
                                   
 

 

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, συμμετέχει σε ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα (το OPENiSME) που έχει σαν στόχο να συμβάλλει στην εξέλιξη της 

καινοτομικής ικανότητας μικρότερων επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτυχθούν μέσω της 

νέας διαδικασίας «Ανοιχτή Καινοτομία» για συνεργασίες κυρίως μεταξύ μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και ερευνητικών ιδρυμάτων.  

 

Αυτές που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο είναι οι ΜΜΕ που αναζητούν να επιλύσουν ένα 

τεχνικής φύσης επιχειρηματικό πρόβλημα, δίχως όμως να έχουν το χρόνο, τις γνώσεις, ή τα 

χρήματα για να βρουν λύση. Η Πλατφόρμα Ανοιχτής Καινοτομίας αξιοποιεί την υπηρεσία 

αυτοματοποιημένης αντιστοίχησης με εμπειρογνώμονες για να συνδράμει τις ΜΜΕ. Τα οφέλη 

είναι: 

Καλύτερες λύσεις: οι προτεινόμενοι εμπειρογνώμονες έχουν βαθιά γνώση της τελευταίας 

καινοτόμας τεχνολογίας του θέματος που τις απασχολεί και μπορούν να προτείνουν την καλύτερη 

λύση για να λυθεί το πρόβλημα.  

Ταχύτερες  λύσεις: χάρη στις γνώσεις τους,  οι εμπειρογνώμονες χρειάζονται λιγότερο χρόνο για 

να βρουν τη λύση καθώς δεν ξεκινούν από την αρχή. Οι εμπειρογνώμονες είτε θα έχουν μελετήσει 

στο παρελθόν τον τομέα που τις ενδιαφέρει είτε θα δραστηριοποιούνται πρόσφατα σε αυτόν , 

έχοντας πιθανόν βρει ήδη τη λύση.  

Φθηνότερες λύσεις: το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες είναι ειδικά καταρτισμένοι εξυπηρετεί 

όχι μόνο στο να βρίσκεται πιο γρήγορα η λύση, αλλά και να μειώνεται το κόστος, συγκριτικά με 

κάποιον που έχει πιο γενικές γνώσεις 

Επομένως, χρειαζόμαστε ΜΜΕ που ψάχνουν να βρουν λύση σε προβλήματα καινοτομίας για να τις 

βοηθήσουμε φέρνοντας τες σε επαφή με τους ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ μέσω 

της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η καινοτόμος μηχανή αναζήτησης ανιχνεύει την 

επιστημονική βιβλιογραφία και τις βάσεις δεδομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υποστηρίζει 

τη διαδικασία αναζήτησης κατάλληλου εμπειρογνώμονα. 

 

Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι ΜΜΕ είναι να περιγράψουν σε γενικές γραμμές το πρόβλημα που 

τις απασχολεί, στην φόρμα που επισυνάπτεται. Για παράδειγμα:   

- μια εταιρεία που κατασκευάζει εσωτερικές πόρτες από μοριοσανίδες ενδιαφέρεται για 

καινοτομικά υλικά κάλυψης, 

- μια εταιρεία που κατασκευάζει  πλαστικά καλούπια ενδιαφέρεται για λύσεις αντι-

μικροβιακής προστασίας των πλαστικών υλικών, 

 



                                   
 

- μια εταιρεία στο χώρο των logisitcs ενδιαφέρεται να αναπτύξει μια πλατφόρμα 

ταχυμεταφορών που να συνδυάζει τις παραγγελίες για να πετύχει καλύτερη εξυπηρέτηση 

και να προσφέρει χαμηλότερες τιμές στους πελάτες της.   

 Στη συνέχεια, θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους για να καθορίσουμε με λέξεις – κλειδιά τους 

όρους της αναζήτησης εμπειρογνωμόνων και να τις καθοδηγήσουμε σε όλη την διαδικασία. Η 

αναζήτηση και η πρώτη επικοινωνία με τους εμπειρογνώμονες είναι δωρεάν και γίνεται μέσω της 

Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα. Όταν βρεθεί ο 

κατάλληλος ειδικός και προχωρήσει η συνεργασία, τότε τους όρους τους συναποφασίζουν οι 

επιχειρήσεις και ο/οι ερευνητές.  

 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην:  

Δρ. Μαρία Γιαννακούρου, email: research@akep.eu  τηλ. +30 210 3313690. 
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

          

 

Στοιχεία Επικοινωνίας (Εμπιστευτικά. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επιβεβαίωση)   
Όνομα:     

Επίθετο:    

Επιχείρηση:    

Email:    

Τηλέφωνο:      

  

Τίτλος της καινοτομίας/προβλήματος :   

 
………………………………………………………………………………..………………………………………….   

Περιγραφή της καινοτομίας/προβλήματος : 
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