
 

 

 

«Η Innovation Academy ςυμμετείχε ςτθν κατάρτιςθ ςτρατθγικοφ 

ςχεδίου για τθν ανάπτυξθ του τομζα ΤΠΕ τθσ κυβζρνθςθσ των 

Ηνωμζνων Αραβικών Εμιράτων» 

 

Η Innovation Academy ςυμμετείχε επιτυχϊσ, ςε ςυνεργαςία με διεκνι ςυμβουλευτικό οργανιςμό, 

ςτθν κατάρτιςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου ανάπτυξθσ του τομζα ΣΠΕ τθσ κυβζρνθςθσ των Ηνωμζνων 

Αραβικϊν Εμιράτων (Η.Α.Ε.). τα πλαίςια του ζργου τα ςτελζχθ τθσ Innovation Academy ςυμμετείχαν 

ςτθν ανάλυςθ αγοράσ ΣΠΕ και ΜΜΕ τθσ χϊρασ (ICT and digital media market base lining), κακοριςμό 

πικανϊν ςεναρίων ανάπτυξθσ του κλάδου (scenarios/hypotheses driven analysis), ανάπτυξθ 

λεπτομεροφσ μακρο-οινονομικοφ μοντζλου για τον ποςοτικό προςδιοριςμό τθσ επίδραςθσ πικανϊν 

ςεναρίων (marco-econometric model/scenarios simulation), κακϊσ και κακοριςμό δράςεων 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου του κλάδου ΣΠΕ (ICT regulatory levers management). Κατά τθν ολοκλιρωςθ 

του ζργου παρουςιάςκθκε το όραμα, οι ςτόχοι και οι βαςικοί άξονεσ τθσ ςτρατθγικισ, κακϊσ και το 

ςχζδιο δράςθσ/υλοποίθςθσ για τα επόμενα χρόνια. 

Η InnovationAcademy είναι μια εξειδικευμζνθ εταιρεία παροχισ υπθρεςιών ζρευνασ και 

ςυμβουλών με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ του τομζα των Τεχνολογιών Πλθροφορικισ 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ζμφαςθ ςτθν υιοκζτθςθ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ ςε διαφορετικοφσ 

κάκετουστομείσ τθσ οικονομίασ, όπωσ το περιβάλλον, θ ενζργεια, οι μεταφορζσ, θ υγεία και θ 

εκπαίδευςθ. Η InnovationAcademy, που ςτεγάηεται ςτο Πάρκο Επιχειριςεων Τψθλισ Σεχνολογίασ 

τθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ, προςφζρει υψθλισ ποιότθτασ, εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ  ζρευνασ 

και παροχισ ςυμβουλϊν, που περιλαμβάνουν τθ χάραξθ πολιτικισ και τθ διαχείριςθ κανονιςτικοφ 

πλαιςίου, τθν ενςωμάτωςθ τεχνολογικισ καινοτομίασ και τθ μεταφορά καλϊν πρακτικϊν ςε 

διαφορετικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ, τθν παροχι επιχειρθματικϊν και τεχνολογικϊν ςυμβουλϊν, 

τθν εκπόνθςθ εξειδικευμζνων αναλφςεων και τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, δθμιουργϊντασ ουςιαςτικι αξία για τουσ ςυνεργάτεσ τθσ. 

Ενδεικτικζσ πρόςφατεσ δραςτθριότθτεσ τθσ InnovationAcademyπεριλαμβάνουν: 

1. Κατάρτιςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν ανάπτυξθ του τομζα ΤΠΕ τθσ κυβζρνθςθσ των 

Ηνωμζνων Αραβικών Εμιράτων, για λογαριαςμό μεγάλου τθλεπικοινωνιακοφ παρόχου τθσ 

περιοχισ (ωσ υπεργολάβοσ διεκνοφσ ςυμβουλευτικοφ οργανιςμοφ) 

2. Ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ πλάνου για τθν είςοδο ςτθν αγορά IPOver-The-TopVideo ςτθν 

Μζςθ Ανατολι, για λογαριαςμό μεγάλου τθλεπικοινωνιακοφ παρόχου τθσ περιοχισ (ωσ 

υπεργολάβοσ διεκνοφσ ςυμβουλευτικοφ οργανιςμοφ) 



3. Υποςτιριξθ τθσ κυβζρνθςθσ του Μαυροβουνίου για τθ Σφνκεςθ Εκνικισ Στρατθγικισ 

Ευρυηωνικότθτασ, με ςκοπό τθν διάχυςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και ανάπτυξθσ νζασ 

γενιάσ ευρυηωνικϊν δικτφων (NextGenerationBroadbandAccessNetworks) 

4. Ανάλυςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ κινθτισ τθλεφωνίασ με ςτόχο τθν μελζτθ τθσ βιωςιμότθτασ 

νζων επιχειρθματικϊν ςχθματιςμϊν ωσ υπεργολάβοσ ςυμβουλευτικισ εταιρίασ για 

λογαριαςμό διεκνοφσ επενδυτικοφ ςχιματοσ 

5. Συμμετοχι ωσ εξειδικευμζνοιομιλθτζσ (expertspeaker) ςε ςεμινάρια τθσ ITU-ArabRegion, 

ςε κζματα νζασ γενιάσ δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ (4G/LTE) 

6. Συμμετοχι ςε ερευνθτικά ζργα και υποςτιριξθ ερευνθτικών οργανιςμών ςτθν Ελλάδα για 

τθν κατάρτιςθ εκνικοφ ςχεδίου εφαρμογισ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθν προςταςία των 

δαςικϊν περιοχϊν, κακϊσ και για τθν εκπόνθςθ πιλοτικισ περιφερειακισ άςκθςθσ 

προοπτικισ διερεφνθςθσ (foresight) για τθν ανάπτυξθ τθσ Έρευνασ & Καινοτομίασ ςτον 

τομζα ΣΠΕ για τθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ.  

Τα ςτελζχθ τθσ InnovationAcademy ςυγκεντρώνουν περιςςότερα από 25 ζτθ εμπειρίασ ςτον τομζα 

των επικοινωνιών και των τεχνολογιών πλθροφορικισ και ζχουν ςυνεργαςτεί από διαφορετικζσ 

κζςεισ με διεκνείσ οργανιςμοφσ (ITU, EC), δθμοςίουσ φορείσ όπωσ Τπουργεία, Ρυκμιςτικζσ Αρχζσ και 

οργανιςμοφσ αρμόδιουσ για τθν ανάπτυξθ των ΣΠΕ, κακϊσ και παρόχουσ τθλεπικοινωνιϊν ςτισ 

περιοχζσ γεωγραφικισ εςτίαςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ. Η διοίκθςθ τθσ εταιρίασ 

ςυνδυάηει ςθμαντικι ακαδθμαϊκι εμπειρία με προχπθρεςία ςε διεκνοφσ φιμθσ εταιρίεσ και 

ςθμαντικά ζργα ζρευνασ, ανάπτυξθσ και ςτρατθγικισ ςτον τομζα ΤΠΕ ςτθν Δυτικι και 

Νοτιοανατολικι Ευρώπθ, ςτθ Μζςθ Ανατολι, ςτθν Αφρικι και ςτθν Αςία.  

 

www.innovacademy.org 

 

 

http://www.innovacademy.org/

