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ΠΡΩΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα µπορούσε η ανάµειξη της κυβέρνησης να συµβάλει 
στη διάδραση/σχέσεις του Τriple Ηelix;  

Η πολιτική θα πρέπει να λειτουργεί ως µέσο διευκόλυνσης για την παροχή κινήτρων 
προς τους εµπλεκόµενους φορείς, έτσι ώστε να διευκολύνει τη διάδραση µεταξύ 
ακαδηµαϊκού και επιχειρηµατικού κόσµου. Ένα καλό παράδειγµα σε αυτή την 
περίπτωση είναι το Αµερικάνικο µοντέλο, όπου η κρατική επιχορήγηση δίδεται µε 
ανταγωνιστικό σύστηµα  και συνδυάζεται µε επιδότηση από τη βιοµηχανία. Επίσης, 
θα πρέπει να εισαχθεί ένα εσωτερικό σύστηµα επιβράβευσης για καθηγητές που 
ασχολούνται µε δράσεις επιχειρηµατικότητας, όµως βασική προτεραιότητα 
επιβάλλεται να είναι η απασχολησιµότητα των σπουδαστών. Τέλος, οι ερευνητικές 
επιδοτήσεις θα πρέπει να διανέµονται µε βάση τη δυναµική εµπορευµατοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων (Κοφτερού).  

Αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή επιχορήγηση θα µπορούσε να ακολουθεί τη λογική πως η 
δηµόσια επιχορήγηση θα πρέπει να συνδυάζεται µε (ίση) ιδιωτική επιχορήγηση 
(Περουλάκης).  

Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να επιλυθούν τα προβλήµατα των ΜΜΕ, ωστόσο όµως 
υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ ακαδηµαϊκού χώρου και Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων, και επίσης θα πρέπει να παρέχεται καθοδήγηση σε όλα τα Τµήµατα 
(departments) σχετικά µε το πώς να εµπορευµατοποιηθεί η έρευνα (Παρασκευά).  

Μια ιδιαίτερα συγκεκριµένη διαµάχη µε τους συµµετέχοντες αφορά τα γραφεία 
διασύνδεσης, τα οποία η πλειοψηφία των συµµετεχόντων θεωρεί ότι δεν εργάζονται 
κατάλληλα και δεν αποδίδουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Ωστόσο, (σύµφωνα µε 
την κα. Μαρτίδου), τα γραφεία διασύνδεσης έχουν καθιερωθεί στα πανεπιστήµια και 
η λειτουργική τους αποτελεσµατικότητα αυξάνεται. Επιπλέον, η ίδια οµιλήτρια 
υποστήριξε ότι η επιχειρηµατικότητα και οι επιχειρηµατικές ανάγκες θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν στα ακαδηµαϊκά προγράµµατα σπουδών, καθώς αυτό είναι άκρως 
σηµαντικό για θέµατα απασχολησιµότητας των σπουδαστών και ο ιδιωτικός τοµέας 
απαιτεί αυτές τις δεξιότητες. 
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς υποστηρίζει η τρέχουσα/µελλοντική πολιτική 
συγκεκριµένα τη συνεργασία πανεπιστηµίου/βιοµηχανίας;  

Η συνολική άποψη των οµιλητών ήταν πως η σύµπραξη των φορέων του Τriple Ηelix 
αποτελεί αναγκαιότητα για να εξασφαλιστεί επιδότηση επιτυγχάνοντας ισορροπία 
µεταξύ βασικής έρευνας και έρευνας επιδοτούµενη από τη βιοµηχανία. Η 
επιχειρηµατικότητα και η δηµιουργικότητα είναι καθοριστικής σηµασίας σε κάθε 
πτυχή του Τριπλού Έλικα και οι ανάγκες των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων πρέπει να 
ακούγονται µε προσοχή.  

Επίσης, οι χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση project θα πρέπει να 
συντοµευτούν και τα οικονοµικά κίνητρα (όπως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η   
αύξηση για την Έρευνα και Ανάπτυξη  – που τώρα είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα – 
0.5%) θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι 
επιχειρηµατικοί άγγελοι και  τα  επιχειρηµατικά κεφάλαια.  

Μια συγκεκριµένη τοποθέτηση προτείνει η κυβέρνηση να ενεργεί σύµφωνα µε την 
επιστηµονική ανάλυση. Σε γενικές γραµµές, έρευνα υπάρχει όσο η διαδικασία που 
µετατρέπει χρήµατα σε γνώση και καινοτοµία µεταβάλλεται σε διαδικασία που 
µετατρέπει τη γνώση σε χρήµατα. Προς αυτό τον στόχο, χρειαζόµαστε ιδιαίτερα 
ικανά άτοµα για το σκοπό αυτό και το πανεπιστήµιο δε µπορεί να κάνει και τα δύο 
(πρωταρχικός του στόχος είναι να παράγει ειδικευµένους ερευνητές) – και προς αυτή 
την κατεύθυνση ο ρόλος του Τριπλού Έλικα  είναι καθοριστικός (∆ικαιάκος).  

Από όλα αυτά, το πιο σηµαντικό στοιχείο που οφείλει να εξασφαλίσει η κυβέρνηση 
είναι να εξοφλεί τα οφειλόµενα ποσά εντός των κατάλληλων χρονικών ορίων ούτως 
ώστε οι προσπάθειες των εµπλεκοµένων να γίνονται επιχειρηµατική υπεραξία 
(Περουλάκης).  

 

ΤΡΙΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς µπορείτε εσείς (οι ακαδηµαϊκοί) να συνεργάζεστε / 
επικοινωνείτε προληπτικά {pro-actively} µε τη βιοµηχανία έτσι ώστε να 
ικανοποιούνται οι προσδοκίες σας από τη βιοµηχανία;  

 

 

Οι καλοί ακαδηµαϊκοί είναι απαραίτητοι. Οι καλοί επιχειρηµατικοί ακαδηµαϊκοί είναι 
επίσης απαραίτητοι, αλλά συχνά αυτή η συνεργασία καταστρέφεται από τη 
γραφειοκρατία, καθώς και από το ευρύτερο πλαίσιο και την εσφαλµένη νοοτροπία. 
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Σωστή διασύνδεση απαιτείται για κάθε καλή ιδέα και για να ταιριάξει ένας 
επιχειρηµατίας µε τον ακαδηµαϊκό κόσµο. Ακόµη και αν οι επιχειρήσεις 
προσεγγίσουν τον ακαδηµαϊκό χώρο, δε διαθέτουµε τα κατάλληλα σηµεία/ 
διασύνδεσης για να επιτύχουµε τον απαραίτητο συνδυασµό (Γεωργίου).  

Εναλλακτικά, σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, υπάρχει σύγχυση όρων: δε χρειάζεται να 
κάνουµε τους ακαδηµαϊκούς επιχειρηµατίες, αλλά πρέπει να τους εµφυσήσουµε 
επιχειρηµατικές δεξιότητες, ώστε να τους καταστήσουµε ικανούς να αναγνωρίζουν 
ευκαιρίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουµε ανάγκη από διαφορετικούς 
ακαδηµαϊκούς για διαφορετικούς ρόλους, τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλληλη 
θέση και τη σωστή χρονική στιγµή, αλλά επίσης επιβάλλεται να αποφασίσουµε µε 
ποιο είδος βιοµηχανίας θέλουµε να είµαστε σε επαφή: µε µεγάλους οργανισµούς ή µε 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις; Και τα δύο µπορεί να εµπεριέχουν δυσκολίες αλλά 
έχουν και πλεονεκτήµατα (Vorley). 

Γενικά, χρειαζόµαστε εταιρείες για να δηµιουργήσουµε αυτή τη διάδραση µεταξύ 
βιοµηχανίας και ακαδηµαϊκού χώρου, την οποία η Κύπρος δε διαθέτει. Είναι µια 
µικρή αγορά, κυρίως Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, οπότε θα πρέπει να στραφούµε 
εκτός Κύπρου. Επιπλέον τα γραφεία διασύνδεσης  δε διαθέτουν πολλές ιστορίες 
επιτυχίας. Ένα καλό παράδειγµα θα ήταν η εταιρία Viper. Η Viper αποτελεί κυπριακή 
ιστορία επιτυχίας, η οποία πουλήθηκε 900 εκατοµµύρια δολάρια., ενώ το µεγαλύτερο 
µέρος της τεχνολογίας της προέρχεται από το Ισραήλ. Εποµένως, στην Κύπρο, η 
πολιτική ευνοούσε το να προσελκύσει επιχορήγηση για τη Viper, εντούτοις όµως 
αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς η ουσιαστική έρευνα και ανάπτυξη είναι στο Ισραήλ. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς µπορεί να γεφυρωθεί ο ακαδηµαϊκός χώρος µε τη 
βιοµηχανία; 

Το Τµήµα µας έχει αυτή τη στιγµή µη-δεσµευτικές συµφωνίες µε 15 εταιρείες για να 
επιτύχει αυτόν τον στόχο (αν και το Τµήµα δεν έχει ορίσει κανέναν συγκεκριµένο για 
να επικοινωνεί µε τις εταιρείες). Σηµαντικό το να εµπλακούµε σε διάλογο, αλλά ο 
διάλογος απαιτεί χρόνο: Οι εταιρείες έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, και θα 
πρέπει να γνωριστούµε µεταξύ µας (∆ικαιάκος).  

Συνολικά, είναι προτιµότερο να αλλάξει η κουλτούρα εντός του πανεπιστηµίου από 
το να ασκηθεί πίεση στους ακαδηµαϊκούς – τότε θα ήταν µια µη κερδοφόρα 
κατάσταση (Vorley).  

 

ΠΕΜΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα πρέπει να υπάρχουν µαθήµατα επιχειρηµατικότητας 
και σε non-business προγράµµατα σπουδών; 
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Η γενική άποψη στο θέµα αυτό ήταν ότι δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, ωστόσο 
υφίσταται ανάγκη για µια καλύτερη συνεργασία µε το Τµήµα Business. (Κατά την 
άποψη του κ. Κοφτερού) τα µαθήµατα επιχειρηµατικών δεξιοτήτων θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών, αλλά ακόµη καλύτερα ήδη 
από το νηπιαγωγείο, καθώς το 90% των αποφοίτων δε διαθέτουν στοιχειώδεις 
γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων  και επιχειρηµατικότητας (µε διάφορα υπόβαθρα 
γνώσεων, π.χ. από λογοτεχνία, µουσική, ζωγραφική κτλ).   

Μια βασική ανησυχία σε σχέση µε τα µαθήµατα επιχειρηµατικότητας έγκειται στον 
πραγµατικό αριθµό των εγχειρηµάτων και προϊόντων project που µετατρέπονται σε 
επιχειρηµατικά  προϊόντα (Παπαδόπουλος).  

Παρόλα αυτά, υπάρχει βέβαια ένας αριθµός αποτελεσµάτων από 
εµπορευµατοποιηµένα ευρωπαϊκά έργα , ο οποίος όµως δεν είναι ακριβής. Γεγονός 
είναι ότι πολύ συχνά το τέλος της ευρωπαϊκής επιχορήγησης συνεπάγεται και το 
τέλος του εγχειρήµατος.  Ωστόσο, πλέον οι πολιτικές της ΕΕ αλλάζουν ως προς αυτό 
(Περουλάκης). 

Επιπλέον, οι δεξιότητες που απαιτούν οι εργοδότες από τους αποφοίτους είναι: 
αναλυτική σκέψη, ικανότητα συνεργασίας, βασική γνώση και ικανότητα εργασίας σε 
ένα διεθνές περιβάλλον. Το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα των projects είναι τα άτοµα 
που εκπαιδεύονται µέσα από τη συµµετοχή τους σε αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν 
µάθει να εργάζονται σε ένα διεθνές/παγκόσµιο περιβάλλον, και οι (εσωτερικές) 
πολιτικές θα πρέπει να καθιστούν αυτούς τους εκπαιδευµένους ανθρώπους ικανούς 
να διεξάγουν τα δικά τους projects. Εποµένως, η εκπαίδευση µέσω των έργων  της ΕΕ 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και πολύτιµη (∆ικαιάκος). 

Ωστόσο, ανεξαρτήτως επαγγελµατικού υπόβαθρου (καλλιτεχνικού, επιστηµονικού, 
επιχειρηµατικού, κτλ.) ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: να δηµιουργήσει κάποιος µια 
φαντασία, να µπορεί κάποιος να πει µια ιστορία (που θα είναι καλύτερη από την 
προηγούµενη), ή ακόµη και µια καινούρια ιστορία. Θα πρέπει να αναλογιστούµε 
πόσοι καθηγητές επιχειρηµατικότητας διαθέτουν πραγµατική πρακτική εµπειρία! 
Ενδεχοµένως, αυτό που ουσιαστικά χρειάζεται είναι καθοδηγητικά πρότυπα, ώστε οι 
άνθρωποι να µπορούν να ακολουθήσουν, και επίσης υψηλή ερευνητική ποιότητα και 
σε πραγµατικά προβλήµατα που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών 
και θα αποφέρει θέσεις εργασίας και χρήµατα για την χώρα και τον επιχειρηµατία 
(Γεωργίου).  

Τέλος, αναφορικά µε αυτή την ερώτηση, ένα καθοριστικό στοιχείο που οφείλει 
κάποιος να λάβει υπόψη του είναι η προστασία πνευµατικής περιουσίας στην Κύπρο 
– για την οποία η νοµοθεσία δεν είναι απόλυτα σαφής. Είναι επίσης σηµαντικό να 
συνδυαστούν υπάρχουσες τεχνολογίες σε σχέση µε την παροχή ενός σχεδίου κτλ., (θα 
ήταν θετικό να υπάρχει µια ΜΜΕ για να το παρέχει αυτό). Παραδείγµατος χάριν, στο 
παρελθόν, εταιρείες όπως η Procter & Gamble  έστελναν το προσωπικό τους σε 
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συνέδρια για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Ωστόσο, τώρα αυτό είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρό και η τεχνογνωσία αποκτάται online µέσω ιστοσελίδων. 

ΕΚΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς µπορούµε εµείς (η βιοµηχανία) να ενδυναµώσουµε τη 
συνεργασία µε τον ακαδηµαϊκό χώρο και ποια είναι τα εµπόδια;  

Ορισµένα από τα ήδη γνωστά κύρια εµπόδια είναι: γλωσσικά εµπόδια (οι 
ακαδηµαϊκοί και οι άνθρωποι του επιχειρηµατικού κόσµου µιλάνε διαφορετική 
γλώσσα, γεγονός που οδηγεί σε προβλήµατα επικοινωνίας), η γραφειοκρατία, το ότι η 
βιοµηχανία δεν έχει κίνητρα για να συνεργαστεί µε τον ακαδηµαϊκό χώρο, µια γενική 
ασυµβατότητα, και το ότι τα πανεπιστήµια δε διαθέτουν το κατάλληλα ικανό 
πρόσωπο για να συνδιαλέγεται µε τις ΜΜΕ (δεν επαρκεί να ανατεθεί αυτός ο ρόλος 
σε έναν µεταπτυχιακό φοιτητή). Ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα που δεν έµαθα 
στις πανεπιστηµιακές µου σπουδές, µα που το χρειάστηκα στην επιχειρηµατική µου 
σταδιοδροµία ήταν “Να σκέφτοµαι έξω από το κουτί” – το οποίο και αποτελεί 
καθοριστικό εµπόδιο (εάν απουσιάζει).  Ακόµη, απαιτούνται φορολογικά κίνητρα για 
τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις προκειµένου να συνεργαστούν µε τους ακαδηµαϊκούς, 
και τα γραφεία διασύνδεσης στα πανεπιστήµια πρέπει να προσλαµβάνουν πιο ικανά 
στελέχη για να κάνουν αυτή τη δουλειά, και τα οποία να καταβαίνουν την αγορά και 
τη βιοµηχανία, όχι απλά να είναι φοιτητές – (Παρίσης). 

Ένα καλό παράδειγµα αποτελεί ο Κοσµήτορας του Πανεπιστηµίου του Stanford, ο 
οποίος έφερε επιχειρηµατίες από έξω από το πανεπιστήµιο για να αρχίσουν να 
καλλιεργούν το επιχειρηµατικό πνεύµα εντός του πανεπιστηµίου,  χρειάζεται  Ηγεσία. 

Μια καλή τέτοιου είδους στρατηγική συνεπάγεται πρώτον επίτευξη των  αναγκών 
των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που είναι οι µηχανικοί λογισµικού  και οι 
δηµιουργικοί άνθρωποι. Οι µηχανικοί λογισµικού  προωθούν την ανάπτυξη 
προϊόντων, ενώ οι δηµιουργικοί άνθρωποι βοηθούν την εταιρεία να κινηθεί πιο 
γρήγορα, καθώς µπορούν να επικοινωνήσουν το µήνυµα πιο γρήγορα. Ακόµη, 
απαιτούνται ψηφιακές δεξιότητες – την ίδια στιγµή που υπάρχει υψηλό ποσοστό 
ανεργίας των ακαδηµαϊκών, κάτι που είναι αντιφατικό (Κοφτερός). Υπάρχουν 
ειδικευµένοι απόφοιτοι Πληροφορικής στην Κύπρο, αλλά η δυσκολία για µια 
µικροµεσαία επιχείρηση είναι να υπερβεί τον ανταγωνισµό για να αποκτήσει 
πρόσβαση και σε άλλες αγορές (∆ικαιάκος).  

Ποια στοιχεία της απασχολησιµότητας και της επιχειρηµατικότητας θεωρείτε ότι 
δηµιουργούν εµπόδια  στη συνεργασία µε τους ακαδηµαϊκούς;   

∆ε µπορείς να διδάξεις επιχειρηµατικότητα, αλλά µπορείς να διδάξεις δεξιότητες 
επιχειρηµατικότητας, κριτική σκέψη, καθώς και πώς να ανακαλύπτει κανείς τις 
ευκαιρίες. Θα πρέπει να ενθαρρύνεις τους φοιτητές /ακαδηµαϊκούς, αντί να τους 
εξαναγκάζεις να υιοθετούν επιχειρηµατική στάση. Είναι αναγκαίο να ενδυναµώνεις 
τους ανθρώπους ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις αγοράς (Vorley).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το βασικό συµπέρασµα αυτής της Στρογγυλής Τράπεζας είναι το γεγονός ότι 
ολόκληρο το οικοσύστηµα του Τriple Ηelix (πανεπιστήµιο, βιοµηχανία, κυβέρνηση) 
πρέπει να εξελιχθεί και να προσαρµοστεί προκειµένου να επιτύχει σωστά το στάδιο 
της συνδηµιουργίας επενδύοντας στην υπεροχή. Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
λειτουργεί ως παράγοντας που καθιστά εφικτό το να παρέχονται κίνητρα στα 
εµπλεκόµενα µέρη, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία µεταξύ ακαδηµαϊκών 
και επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαίο να δοθεί απάντηση στα προβλήµατα 
των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων - ΜΜΕ (που αποτελούν το 98% των Κυπριακών 
επιχειρήσεων), αλλά παρατηρείται έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ ακαδηµαϊκού χώρου 
και ΜΜΕ. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει coaching – καθοδήγηση, η οποία να 
παρέχεται σε όλα τα τµήµατα σχετικά µε το πώς να εµπορευµατοποιήσουν την 
έρευνα. Ακόµη, η γενική άποψη των οµιλητών ήταν ότι η συνεργασία των φορέων 
του Τriple Ηelix αποτελεί αναγκαιότητα για να εξασφαλιστεί επιδότηση 
επιτυγχάνοντας ισορροπία µεταξύ βασικής έρευνας και έρευνας επιδοτούµενης από 
τη βιοµηχανία. Η επιχειρηµατικότητα και δηµιουργικότητα είναι καθοριστικής 
σηµασίας σε κάθε οντότητα του τριπλού έλικα και οι ανάγκες των Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων πρέπει να ακούγονται µε προσοχή.  

Οι καλοί ακαδηµαϊκοί είναι απαραίτητοι. Οι καλοί επιχειρηµατικοί ακαδηµαϊκοί είναι 
επίσης απαραίτητοι, αλλά συχνά αυτή η συνεργασία καταστρέφεται από τη 
γραφειοκρατία, καθώς και από το ευρύτερο πλαίσιο και την εσφαλµένη νοοτροπία. 
Σωστό channeling απαιτείται για κάθε καλή ιδέα και για να ταιριάξει ένας 
επιχειρηµατίας µε τον ακαδηµαϊκό κόσµο. Γενικά, χρειαζόµαστε εταιρείες για να 
δηµιουργήσουµε αυτή τη διάδραση µεταξύ βιοµηχανίας και ακαδηµαϊκού χώρου, την 
οποία η Κύπρος δε διαθέτει. Είναι µια µικρή αγορά, κυρίως Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων, οπότε θα πρέπει να στραφούµε εκτός Κύπρου. Σε κάθε περίπτωση, 
µαθήµατα επιχειρηµατικότητας (συµπεριλαµβανοµένου και του management 
πνευµατικής περιουσίας) καθώς και οι σχετικές δεξιότητες εµπορευµατοποίησης είναι 
απόλυτα απαραίτητα.  

Ωστόσο, η επιχειρηµατικότητα δε µπορεί να διδαχτεί αλλά µπορείς να διδάξεις 
δεξιότητες επιχειρηµατικότητας και  κριτική σκέψη, καθώς και πώς να ανακαλύπτει 
κανείς τις ευκαιρίες. Θα πρέπει να ενθαρρύνεις τους φοιτητές και τους ακαδηµαϊκούς, 
αντί να εξαναγκάζονται να υιοθετούν επιχειρηµατική στάση. Είναι αναγκαίο οι 
άνθρωποι να ενδυναµώνονται ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις αγοράς και να 
µεγαλουργήσουν.  

Τελική δήλωση για όλους τους οµιλητές: 

 ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ στην ΥΠΕΡΟΧΗ! 



 

8 
www.triplehelixgreece.eu  

Φωτογραφικό υλικό από την Εκδήλωση 
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Κάλυψη της Εκδήλωσης στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

http://www.kepa.gov.cy/em/BusinessDirectory/Company/CompanyProduct.aspx?Co
mpanyId=3129fa30-860c-4b3a-a7bd-19a68226f91a&ProductId=4969269e-e15a-
45fd-8be0-bc18050fc1a8 

http://www.4-traders.com/news/Ministry-of-Commerce-Industry-and-Tourism-of--
05062014-International-Conference-for-Entrepreneu--18551442/ 

http://cyprus-mail.com/2014/06/05/private-initiative-and-entrepreneurship-will-drive-
economic-recovery/ 

http://www.typos.com.cy/cat/1/article/5826 

http://www.newsbomb.gr/kypros/story/455693/yp-emporioy-kyproy-30-ekat-gia-tin-
epiheirimatiki-kainotomia 

http://www.sigmalive.com/news/local/132705 

http://www.goldnews.com.cy/en/economy/georgiades-entrepreneurship-will-drive-
the-economy 

http://www.balkaneu.com/private-initiative-entrepreneurship-drive-economic-
recovery/ 

http://www.esbri.se/forskninge.asp?link=konferenser 

http://www.laimitomos.com/2014/06/ρίχνουν-30-εκατ-στην-επιχειρηµατικότητ/ 

http://www.nomisma.com.cy/el-gr/themata/44/28350#.U5F2WBaATDc 

http://article.wn.com/view/2014/06/05/05_06_2014_International_Conference_for_E
ntrepreneurship_Inn/ 

http://www.palo.gr/eidhseis-kypros/lakkotrypis-30-ek-eyrw-gia-tin-epixeirimatiki-
kainotomia/10931608/ 

http://livester.gr/a/news/∆ιάφορα/11527061/ΥΠΟΙΚ-quotΑποκλιµάκωση-επιτοκίων-
µέσα-απο-διόρθωση-τραπεζών-quot# 

RIK - radio  http://www.cs.ucy.ac.cy/~george/RIK_r.mp3 

RIK - TV  http://www.cs.ucy.ac.cy/~george/RIK.wmv 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Καθ. Παναγιώτης H. Κετικίδης, PhD  

Πρόεδρος του Triple Helix Association, Παράρτηµα Ελλάδας 
pketikidis@seerc.org  

Adrian Solomon (πληροφορίες): asolomon@seerc.org  


