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Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015
16.00-18.30
Βιβλιοθήκη Μουσείου Κινηματογράφου

AGENDA: Η επόμενη ημέρα των ΜΟ.Κ.Ε.
 Προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη παρούσα λειτουργία
 Προτάσεις για την επόμενη ημέρα

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)- Φ. Μαυροματίδης, Κ. Μουτσιάνας
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ)- Α. Μπελίδης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)- Γ. Μυλωνά
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)- Π. Γκιούρκα

Η όλη εκδήλωση ήταν ανοικτή προς το κοινό, το οποίο εξέφρασε και τις απόψεις τους.
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Εισαγωγή.
Στα πλαίσια των Innovation Days 2015, διοργανώθηκε η ετήσια συνάντηση των ΜΟ.Κ.Ε. της
Β. Ελλάδος. Με βάση τη χρονική στιγμή του έργου, το κύριο αντικείμενο συζήτησης ήταν τα
προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη λειτουργία των ΜΟ.Κ.Ε. και η λύση η οποία μπορεί
να προταθεί και να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη μέρα των ΜΟ.Κ.Ε. όπως αυτή θα
προκύψει στη νέα χρηματοδοτική περίοδο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αντικειμενικός σκοπός της συζήτησης ήταν να μπουν τα
θεμέλια για την εκπόνηση ενός σχεδίου λειτουργίας των ΜΟ.Κ.Ε. και κατ’ επέκταση των
ΔΑΣΤΑ, το οποίο αντανακλώντας τη κοινή βούληση των ιδρυμάτων να γίνει αποδεκτό από
το Υπουργείο Παιδείας και να αποτελέσει το εγχειρίδιο για την αυριανή λειτουργία των
ΜΟ.Κ.Ε.
Είναι προφανές ότι για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλάνο θα πρέπει πρώτα να εντοπιστούν
τα προβλήματα και να τεθούν οι στόχοι. Τα προβλήματα όπως αυτά έχουν προκύψει από τη
μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος συνοψίζονται στα:
 Επικαλύψεις μεταξύ ΜΟ.Κ.Ε. και Γ.Δ.
 Έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας σε κοινές δράσεις μεταξύ των ΜΟ.Κ.Ε και
κυρίως των ΜΟ.Κ.Ε. σε ίδιες περιφέρειες
 Προβλήματα χρηματοδότησης και απορρόφησης κονδυλίων
 Προβλήματα λειτουργικότητας και λήψης αποφάσεων
 Διοικητικά και μη εμπόδια στη συνεργασία ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής
κοινότητας
 Δυσκολία των φοιτητών να έρθουν σε αποτελεσματική επαφή με τον επιχειρηματικό
κόσμο και δυστοκίες στον σχεδιασμό των διαφόρων σεμιναρίων και μαθημάτων

Σε αυτά τα προβλήματα όλες οι ΜΟ.Κ.Ε. συνέστησαν σχεδόν ταυτόσημες προτάσεις που
αποκρυσταλλώνονται:


Στην ενσωμάτωση των ΔΑΣΤΑ στην οργανική δομή των ιδρυμάτων με νέα μορφή



Στον συντονισμό σε περιφερειακό τουλάχιστον επίπεδο για διοργάνωση κοινών
δράσεων



Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. για επιπλέον άντληση χρηματοδότησης
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Αναδιαμόρφωση του μαθήματος καινοτομίας



Δημιουργία δομής για σύνδεση ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των
συμμετεχόντων φορέων.
Τοποθετήσεις των εκπροσώπων των συμμετεχόντων φορέων
Κατά το πρώτο γύρο τοποθετήσεων, ο συντονιστής της συζήτησης και εκπρόσωπος του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ. Μαυροματίδης, τόνισε ότι ο στόχος της συνάντησης θα πρέπει να είναι η
δημιουργία των βάσεων για τη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου για την επόμενη ημέρα των
ΔΑΣΤΑ και κατ’ επέκταση των ΜΟΚΕ, το οποίο θα τύχει της υποστήριξης όλων των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και από κοινού θα υποβληθεί στο υπουργείο. Επίσης,
αναρωτήθηκε για τη δυνατότητα αυτονομίας ως προς τη διαχείριση του προϋπολογισμού
για αποφυγή γραφειοκρατικών εμποδίων ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων του
προγράμματος.
Η εκπρόσωπος του Α.Π.Θ. κα Μυλωνά, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησης το οποίο αυτή
τη στιγμή αποτελεί το κύριο πρόβλημα των περισσοτέρων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των υπαρχόντων δράσεων των ΜΟ.Κ.Ε. και του
ρόλου τους ως το στήριγμα των φοιτητών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας τους.
Ο εκπρόσωπος του Α.ΤΕ.Ι. κ. Μπελίδης τόνισε ότι τα μαθήματα δεν είναι πανάκεια καθώς η
πλειοψηφία των φοιτητών σε αυτό το στάδιο δεν έχουν τα εχέγγυα για να γίνουν
επιχειρηματίες. Έτσι για να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θα πρέπει να έχουν τη
μορφή ενός βασικού εισαγωγικού μαθήματος το οποίο θα απευθύνεται στα μεγαλύτερα
έτη σπουδών. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για περισσότερες εκδηλώσεις όπου θα
εμπλέκονται επιχειρήσεις αλλά και εύρεση μεθόδων ώστε και οι δυο πλευρές να
συνεισφέρουν στη κοινή προσπάθεια.
Η εκπρόσωπος του Δ.Π.Θ., κα Γκιούρκα παρουσίασε το σχέδιο για την οργανική
ενσωμάτωση των δομών της ΔΑΣΤΑ στο οργανόγραμμα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Συνοπτικά, προτείνεται να δημιουργηθεί μια νέα διεύθυνση η οποία θα περιέχει και θα
συντονίζει τη ΜΟ.Κ.Ε., το Γ.Δ., το τμήμα πρακτικής άσκησης και το τμήμα μεταφοράς
τεχνολογίας (ή τεχνογνωσίας για τα ιδρύματα που δε διαθέτουν μηχανολογικά τμήματα).
Το τελευταίο τμήμα θα είναι επιφορτισμένο με τη σύνδεση ακαδημαϊκής και
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επιχειρηματικής κοινότητας. Μάλιστα, οι απόφοιτοι των ιδρυμάτων που είναι τώρα μέλη
της επιχειρηματικής κοινότητας, θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη
του στόχου αυτού. Τέλος, ενημέρωσε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για πρόταση στη
σύγκλητο του Δ.Π.Θ. για χρηματοδότηση γέφυρα με ιδίους πόρους ως γέφυρα μέχρι την
επανεκκίνηση του νέου προγράμματος.
Οι συμμετέχοντες αποδέχτηκαν το σχέδιο.

Επεξεργασία των προτάσεων

Αθανάσιος Μπελίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΟΚΕ, ΑΤΕΙ


Περιέγραψε τα κύρια προβλήματα που εμποδίζουν τη σύμπραξη ακαδημαϊκής και
επιχειρηματικής κοινότητας, τα οποία έχουν να κάνουν με νοοτροπίες του
επιχειρηματικού τομέα και με αγκυλώσεις του νομοθετικού πλαισίου που αποθαρρύνει
ανάλογες συνεργασίες



Στο νέο πρόγραμμα καλό είναι να υπάρχει ένας ενιαίος προϋπολογισμός που για τα
μεγάλα ιδρύματα να φτάνει τα 120.000€/έτος ώστε να μπορούν να είναι λειτουργικές
οι διευθύνσεις. Για τα μικρά ιδρύματα ο προϋπολογισμός θα είναι μικρότερος.



Να γίνει κοινή υποβολή του προγράμματος για χρηματοδότηση, αν και ελλοχεύει ο
κίνδυνος το τελικό budget που θα εγκριθεί να είναι μικρότερο από το επιθυμητό.



Τα συντονιστικά όργανα να είναι σε 6 μεγάλες γεωγραφικές ενότητες ώστε να
καλύπτονται και περιφέρειες που έχουν μόνο ένα ίδρυμα. Ανάμεσα στις κοινές δράσεις
να είναι και οι προ-θερμοκοιτίδες



Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς αυτή θα
αποτελέσει σημαντική πτυχή της επιχειρηματικότητας στο εγγύς μέλλον. Ένα είδος start
up ΚΥΝΣΕΠ.

Παρασκευή Γκιούργκα, Innovation Strategist, Δ.Π.Θ.


Το συντονιστικό όργανο να καλύπτει ευρείες περιφερειακές ενότητες και πχ να είναι
ένα Μακεδονία-Θράκη
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Από τη στιγμή που το σχέδιο που θα υποβληθεί θα είναι ενιαίο, προτείνεται να
υπάρχουν θεματικά πεδία δράσεων (5-10) από τα οποία η κάθε ΜΟΚΕ θα επιλέγει ποια
θα πραγματοποιήσει



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο τμήμα μεταφοράς τεχνολογίας και στο πως αυτό μπορεί
να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Για τα ιδρύματα τα οποία δεν έχουν τεχνολογικά
τμήματα, θα μπορούσε να ονομαστεί τμήμα μεταφοράς τεχνογνωσίας



Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. για άντληση επιπλέον χρηματοδότησης. Η
συμμετοχή θα αφορά τα ιδρύματα και τα σχέδια θα περιλαμβάνουν δράσεις συναφείς
με το αντικείμενο των ΜΟ.Κ.Ε.



Σε ότι αφορά τη δομή του Δ.Π.Θ. λόγο της γεωγραφικής κατανομής των
δραστηριοτήτων του σε τέσσερις περιοχές της Θράκης, προβλέπεται η διεύθυνση να
αποτελείται από τέσσερις κόμβους. Ο δε προυπολογισμός αγγίζει τις 115.000€/ έτος

Γεωργία Μυλωνά, Σύμβουλος Επικοινωνίας & Πληροφορικής ΜΟΚΕ, ΑΠΘ


Επισημάνθηκε η χρησιμότητα των μαθημάτων και των συμπληρωματικών παράλληλων
δράσεων



Επισημάνθηκε η ανάγκη συνέχισης κοινών εκδηλώσεων



Ανάπτυξη περισσότερων εκδηλώσεων με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και σε νέες
μορφές αυτής όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα

Φώτης Μαυροματίδης, Υπεύθυνος ΜΟΚΕ, ΔΙΠΑΕ


Τα ιδρύματα, τουλάχιστον στο επίπεδο του κάθε συντονιστικού οργάνου, θα πρέπει να
συμμετέχουν σε προγράμματα της Ε.Ε. ώστε να αντλήσουν επιπλέον πόρους για
δράσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενο των ΜΟΚΕ



Να γίνουν προσπάθειες δημιουργίας consortiums ιδιωτικών επιχειρήσεων τα οποία θα
χορηγούν συγκεκριμένες έρευνες είτε μέσω χορηγιών αυτών είτε μέσα χορηγιών
διδακτορικών υποτροφιών.



Τα συντονιστικά όργανα να λειτουργούν στα πρότυπα συλλογικών οργάνων όπως η
ΚΕΔΚΕ
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Κωνσταντίνος Μουτσιάνας, Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, ΔΙ.ΠΑ.Ε.


Τα συντονιστικά όργανα θα μπορούσαν να ενσωματώσουν (μέσα από τη κοινή χρήση
πόρων) διάφορες υπηρεσίες που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και
υποστήριξη αυτής όπως νομικές και λοιπές γραφειοκρατικές συμβουλές. Σε αυτό το
πλαίσιο θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι προ-θερμοκοιτίδες.



Τονίστηκε το γεγονός των επικαλύψεων του υπάρχοντος προγράμματος, ιδίως ανάμεσα
στις δράσεις του ΓΔ και της ΜΟΚΕ, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι διακριτό στο νέο
πρόγραμμα

Κοινό


Αντί για δημιουργία συντονιστικών οργάνων, να μπει μέσα στα παραδοτέα του σχεδίου
ως δράση, η δημιουργία συντονιστικών οργάνων, ώστε να υπάρξει και θεσμική
δέσμευση.



Να γίνει άνοιγμα σε επιχειρήσεις του εξωτερικού για σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικής
και ακαδημαϊκής κοινότητας και υποστήριξης των εγχώριων start ups και έρευνας



Η χορηγία των επιχειρήσεων θα μπορούσα να είναι με αντιπραγματισμό ώστε να
παρακαμφθούν διάφορα νομικά και διοικητικά κωλύματα.

Σύνοψη
Με βάση όλα τα παραπάνω η συνάντηση των ΜΟ.Κ.Ε. έθεσε τους εξής στόχους:
i.

Τη δημιουργία μιας νέας οργανικής δομής και κοινής υποβολής στο υπουργείο ενός
κοινού σχεδίου

ii.

Τη μετατροπή του μαθήματος καινοτομίας σε υποχρεωτικό, ‘ελαφρύτερο’ και σε
μεγαλύτερα έτη

iii.

Αύξηση κοινών εκδηλώσεων και δράσεων με έμφαση στην επιχειρηματικότητα

iv.

Ευελιξία ως προς τις δράσεις που κάθε ίδρυμα θέλει να κάνει

v.

Δημιουργία περιφερειακών συντονιστικών δομών

vi.

Αύξηση του προϋπολογισμού του έργου με σταθερά όρια για όλα τα ιδρύματα
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