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ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η Α' φάση του τριήμερου
υποστήριξης επιχειρηματικών
ιδεών
Την Παρασκευή η παρουσίαση των προτάσεων
Σε ένα υψηλής ποιότητας σεμινάριο, οι εισηγητές του οποίου μεταλαμπάδευσαν πολλά
χρόνια γνώσεων και εμπειριών στους συμμετέχοντες, εξελίχθηκαν οι δύο πρώτες μέρες
του τριήμερου υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών, που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Στελέχη γνωστών επιχειρηματιών και άνθρωποι που γνωρίζουν "εκ των έσω" την
επιχειρηματικότητα, αποκάλυψαν "μυστικά" στους νέους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν την
επιχειρηματική ιδέα και αναζητούν χρηματοδότηση για την υλοποίησή της.
Με τέτοιου είδους εκδηλώσεις και ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των καιρών, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την παρουσίαση και την βελτίωση
επιχειρηματικών ιδεών των μηχανικών καθώς και την επικοινωνία και την
πραγματοποίηση συνεργασιών μεταξύ τους και την επαφή τους με επενδυτές.
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του διήμερου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε
χθες και προχθές στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο του τριήμερου υποστήριξης επιχειρηματικών
ιδεών, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Τάσος Κονακλίδης
υπογράμμισε ότι συγκεκριμένη εκδήλωση είναι η μετεξέλιξη των σεμιναρίων για την
επαγγελματική και επιστημονική επιμόρφωση των μηχανικών, που διοργανώνει εδώ
και χρόνια το ΤΕΕ/ΤΚΜ και είναι μόνο η αρχή μιας προσπάθειας για τη συνεχή υποστήριξη
των επιχειρηματικών προσπαθειών των μηχανικών. "Το ΤΕΕ/ΤΚΜ οφείλει να προηγείται και
να μην τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Δυστυχώς, οι νέοι είναι εκείνοι που υπόκεινται σε
μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της κρίσης. Όμως, έχουν τα εφόδια να καταστούν
πρωτοπόροι και είναι στο χέρι τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια", ανέφερε.
Από τη πλευρά του το μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ και σύνδεσμός της με τη Μόνιμη Επιτροπή
Επαγγελματικών Θεμάτων, Δημήτρης Μήτρου τόνισε ότι ενόψει της νέας προγραμματικής
περιόδου το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει αναλάβει ήδη πρωτοβουλία για να επιτευχθεί η πρόσβασή
των μηχανικών σε χρηματοδοτικά εργαλεία προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με όρους πιο συμβατούς με τη δυναμική που έχει τη δυνατότητα να επιδείξει ο κλάδος των
μηχανικών και των επιστημόνων γενικότερα, στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Παράλληλα κάλεσε τους μηχανικούς να συμμετέχουν εθελοντικά σε παρόμοιες δράσεις που
σχεδιάζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Χαιρετισμό απεύθυνε και ο εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, κ. Πανάς, ο οποίος επικρότησε την πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την διοργάνωση
του τριημέρου υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών.
Τις δύο πρώτες μέρες (27 και 28 Μαΐου) διεξήχθη ειδικό σεμινάριο-workshop, το οποίο
προετοίμασε και καθοδήγησε τους προκριθέντες στη βελτίωση των προτάσεων /
παρουσιάσεών τους. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ημερών έγιναν εισηγήσεις από
έμπειρους και επιτυχημένους επαγγελματίες, οι οποίοι παρουσίασαν τρόπους υλοποίησης και
σωστής προβολής μίας επιχειρηματικής ιδέας. Ορισμένες από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις αφορούσαν την μετατροπή του μηχανικού από επαγγελματία σε
επιχειρηματία, την διαχείριση μίας επιχειρηματικής αποτυχίας, μία επιτυχημένη
παρουσίαση, ένα success story, τα εργαλεία χρηματοδότησης, το ΕΣΠΑ και τη
δημιουργία μία επιτυχημένης παρουσίας στο διαδίκτυο.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τονίστηκε ότι στο ειδικό καθεστώς επιχειρηματικότητας των
Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια
που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις
οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν
υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των
επιχειρήσεων αυτών.
Οι εισηγητές έδωσαν χρήσιμες συμβουλές για επιχειρηματική πρωτοβουλία, οι οποίες είναι:
• Εξωστρεφή ιδέα

• Aξιοποίηση γνώσης
• Ομάδα
• Σωστοί σύμβουλοι
• Πελάτες/Αγορά σχέδιο
• Σωστή παρουσίαση σε υποψήφιους χρηματοδότες
• Συζήτηση της ιδέας με πολύ κόσμο
• Επιχειρηματικό πλάνο
• Στρατηγική
• Προσεκτικά βήματα ανάπτυξης
• Αξιοποίηση πόρων
• Καινοτομία/Διαφοροποίηση
• Υπομονή, πίστη και επιμονή
• Καθορισμός Στόχων
• Learning
• Δικτύωση/Διασύνδεση
• Ευελιξία
• Δώστε προτεταιραιότητες
• Η επιχορήγηση δεν είναι αυτοσκοπός
• Κοινωνικά δίκτυα
• Αξιοποίηση τεχνολογίας
• Αξιοποίηση οικογένειας
• Συνεχή ενασχόληση
• Αφεντικό είναι ο εαυτό σου!
Η εκδήλωση συνεχίζεται την Παρασκευή 31 Μαΐου, οπότε θα γίνουν, κατά θεματικές ενότητες
οι παρουσιάσεις των επιχειρηματικών προτάσεων. Στο σύνολό τους πρόκειται για
επιχειρηματικές ιδέες μηχανικών, οι εμπνευστές των οποίων αναζητούν μεταξύ άλλων
τρόπους χρηματοδότησης.
Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του “τριήμερου υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών”, καθώς
το σημερινό πρόβλημα για τους νέους μηχανικούς δεν είναι η έλλειψη καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών, αλλά η εξασφάλιση (οικονομικής) υποστήριξης για την υλοποίησή
τους. Η εκδήλωση φιλοδοξεί να δώσει την ευκαιρία στους μηχανικούς να προβάλουν τις ιδέες
τους σε ανθρώπους της αγοράς, να πάρουν “feedback” για αυτές και πιθανώς να
εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.
Οι θεματικές ενότητες των προτάσεων είναι:
1.
Πληροφορική
2.
Κατασκευές-Καινοτόμες προτάσεις για οικοδομικά υλικά.
3.
Ενέργεια
4.
Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις
Να σημειωθεί ότι το Σάββατο 1 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν σειρά επιχειρηματικών
συναντήσεων στο ΤΕΕ/ΤΚΜ μεταξύ των συμμετεχόντων και πιθανών επενδυτών.
H εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και θα φιλοξενηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου
Αλεξάνδρου 49). Περισσότερες πληροφορίες και συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων,
είναι αναρτημένες, στη σχετική με την εκδήλωση, ιστοσελίδα http://epixeirinteetkm.gr/. Το
τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών διοργανώνεται μετά από πρόταση της Μόνιμης
Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

