ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίτη, 13.07.2010

Για έργο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Πρώτευσε το ΤΕΙ Ηπείρου
μεταξύ 33 ανωτ. Ιδρυμάτων!
«Μεγάλη ευκαιρία για το Ίδρυμα μας» τονίζει ο υπεύθυνος του προγράμματος Ι. Σωτηρόπουλος

Μια σημαντική διάκριση έλαβε το ΤΕΙ Ηπείρου, η πρόταση του οποίου για
την πράξη «Μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» συγκέντρωσε την
υψηλότερη βαθμολογία από 33 Ιδρύματα, ΑΕΙ και ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα!
Ειδικότερα, η πρόταση βαθμολογήθηκε με 8,9 από το Υπουργείο Παιδείας, επίδοση
που κρίνεται πολύ υψηλή. Η εργασία του Ηπειρωτικού εκπαιδευτικού Ιδρύματος,
επικεφαλής της οποίας ήταν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και Επίκουρος Καθηγητής
του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής κ. Γιάννης Σωτηρόπουλος, δίνει
προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην
Ήπειρο σε πολλούς τομείς.
«Μπορεί να αναδειχθεί η καινοτομία που υπάρχει και που δύναται να
υπάρξει στην Ήπειρο» τονίζει ο κ. Σωτηρόπουλος στον «Π.Λ.». Και συνεχίζει
λέγοντας πως «πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία του Ιδρύματός μας ……».
Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη και
σκοπός του ΤΕΙ είναι να εκδώσει την πρότασή του σε βιβλίο, ώστε να αποτελέσει
οδηγό για την περιοχή μας. (τα ανωτέρω αποτελούν απόσπασμα δημοσίευσης της εφημερίδας
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ την 13/07/2010). ……………………………………………………………………………………………………………

Σήμερα, (14/09/2010, με την έναρξη του προγράμματος) ως Ιδρυματικός
Υπεύθυνος οφείλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω για τη συμβολή τους τη Διοίκηση
του ΤΕΙ, τον Πρόεδρο Γρηγόρη Γκίκα, τον αντιπρόεδρο Ευριπίδη Γλαβά (Πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών), τον Υπεύθυνο ΔΑΣΤΑ Νίκο Μαλισιόβα και τους εξής
συναδέλφους Τμηματικούς Υπεύθυνους που εργάστηκαν για την πρόταση:
Γκανά Ιωάννη
Δήμα Κων/νο
Καρυπίδη Φίλιππο
Κοκκώνη Γεώργιο
Μάντακα Μάριο
Μπέζα Βιβή
Ναξάκη Χάρη
Σκούφο Γιάννη
Τσακίρη Δημήτρη
Τσιρογιάννη Γιάννη
και να προσθέσω ότι όλοι οι φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου μπορούν να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα δηλώνοντας το μάθημα:

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

αλλά και σε άλλες δράσεις που θα ανακοινώνονται με την πρόοδο του
προγράμματος.
Για να κατανοηθεί, τέλος, το μέγεθος της επιτυχίας αξίζει να τονίσω εκ νέου ότι κανένα
Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο της χώρας δε συγκέντρωσε αυτή τη βαθμολογία, χωρίς αυτό να
αποτελεί αιχμή κατά της μεγάλης προσφοράς τους ή οιουδήποτε είδους αρνητική συμπεριφορά
εκ μέρους μας. Αντίθετα. Αποτελεί υποχρέωση να συνεχίσουμε έτσι και να εργαστούμε όλοι

μαζί, καθηγητές και φοιτητές, για καλύτερη συνέχεια.

Με τιμή
ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος
Σωτηρόπουλος Ιωάννης

