωση και 
αλληλεπίδραση των δρώντων του “τριγώνου της γνώσης” (διδασκαλία - έρευνα - παραγωγή). 
Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του Forum Δράσης για το Όραμα Καινοτομίας 
(Innovation Vision Action Forum). 

Οι περιοδικές αυτές συναντήσεις έχουν σκοπό την ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και την 
παραγωγή απτών προτάσεων για τη βελτίωση της συλλογικής μας λειτουργίας. 

 
Forum Δράσης για το Όραμα Καινοτομίας (Innovation Vision Action 
Forum) 
 

Ενότητα 1. Ρόλος και λειτουργία των δομών στήριξης του οικοσυστήματος 
καινοτομίας της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας (διάρκεια 80’) 
 
Ώρα έναρξης 2.00 μ.μ. 
 
Εισήγηση (5') 

Ζητήματα: 

- Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις δομές μέσα και γύρω από το  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας; 

- Ποια τα εμπόδια στη συνεργασία μας μαζί τους και πώς μπορούμε να τα 
υπερβούμε; 

- Πώς μπορούν να συντονιστούν καλύτερα και να έχουμε μία «ενιαία πύλη»; 
 
Παρουσίαση των Δομών στήριξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας και του 
οικοσυστήματος καινοτομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (20’)  

 Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) 

 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) 

 ΜΟΔΙΠ 

 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) 

 ΕΛΚΕ 

 Enterprise Europe Network 

 OBI 



 

 

 
 

Breakout rooms (15') 

Οι εκπρόσωποι των δομών θα συζητήσουν με το κοινό (τους  ωφελούμενους των 
υπηρεσιών τους) ζητήματα όπως:  

- Πρακτική άσκηση, σταδιοδρομία και συμβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία 

- Υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας. 

- Υποστήριξη της συνεργασίας με τον παραγωγικό τομέα (ανθρώπινο δυναμικό, 
τεχνικά προβλήματα, διοικητικές προκλήσεις). 

- Προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών, του συντονισμού και της ροής 
ενημέρωσης. 

 
Συζήτηση (30') 

Ποιες βελτιώσεις θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν στη λειτουργία των δομών ώστε 
να διευκολύνουν την ερευνητική σας δραστηριότητα; 
 
Παρουσίαση της πλατφόρμας Οικοσυστήματος Καινοτομίας ΠΘ (5’) 

- Δυνατότητες της πλατφόρμας  
- Προτάσεις αξιοποίησης  
 
Διάλειμμα (5') 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

Ενότητα 2. Όραμα Καινοτομίας της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας 
(διάρκεια 70’) 
 
Ώρα έναρξης 3.30 μ.μ. 
 
Εισήγηση (10') 

Ζητήματα: 

- Ποιοι είναι οι στόχοι για την καινοτομία στη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα 
στην επόμενη προγραμματική περίοδο; 

- Πώς μπορούμε να τους επιτύχουμε; 

- Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις ασκούμενες πολιτικές και σε ποιες 
κατευθύνσεις; 

o Ποιες δράσεις πρέπει να υποστηριχθούν; 
o Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη συστηματική συνεργασία; 

 
Breakout rooms (15') 

- Οι ερευνητές και οι διδάσκοντες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους και θα αναζητήσουν ευκαιρίες συνεργασίας ή συνέργειες με το 
ευρύτερο οικοσύστημα. 

- Εκπρόσωποι οργανισμών και επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν ανάγκες, 
προβλήματα και ευκαιρίες συνεργασίας. 

 
 
Συζήτηση (40') 

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ώσμωση μεταξύ των μελών του οικοσυστήματος;  
 
 
Σύνοψη συζήτησης και συμπεράσματα (5’) 
 

 


