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Πρόςκληςη ςε διάλεξη κ. Βαςίλειου Μακιοφ
H Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (MOKE) του ΤΕΙ Πάτρασ αποτελεί δομι που υλοποιείται
ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εκνικοφσ πόρουσ
(ΕΣΠΑ 2007-2013). Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ενθάρρυνςη και προώθηςη τησ επιχειρηματικήσ κουλτοφρασ
ςτουσ ςπουδαςτζσ του ΤΕΙ Πάτρασ, οργανϊνει κφκλο διαλζξεων και ςεμιναρίων με καλεςμζνουσ
διακεκριμζνουσ και ζμπειρουσ entrepreneurs, start-up founders, επιχειρθματίεσ, φορείσ και
ακαδθμαϊκοφσ.
Στθν ζναρξθ του κφκλου αυτοφ, θ ΜΟΚΕ ζχει τθν χαρά και τθν τιμι να φιλοξενεί τθν Δευτζρα 5
Νοεμβρίου 2012 ςτισ 9:30 πμ ςτο υνεδριακό Κζντρο του ΣΕΙ Πάτρασ τον κ. Βαςίλειο Μακιό, γενικό
διευκυντι τθσ Μονάδασ Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Τεχνολογικοφ Συνεργατικοφ Σχθματιςμοφ ςτο Ερευνθτικό
Κζντρο «ΑΘΗΝΑ» (Corallia) ο οποίοσ κα δϊςει ανοιχτι διάλεξθ ςε όλα τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ με τίτλο:
υνεργατικοί χηματιςμοί (clusters) για την Ανάπτυξη και Δημιουργία Καινοτομίασ
Corallia Clusters Initiative
Η παρουςία ςασ κα αποτελζςει μεγάλθ τιμι για εμάσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν Μονάδα Καινοτομίασ και
Επιχειρθματικότθτασ του ΤΕΙ Πάτρασ ςτο τθλζφωνο: 2610 369093.
φντομο Βιογραφικό ημείωμα του ομιλητή
Ο κ. Βαςίλειοσ Μακιόσ, γενικόσ διευκυντισ τθσ Μονάδασ Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Τεχνολογικοφ Συνεργατικοφ
Σχθματιςμοφ ςτο Ερευνθτικό Κζντρο «ΑΘΗΝΑ» (Corallia) γεννικθκε ςτθν Καβάλα το 1938. Ζλαβε το δίπλωμα του
Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ από το Πολυτεχνείο του Μονάχου τθσ Δυτ. Γερμανίασ το 1962 και το Ph.D (Dr. Ing.) από
το Max Planck Institut fur Plasmaphysik Garching και το Πολυτεχνείο του Μονάχου το 1966. Από το 1962 ϊσ το 1967
ιταν επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ ςτο Max Planck Institut fur Plasmaphysik ςτο Μόναχο. Δοφλεψε ωσ επίκουροσ
κακθγθτισ από το 1967 ϊσ το 1970, αναπλθρωτισ κακθγθτισ από το 1970 ϊσ το 1973 και ωσ κακθγθτισ από το
1973 ϊσ το 1977 ςτο Τμιμα Ηλεκτρονικϊν του Carleton University ςτθν Οτάβα του Καναδά, όπου αςχολικθκε με
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διδαςκαλία και ζρευνα ςτα ακόλουκα πεδία: μικροκυματικζσ και οπτικζσ τθλεπικοινωνίεσ, τεχνολογία ραντάρ,
ανάπτυξθ laser CO2. Από το 1977 είναι επίτιμοσ κακθγθτισ ςτο Carleton University.
Tο 1975 εξελζγθ κακθγθτισ και διευκυντισ του Εργαςτθρίου Θεωρθτικισ Ηλεκτροτεχνίασ και Παραγωγισ του
τμιματοσ Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, όπου αςχολείται με
τθ διδαςκαλία και τθν ζρευνα ςτα εξισ κζματα: μικροκφματα και οπτικζσ επικοινωνίεσ, δίκτυα επικοινωνιϊν, LAN,
MAN, B-ISDN και ΑΤΜ Τεχνολογία, με ζμφαςθ ςε καταςκευαςτικζσ εφαρμογζσ και καταςκευζσ πρωτοτφπων. Το
εργαςτιριό του ςυμμετζχει ενεργά ςε ερευνθτικά προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ACTS & ESPRIT R&D
projects, όπωσ LION, DISTIMA, PANORAMA, COBUCO κ.ά.). Από τον Οκτϊβριο του 2000 είναι επιςτθμονικόσ
υπεφκυνοσ τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ 7 (Επικοινωνίεσ και Ενςωματωμζνα Συςτιματα) του Ερευνθτικοφ
Ακαδθμαϊκοφ Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν. Ζχει περιςςότερεσ από 140 δθμοςιεφςεισ ενϊ παράλλθλα
κατζχει πολυάρικμα διεκνι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ.

Σι είναι το Corallia
Το Corallia Clusters Initiative είναι μια πρωτοποριακι και δυναμικι
πρωτοβουλία που λειτουργεί ωσ καταλφτθσ μεταξφ παραγόντων
καινοτομίασ, προωκϊντασ τθ δθμιουργία ενόσ ςυνολικοφ και
ανταγωνιςτικοφ οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ. Σχεδιάηει και ςυμβάλλει
ςτθν ανάπτυξθ clusters (Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν) καινοτομίασ, ςε
τομείσ υψθλισ τεχνολογίασ και ζνταςθσ γνϊςθσ, τα οποία διακζτουν τθ
δυναμικι να ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ, να προαγάγουν τθν
εξωςτρζφειά τουσ και τελικά να οδθγθκοφν προσ ζνα μοντζλο παροχισ
υπθρεςιϊν «υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ». Ζνα μοντζλο, δθλαδι, ικανό
να δθμιουργιςει τισ ςυνκικεσ εκείνεσ ϊςτε τα ελλθνικά clusters να
μποροφν να ανταγωνίηονται με ίςουσ όρουσ ςτο ςθμερινό
παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον. Το Corallia Clusters Initiative αποτελεί
Μονάδα του Ερευνθτικοφ Κζντρου Ακθνά, τελεί υπό τθν αιγίδα του
υπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και του
υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ. Συγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Εκνικοφσ Πόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα 2007-2013 και των Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν
Προγραμμάτων 2007-2013. Περιςςότερα μπορείτε να βρείτε ςτο www.corallia.org.
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