
 
◘ Μόνο σε ένα μέρος μπορούν οι επιχειρήσεις να βρουν τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη… Στα 

    πανεπιστήμια, την πηγή των δεξιοτήτων και της καινοτομικής σκέψης. 

◘ Μόνο σε ένα μέρος μπορούν τα πανεπιστήμια να βρουν τους πόρους που απαιτούνται για την ανεξάρτητη 

    λειτουργία τους προς τη δημιουργία δεξιοτήτων και καινοτομικής σκέψης ...  Στις επιχειρήσεις, τον κατεξοχήν  
    δημιουργό πλούτου και αποδέκτη του "προϊόντος" τους. 

◘ Μόνο με ένα τρόπο μπορεί να γίνει μεγιστοποίηση του επιθυμητού αποτελέσματος ... Με την Πανεπιστημιακή- 

    Επιχειρηματική Συνεργασία, που πλέον έχει καθιερωθεί διεθνώς.   

◘ Και επειδή στη χώρα μας αργήσαμε να ξεκινήσουμε, ας αρχίσουμε να τρέχουμε!  

 
Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστημίων (BGS) ιδρύθηκε το 1958 και τελεί υπό την αιγίδα του 
εκάστοτε Βρετανού Πρέσβη.  Η ομάδα “BGS Economics Group”, τα μέλη της οποίας  είναι υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου μέλη του BGS από αλληλοσυμπληρούμενες θεματικές περιοχές που εργάζονται σε εθελοντική βάση, έχει 
στόχο να διεξάγει έρευνες και να οργανώνει δραστηριότητες σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενό της. 

Μέλη αυτής της ομάδας έχουν μελετήσει το θέμα της Πανεπιστημιακής – Επιχειρηματικής Συνεργασίας (University – 
Business Cooperation), κατανοώντας την κατάσταση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντοπίζοντας ορισμένα 
θέματα στα οποία η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση.   

Την Ημερίδα, που γίνεται σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, θα χαιρετίσει ο Βρετανός Πρέσβης κύριος John Kittmer. 

Περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες: 

 Συνέντευξη (βιντεοσκοπημένη) με τον guest speaker Sir Tim Wilson, υπεύθυνο για τη σύνταξη της έρευνας “The 
Wilson Review – a review of business-university collaboration” στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 Συμπεράσματα της μελέτης της ομάδας του BGS για τα θέματα της Πανεπιστημιακής – Επιχειρηματικής Συνεργασίας.  

 Συζήτηση από πάνελ εκπροσώπων από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο, που θα συντονίσει ο καθηγητής 
Ιωσήφ Χασσίδ και θα συμμετάσχουν οι: 

 Γιάννης Καλογήρου - Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

 Σπύρος Λιούκας - Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Σπύρος Φωτεινός – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ομίλου LAVIPHARM 

 Παντελής Τζωρτζάκης - Διευθύνων Σύμβουλος QUEST Holdings, Πρόεδρος εταιρειών πληροφορικής ομίλου  

 Υποβολή ερωτήσεων από το κοινό και σχετική συζήτηση  

Θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Είσοδος ελεύθερη, αλλά λόγω περιορισμένου χώρου θα τηρηθεί προτεραιότητα συμμετοχής. Παρακαλούμε όπως 
μας ενημερώσετε έγκαιρα  για τη συμμετοχή σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα και e-mail) στο e-mail info@bgs.gr.  

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106536069  & 2106062206. 

Πληροφορίες και βιογραφικά των συμμετεχόντων στο πάνελ στο: www.bgs.gr 
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