
 
Συμπεράσματα από τη συμμετοχή στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Ενδοεπιχειρηματικότητας «Intrapreneurship Conference» στο Σαν 
Φρανσίσκο. 
 
 

 
 
 

Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες, τις δυνατότητες 
που προσφέρονται στους Οργανισμούς που επιθυμούν να συμπεριλάβουν την 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην καθημερινότητα τους (Innovation from 
anyone, anywhere, always) μέσα από παραδείγματα και καλές πρακτικές που έχουν 
εφαρμοστεί σε διάφορους οργανισμούς ανά το παγκόσμιο.  
 
Στον κατάλογο των παρουσιαστών και αυτών που συντόνισαν τα εργαστήρια, 
περιλαμβάνονταν μερικοί από τους πιο εξειδικευμένους στο θέμα εμπειρογνώμονες, 
από τα τμήματα / διευθύνσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, μεγάλων 
εταιρειών, οργανισμών αλλά και εκκολαπτηρίων.  
 
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν εκπρόσωποι οργανισμών κι εταιρειών που 
λειτουργούν και εφαρμόζουν προγράμματα ενδοεπιχειρηματικότητας και έχουν σαν 
πρώτιστο στόχο, την ανάπτυξη μίας  πιο επιχειρηματικής κουλτούρας στον οργανισμό 
στον οποίο εργάζονται. 
 
Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που βγήκε και πάλι μέσα από τις 
παρουσιάσεις και τις συζητήσεις στο συνέδριο, είναι ότι η Ενδοεπιχειρηματικότητα 
αναγνωρίζεται πλέον ως τομέας και ως στρατηγική του κάθε οργανισμού και εταιρίας 
που θέλει να έχει μία βιώσιμη στρατηγική για καινοτομία, επιχειρηματικότητα και 
ανάπτυξη, ένα όχημα για οργανική και ψηφιακή μεταμόρφωση  και μια μέθοδο για 
αύξηση της δέσμευσης του προσωπικού και της στήριξης της ανάπτυξης του 
ταλέντου.  
 
Σημαντικό να αναφερθεί επίσης, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας «σωστός» 
τρόπος εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων σε οργανισμούς και είναι αναγκαίο να 
υπάρχει συνεχής προσπάθεια εφαρμογής, βελτίωσης, αξιολόγησης και αλλαγής των 
εργαλείων και των μεθοδολογιών, έτσι ώστε να ταιριάζουν όσο το δυνατό καλύτερα, 
στον κάθε ένα Οργανισμό που τα εφαρμόζει. 
 



Στο 8ο συνέδριο Ενδοεπιχειρηματικότητας, συμμετείχαν πέραν των διακόσιων (200) 
ενδοεπιχειρηματιών και υπευθύνων καινοτομίας/ ενδοεπιχειρηματικότητας, από είκοσι 
εικοσιεπτά (27) χώρες, ανάμεσα στις οποίες οι: Δανία, Γαλλία, Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Ινδία, Κύπρος, Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Μεξικό, Βενεζουέλα, Καναδά και ΗΠΑ.   
 
Πέραν από τα πιο πάνω, τα κυριότερα σημεία και συμπεράσματα από το συνέδριο 
αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω: 
 

- Σχεδόν σε όλους τους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται παρόμοια 
Κέντρα και πρωτοβουλίες, αυτά υπόκεινται κάτω από την αποκλειστική 
ευθύνη του Γενικού Διευθυντή ή ενός από τους Ανώτερους Διευθυντές. Αυτό 
τους δίνει ευελιξία, ταχύτητα στις αποφάσεις και στέλλει σημαντικά μηνύματα 
σε όλο τον οργανισμό για τη δέσμευση της ιεραρχίας και είναι η κινητήρια 
δύναμη για την επιτυχία της όλης προσπάθειας. 

 
- Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας και η προσπάθεια για αλλαγή της κουλτούρας, είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μετάβαση του κάθε οργανισμού, στο 
νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Για το εν λόγο θέμα, έχει πρόσφατα εγκριθεί 
η σχετική εισήγηση. 
 

- Η αίσθηση του κατεπείγοντος σε όλα τα θέματα και σε όλες τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται είναι απαραίτητο συστατικό επιβίωσης του κάθε 
Οργανισμού. Ένας από τους ομιλητές, σε σχετική ερώτηση, απάντησε … «If I 
had to change one thing, it will be the speed of the decision making». 
 

- Η ταχύτητα στην ανάπτυξη, μελέτη, αξιολόγηση, δοκιμασία μιας ιδέας, είναι η 
κινητήριος δύναμη στη δημιουργία πολλαπλών ιδεών με υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας. 72% των νέων ιδεών αποτυγχάνουν. Σημασία είναι να αποτύχουν 
γρήγορα και σχετικά ανώδυνα.   

 
- Απαραίτητη η επίδειξη υπομονής στα άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα. 

Χρειάζεται πολλής χρόνος, πολλές προσπάθειες, αποδοχή της αποτυχίας, 
γρήγορες δοκιμασίες των ιδεών κοκ.  
 

- Τα πιο σημαντικά στάδια στη διαδικασία ενδοεπιχειρηματικότητας δεν είναι η 
γέννηση ιδεών αλλά η αξιολόγηση, υλοποίηση και η ανάπτυξη τους.  
 

- Η ετοιμασία business plan και η «απαίτηση» για Net Present Value και για 
Return on Investment (ROI), στο αρχικό στάδιο μιας ιδέας, είναι σπατάλη 
χρημάτων και χρόνου. Η πιλοτική δοκιμή της ιδέας με ένα οικονομικό τρόπο 
(prototyping,  minimum viable product), μπορεί να προσφέρει μεγάλες 
εξοικονομήσεις. 
 

- Σημαντικός παράγοντας για να αποφασίσει κάποιος αν θα προχωρήσει ή όχι 
με τη δοκιμασία μίας ιδέας, είναι ο βαθμός της έλξης (traction) που  έχει στην 
αγορά η ιδέα, καθώς επίσης και ο βαθμός της αφοσίωσης (stickiness) που 
μπορεί να απολαμβάνει.  
 

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει προϋπολογισμός, προστατέψτε τον, δημιουργείστε 
κίνητρα, περιορίστε την γραφειοκρατία. 



 
- Συνεχής ενημέρωση της ιεραρχίας και του προσωπικού για τις ενέργειες που 

γίνονται σχετικά με το θέμα. 
 

 
 

 
 
 


