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Άννη Καρολίδου 

 

Δίχωσ υπερβολή, όπου καινοτομία και μηχανικοί. Ζρχεται λοιπόν το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικήσ 

Μακεδονίασ και ςυνυπογράφει το Μνημόνιο Συνεργαςίασ με το ΟΚThess, το οποίο, αιςίωσ, 

τον ερχόμενο μήνα ανοίγει τον 13ο Κφκλο Επιτάχυνςησ καινοτόμων επιχειρηματικϊν ιδεϊν, 

ζχοντασ ήδη διαγράψει μία επιτυχημζνη, παραγωγική πορεία τετραετίασ. 

«Θεωροφμε το ΟΚThess μία ςθμαντικι δράςθ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν κα ζπρεπε να απουςιάηει 
από τθ ςφμπραξθ των φορζων, ακαδθμαϊκϊν και παραγωγικϊν τθσ πόλθσ, που το ςτθρίηουν. 
Στθ ςυνεργαςία με το ΟΚThess ςυνζβαλε κακοριςτικά θ πολφ δραςτιρια Μόνιμθ Επιτροπι 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ του Τμιματοσ. Ευελπιςτοφμε 
λοιπόν, μαηί με τουσ υπόλοιπουσ φορείσ, να βοθκιςουμε ςτθν ανάπτυξθ τθσ καινοτόμου 
επιχειρθματικότθτασ», τόνιςε ςτο GRTimes.gr o πρόεδροσ τθσ Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιϊργοσ 
Τςακοφμησ. 
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Γιϊργοσ Τςακοφμθσ 

 

Η ταυτότητα του OKThess 

To OKThess είναι μία ςφμπραξθ 11 κεςμικϊν φορζων, που υλοποιεί ζνα πρόγραμμα ενίςχυςθσ 
τθσ καινοτομικισ νεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ ςτα πλαίςια αποκλειςτικισ δωρεάσ του 
Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ. 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι πλζον το 11ο μζλοσ τθσ ςφμπραξθσ των φορζων τθσ Θεςςαλονίκθσ που 
ςτθρίηουν το ΟΚThess, δθλαδι τθν προκερμοκοιτίδα επιχειριςεων που αποτελεί μζροσ του 
οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Σθμειϊνεται ότι οι δράςεισ του ΟΚThess είναι 
ςε τρεισ τομείσ: τθσ ανοικτισ εκπαίδευςθσ, του Κφκλου Επιτάχυνςθσ, τθσ δικτφωςθσ με 
εταιρείεσ και επενδυτζσ που μποροφν να ειςφζρουν  προςτικζμενθ αξία ςτισ ομάδεσ του 
οικοςυςτιματοσ. 

Φορζασ διαχείριςθσ του ζργου είναι θ Αςτικι Μθ Κερδοςκοπικι Εταιρεία Ανάπτυξθσ 
Οικοςυςτιματοσ Καινοτομίασ Θεςςαλονίκθσ, που ςυνζςτθςαν θ ΜΑΘ Α.Ε. και θ ΔΕΘ Helexpo. 

 

Καινοτομία και μηχανικοί 

Όπωσ διλωςε ο ςυντονιςτήσ του OKΤhess κ. Αντϊνησ Ηλίασ , μζλοσ τθσ Μ.Ε. 
Ανταγωνιςτικότθτασ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι μθχανικοί  ζχουν δϊςει ιςχυρό παρϊν ςτισ καινοτόμεσ 



ιδζεσ που υποςτθρίχκθκαν από τα προγράμματα εκπαίδευςθσ, ςυμβουλευτικισ και τουσ 
κφκλουσ επιχειρθματικισ επιτάχυνςθσ του ΟΚThess. Στισ περιςςότερεσ από 120 ομάδεσ που 
υποςτθρίχκθκαν τθν τελευταία τετραετία από το OKThess, μετείχε τουλάχιςτον ζνασ 
μθχανικόσ. 

«Πολλοί από τουσ ανκρϊπουσ που παίρνουν καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ με επιχειρθματικι 
διάςταςθ, ζχουν τεχνικό υπόβακρο, είναι μθχανικοί, οπότε εξ’ οριςμοφ υπάρχει μία ςυςχζτιςθ 
μεταξφ του ΟΚThess και του ΤΕΕ/ΤΚΜ που τϊρα «ςφραγίηεται» με τθν ζνταξθ του 
Επιμελθτθρίου ςτθν ομάδα των κεςμικϊν φορζων που το υποςτθρίηουν». 

Αντϊνθσ Ηλίασ 

Στουσ μθχανικοφσ που ζδειξαν επιχειρθματικό πνεφμα ςε νζεσ κατευκφνςεισ, πζραν των 
‘κλαςικϊν’, ανικουν πολλοί από τισ ειδικότθτεσ των μθχανικϊν Η/Υ, των μθχανολόγων, των 
θλεκτρολόγων, ενϊ ςε ςχιματα που είςαι ςτραμμζνα ςε ζργα για smart cities μετζχουν και 
πολιτικοί μθχανικοί. 

«Διακρίνουμε μία νζασ αντίλθψθσ επιχειρθματικότθτα από πλευράσ μθχανικϊν, τθν οποία 
προςπακεί να προβάλλει αλλά και να υποβοθκιςει το ΤΕΕ/ΤΚΜ μζςα από ςειρά δράςεων του 
Τμιματοσ, που επεξεργάηεται θ Μόνιμθ Επιτροπι Ανταγωνιςτικότθτασ, Επιχειρθματικότθτασ, 
Καινοτομίασ. Πζραν αυτοφ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ διακζτει ςτελζχθ με τεχνογνωςία που μποροφν να 
ενιςχφςουν το κλίμα τθσ καινοφργιασ, καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ», επιςιμανε ο κ. 
Ηλίασ. 



Ο 13οσ Κφκλοσ Επιτάχυνςησ 

Το ΟΚThess ςυνεχίηει ςτισ παράλλθλεσ δράςεισ που υλοποιεί. Ζτςι, τον Απρίλιο, κα ανοίξει θ 
διαδικαςία  για τον 13ο Κφκλο Επιτάχυνςθσ, ςτον οποίο κα ςυμμετάςχουν ωσ 15 ομάδεσ. Ο 
κάκε κφκλοσ διαρκεί περίπου τρεισ μινεσ και περιλαμβάνει επιχειρθματικι εκπαίδευςθ με 
εργαςτιρια που γίνονται μία – δφο φορζσ τθν εβδομάδα και πάνω ςε πλικοσ αντικειμζνων, 
που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ μίασ start up. Στα εργαςτιρια αναλφονται από μεκοδολογικά 
εργαλεία ανάπτυξθσ μίασ start up, ηθτιματα που αφοροφν τθν ανάπτυξθ προϊόντοσ, το 
μάρκετινγκ, τισ διαπραγματεφςεισ, τισ πωλιςεισ. Επίςθσ, παρζχεται coaching που είναι 
υποςτιριξθ ςε πιο εξειδικευμζνθ βάςθ για κάκε ομάδα, αλλά και mentoring από άτομα από το 
τοπικό οικοςφςτθμα καινοτομίασ. 

Τον τελευταίο χρόνο, λόγω τθσ πανδθμίασ, το πρόγραμμα του OKThess υλοποιείται 
διαδικτυακά, γι’ αυτό και ςτάκθκε δυνατι θ ςυμμετοχι ομάδων και εκτόσ Θεςςαλονίκθσ, 
κυρίωσ από περιοχζσ που δεν ζχουν αντίςτοιχεσ δομζσ ςτιριξθσ τθσ δθμιουργίασ νεοφυϊν 
επιχειριςεων. 

 

Νζα επιχειρηματικότητα με ….tech 

Οι περιςςότερεσ ομάδεσ που ςυμμετζχουν ςτουσ Κφκλουσ του OKThess, είναι άτυπεσ (όχι 
εταιρείεσ).  Από τισ 120 επιχειρθματικζσ ομάδεσ που ςυμμετείχαν, δθμιουργικθκαν 32 
εταιρείεσ οι οποίεσ άντλθςαν, ςυνολικά, χρθματοδότθςθ περίπου 3 εκατ. ευρϊ ενϊ το 2019 
είχαν τηίρο, κοντά ςτο 1,5 εκατ. ευρϊ. 

Οι επιχειρθματικζσ ομάδεσ που πζραςαν από το ΟΚΤhess, δεν απευκφνονταν αποκλειςτικά ςε 
ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, αλλά όλεσ είχαν ςτο DNA τουσ το …tech, κάνοντασ μάλιςτα χριςθ 
τεχνολογιϊν αιχμισ όπωσ ΙΟΤ, ΑΙ, Big Data Analytics. Αρκετζσ πάντωσ δοφλευαν πάνω ςε 
καινοτόμεσ ιδζεσ ςτο fintech, ςτο Med και ΗealthTech, ςτο AgroTech, ςε τεχνολογικζσ λφςεισ 
για τθν Εκπαίδευςθ, τον Τουριςμό και τθν Ψυχαγωγία. 

Οι τομείσ ενδιαφζροντοσ των επόμενων επίδοξων επιχειρθματιϊν, κα καταγραφοφν όταν 
ανοίξει θ διαδικαςία του 13ου Κφκλου Επιτάχυνςθσ. 

*φωτογραφίεσ αρχείου 

 


