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στο Συνέδριο  
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
12 και 13 Μαΐου, 2011  

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά το ΕΚΕΤΑ σας καλωσορίζει στο Συνέδριο για 

την  Καινοτομία  &  Επιχειρηματικότητα  που  φέτος 

συνδιοργανώνουμε  με  την  Γαλλική  πρεσβεία  στην  Αθήνα  και 

το  Γαλλικό προξενείο και  Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.      Είναι  το 

4ο κατά σειρά τέτοιο Συνέδριο που οργανώνουμε (το 2ο με την 

Γαλλική  κυβέρνηση)  γεγονός  που  οριοθετεί  και  επιβεβαιώνει 

την  πάγια  θέση  και  προσανατολισμό  του  ΕΚΕΤΑ  προς  την 

παραγωγή και την επιχειρηματικότητα για την σε μόνιμη βάση 

σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την Κοινωνική και 

Οικονομική Ανάπτυξη.   

Το ΕΚΕΤΑ έχει αναλάβει – ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο ‐ μια 

συστηματική προσπάθεια για μεγαλύτερη σύνδεσή του με την 

«αγορά»  και  διάχυση  των  πολύ  σημαντικών  και  διεθνώς 

αναγνωρισμένων  ερευνητικών  του  αποτελεσμάτων  προς  την 

κοινωνία  και  την  οικονομία  της  περιοχής  μας  και  της  χώρας 

γενικότερα.    Επιτρέψτε  μου  να  αναφερθώ  συνοπτικά  στις 

κυριότερες ‐ πιο πρόσφατες ‐ πρωτοβουλίες και ενέργειές μας 

στον τομέα αυτό.  
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Καθιερώνεται πλέον μια συστηματική επαφή και   συνεργασία 

με  τους  παραγωγικούς  και  εξαγωγικούς  φορείς  της 

Θεσσαλονίκης  και  της  Β.  Ελλάδας  γενικότερα,  η  οποία    μέσα 

στους πρώτους μόλις μήνες του 2011,  περιλαμβάνει: 

  Κοινές  συναντήσεις  των  Διοικητικών  μας 

Συμβουλίων με το ΕΒΕΘ και τον ΣΕΒΕ.  

 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον ΣΕΒΕ και  

προετοιμασία ανάλογου μνημονίου με το ΕΒΕΘ. 

 Εγγραφή του ΕΚΕΤΑ ως μέλος του ΣΕΒΕ.  

 Συστηματική  διοργάνωση  εκδηλώσεων  «Ανοικτών 

θυρών» από όλα τα Ινστιτούτα μας στις οποίες μας 

επισκέπτονται  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  για  να 

ενημερωθούν από τη Διεύθυνση και το προσωπικό 

μας σχετικά με τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες 

των  Ινστιτούτων  μας.  Προ  ολίγων  μηνών  ήταν  το 

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών,  προ ημερών ήταν 

το Ινστιτούτο Πληροφορικής, και αύριο (13 Μαΐου)  

είναι το Ινστιτούτο Μεταφορών.  

 Επισκέψεις από τεχνικά στελέχη και ερευνητές του 

ΕΚΕΤΑ  σε  φορείς  και  επιχειρήσεις  για  αποτίμηση 

των  τεχνολογικών  αναγκών  τους  (technology 

audits).    Οι  διαδικασίες  αυτές  –  που  σημειωτέον 

δεν  κοστίζουν  τίποτα  στους  ενδιαφερόμενους  – 

δίνουν τη δυνατότητα στοχευμένης και υπεύθυνης 

ενημέρωσης  (μετά  από  επιτόπιες  επισκέψεις  μας) 

σχετικά  με  τις  δυνατότητες  πρακτικής  συμβολής 

των  ερευνητικών  μας  υποδομών  και  καινοτόμων 

αποτελεσμάτων  στην συγκεκριμένη επιχείρηση και 

την παραγωγική της διαδικασία. Να σημειώσω ότι 

η  συγκεκριμένη  ενέργεια  αφορά  όχι  μόνο 
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επιχειρήσεις  που  παράγουν  προϊόντα  αλλά  και 

αυτές που παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. μεταφορές).  

 Συμμετοχή  μας  σε  επισκέψεις  προώθησης  των 

Ελληνικών  προϊόντων  στο  εξωτερικό  (π.χ. 

συμμετοχή  στη  διοργάνωση  από  τον  ΣΕΒΕ  σε 

συνεργασία  με  την  Eurobank  των  γνωστών 

εκδηλώσεων προώθησης Ελληνικών προϊόντων στο 

εξωτερικό). 

 

Ολοκληρώθηκε επίσης η δημιουργία του πρώτου (από 3 ή και 

περισσότερα  που  προγραμματίζονται)  cluster  του  ΕΚΕΤΑ.  

Πρόκειται  για  την  πρόσφατη    δημιουργία  του  cluster 

Βιοαγροδιατροφής από  το  Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας και 

την προοπτική να ακολουθήσουν και παρόμοιες πρωτοβουλίες 

για τα θέματα Ενέργειας, και Logistics.    

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για υλοποίηση καινοτόμων 

προϊόντων  και  ερευνητικών αποτελεσμάτων μας,  προωθούμε 

επίσης  και  με  δική  μας  αποκλειστικά  πρωτοβουλία 

συγκεκριμένα  καινοτόμα  ερευνητικά  μας  επιτεύγματα    με 

κύριο  παράδειγμα  την  προωθούμενη  αυτή  τη  στιγμή  

δημιουργία του λεγόμενου  Ενεργειακού Διαδρόμου Πράσινων 

Τεχνολογιών. Στο έργο αυτό θα συμμετέχουν δύο Υπουργεία, ο 

Δήμος  Θεσσαλονίκης,  ιδιωτικοί  φορείς,  και  φυσικά  το  ΕΚΕΤΑ  

που  θα  είναι  ο  τεχνικός  συντονιστής  και  πάροχος  της 

τεχνογνωσίας.  Το  έργο  αναμένεται  να  υλοποιήσει  μια 

σημαντικότατη  επιδεικτική  ενέργεια  αξιοποίησης  του 

διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται στην Πτολεμαΐδα από 

την  ΔΕΗ,  για  την  παραγωγή  Υδρογόνου  και  συνθετικών 

καυσίμων  και  χρήση  τους  σε  ειδικά  περιβαλλοντικά 
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λεωφορεία  στο  σύστημα  Δημοσίων  Συγκοινωνιών  της 

Θεσσαλονίκης.   

 

Συνεργαζόμαστε  τέλος  ‐  πάνω  στο  ίδιο  μοτίβο  της  σύνδεσης 

της  έρευνας  με  την  παραγωγή  ‐  και  με  διάφορες  άλλες 

κυβερνήσεις  όπως  π.χ.  με  την  Γερμανική  κυβέρνηση  (και 

χαιρετίζω  με  την  ευκαιρία  αυτή,  τον  Γερμανό  πρόξενο  κ. 

Wolfgang  Hoelscher‐Obermaier  που  βρίσκεται  ανάμεσά  μας),  

αλλά  και  πολλούς  ιδιωτικούς φορείς  του  εξωτερικού  και  του 

εσωτερικού (BP, Dow Chemicals, κλπ). 

 

Το  Συνέδριο αυτό  έρχεται  να  επιβεβαιώσει  και προβάλλει  τις 

δραστηριότητές  μας  αυτές  στοχεύοντας  στην  μεγαλύτερη 

ενημέρωση των παραγωγικών φορέων για τα ερευνητικά μας 

προγράμματα  και  επιτεύγματα,  αλλά  και  την  ανάπτυξη  νέων 

συνεργασιών προς όφελος και των δύο πλευρών.  

 

Θα ήθελα και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω την Γαλλική 

κυβέρνηση και τους φορείς εκπροσώπους της στην Ελλάδα, με 

τους  οποίους  συνδιοργανώσαμε  αυτό  το  Συνέδριο,  για  την 

άψογη  συνεργασία  στη  διοργάνωση  αυτού  του  Συνεδρίου. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τον 

Γάλλο  πρέσβη  στην  Ελλάδα  κ. Christophe  FARNAUD  και  τον 

Γάλλο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη κ. Christian Thimonier για την 

πλήρη  και  συνεχή  τους  υποστήριξη.  Θερμές  ευχαριστίες 

ανήκουν  επίσης  στα  μέλη  των  δύο  Επιτροπών:    της 

Οργανωτικής  και  της  Επιστημονικής,    οι  οποίες  διοργάνωσαν 

το Συνέδριο. Ιδιαίτερα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τον 

συνάδελφό  μου  πρόεδρο  της  Επιστημονικής  Επιτροπής  και 
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Δντη  του  Ινστιτούτου  Χημικών  Διεργασιών  του  ΕΚΕΤΑ  κ. 

Κωνσταντόπουλο  ο  οποίος  θα  είναι  σε  λίγο  και  ο  νέο‐

εκλεγμένος πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ.  

 

Ευχαριστώ τέλος όλους εσάς κυρίες και κύριοι για την μαζική 

συμμετοχή σας και προσβλέπω στη συνέχιση και επέκταση της 

συνεργασίας  του  ΕΚΕΤΑ  με  όλους  τους  φορείς  της 

παραγωγικής  διαδικασίας  και  της  αγοράς  για  το  καλό  όλων 

των πλευρών. 

 

 

Γ. Γιαννόπουλος 

Αντιπρόεδρος ΔΣ  ΕΚΕΤΑ 

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

12‐5‐2011  


