
 
 

 
 

 

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η δηαδηθαζία ηνπ Σρεδηαζκνύ (Design) απνηειεί ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή πςειήο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηλνηόκσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ επηθέξνπλ 
αύμεζε ησλ θεξδώλ, από ηηο επηρεηξήζεηο, ήηαλ ην θεληξηθό ζπκπέξαζκα 
ηεο επηηπρεκέλεο εκεξίδαο '' Innovation ID 2014'', ε νπνία δηνξγαλώζεθε ρζεο 
Τπίηη 21 Οκηωβπίος Μαΐος 2014, από ηο Κένηπο Δπισειπημαηικήρ & 
Πολιηιζηικήρ Ανάπηςξηρ (Κ.Δ.Π.Α.), ηο Goethe-Institut, ηο British Council 
και ηην Μηηποπολιηική Αναπηςξιακή Θεζζαλονίκηρ Α.Δ., με ηην 
ςποζηήπιξη ηος Δλληνικού Βπαβείος Δπισειπημαηικόηηηαρ, ζηιρ 
εγκαηαζηάζειρ ηος Goethe-Institut. 

Η εκεξίδα είρε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξεκαηηώλ πθηζηάκελσλ θαη 
λέσλ, ησλ ζηειερώλ θαη εξγαδνκέλσλ ησλ κηθξν-κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο 
πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζώο επίζεο ησλ 
ζπνπδαζηώλ θαη θνηηεηώλ γηα ηε κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία . 

Δθηόο από ηελ επηηπρή νξγάλσζή ηεο , ν νιηζηηθόο ραξαθηήξαο πξνζέγγηζεο 
ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο, πνπ ζπλδύαζε ηε ηερλνγλσζία 
ησλ πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηώλ  κε ηε δηαδξαζηηθή πξνζέγγηζε ησλ 
εξγαιείσλ ζρεδηαζκνύ από ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ησλ ζεκαηηθώλ 
εξγαζηεξίσλ πνπ πιαηζίσζαλ ηελ εκεξίδα, νδήγεζαλ ζε εμαηξεηηθά 
ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα ηα νπνία νη παξεπξηζθόκελνη παξαθνινύζεζαλ 
κε δσεξό ελδηαθέξνλ . 

Σηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηεο εκεξίδαο, κίιεζαλ ν θ. Νεοκλήρ 
Σηάμκορ από ην Κ.Δ.Π.Α., ε θα.Claire Fennelow από ην Design Council, ε 
θα.Annelies Thoelen από ην Design Flanders θαη ε θα Alexa Torlo από ην 
Birmingham City University. Σε απηό ην κέξνο πξνβιήζεθαλ ε αμία ηνπ 
Σρεδηαζκνύ, ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπ ζηελ Διιάδα, ε ρξήζε επξσπατθώλ 
θαιώλ πξαθηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηε ρξήζε ηνπ Σρεδηαζκνύ, θαζώο 
θαη ε επαθή ηνπ Σρεδηαζκνύ κε όινπο ηνπο θιάδνπο θαη ηα επαγγέικαηα. 

Σην δεύηεξν κέξνο ηεο εκεξίδαο αθνινύζεζαλ νη παξνπζηάζεηο ηων 
κ.κ. Γεώπγιος  Παπαδάκη από ηην Filisia Interfaces, θαη Jimmy 
Athanasopoulou από ην Δλληνικό Βπαβείο Δπισειπημαηικόηηηαρ, θαζώο 
θαη ηων μελών ηηρ ομάδαρ επγαζίαρ από ηο κλειζηό θεμαηικό 
επγαζηήπιο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζπλεδξηαθά ζηηο 20/10/2014 ζηηο 



 
 

 
 

 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Goethe-Institut. Ο θ. Γ. Παπαδάθεο παξνπζίαζε ηε 
κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Filisia Interfaces γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 
πξντόλησλ ηεο, όζν θαη  ηνλ ζεκαληηθό θνηλσληθό αληίθηππν ηεο πξνζπάζεηάο 
ηεο. 

Από ηε κεξηά ηνπ ν θ. J. Athanasopoulos παξνπζίαζε εθηελώο ην Διιεληθό 
Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ην νπνίν δηαλύεη ην ηξίην έηνο ελίζρπζεο ηεο 
ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, παξνηξύλνληαο ηνπο παξεπξηζθόκελνπο γηα 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό. Παξάιιεια απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θνηλνύ 
γηα ηε ιεηηνπξγία, ηελ εθαξκνγή, ηηο απαηηήζεηο θαη ην όξακα ηνπ Διιεληθνύ 
Βξαβείνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Αθνινύζσο ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην 
θιεηζηό ζεκαηηθό εξγαζηήξην ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ηε ρζεζηλή εκέξα 
(Γεπηέξα 20/10/2014) παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ, θαζώο επίζεο ηελ 
αμηνιόγεζή ηνπο από ηελ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηό. 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνζέιθπζε ην ζεκαηηθό εξγαζηήξην πνπ αθνινύζεζε ην 
θύξην κέξνο ηεο εκεξίδαο κε ζέκα «Ππακηική εθαπμογή ηων επγαλείων 
ηος Service Design Toolkit». Σην εξγαζηήξην αλαδείρζεθαλ νη βαζηθέο 
αξρέο ηνπ Σρεδηαζκνύ ελώ νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηό είραλ ηελ επθαηξία λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία ηνπ Service Design Toolkit γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο κε ζθνπό ηελ 
εμεύξεζε βηώζηκεο ιύζεο. 

Σηελ εκεξίδα ραηξεηηζκό απεύζπλαλ ν πξόεδξνο ηνπ ΚΔΠΑ θ. Θωμάρ-
Φωκίων Αλγιαννάκογλος, ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Αλαπηπμηαθήο Θεζζαινλίθεο 
ΑΔ, θ. Σπύπορ Πέγκαρ, ν δ/ληήο ηνπ γεξκαληθνύ ηλζηηηνύηνπ θ. Peter 
Panes θαη ε εθπξόζσπνο ηνπ Βξεηαληθνύ Σπκβνπιίνπ, κα. Φπςζούλα 
Μελίδος. 

H εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπήο, 
ελώ ην ζπληoληζκό ηεο είρε ε δεκνζηνγξάθνο κα. Αννη Καπολίδος.  

 


