
 

 

 

 

 

 
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2020 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Πρόγραμμα Εξωστρέφειας egg 

Διασύνδεση με το γαλλικό οικοσύστημα καινοτομίας 
 

Το egg - enter•grοw•go, σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, διοργάνωσε ημερίδα με σκοπό 
τη διασύνδεση του ελληνικού και του γαλλικού οικοσυστήματος καινοτομίας. 
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξωστρέφειας του egg, του επιχειρηματικού 
επιταχυντή της Eurobank για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 
 
Στόχος ήταν η διασύνδεση θεσμών, επενδυτών, καινοτόμων επιχειρήσεων αλλά και επιταχυντών από τη 
Γαλλία, η οποία διαθέτει ένα από τα πιο αναπτυγμένα οικοσυστήματα καινοτομίας διεθνώς, με επιλεγμένες 
ελληνικές επιχειρήσεις από τις πλατφόρμες Start-Up και Scale-Up του egg στους κλάδους του Τουρισμού, 
των επιστημών Υγείας, Ενέργειας – Περιβάλλοντος αλλά και υψηλής τεχνολογίας Deep Tech. 
Το Πρόγραμμα εξωστρέφειας του egg, σημαντικού πυλώνα στη στρατηγική της Eurobank για την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας της υγιούς εγχώριας επιχειρηματικότητας σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της, αποκτά ακόμη 
μεγαλύτερη βαρύτητα, στην τρέχουσα συγκυρία της πανδημικής κρίσης που φέρνει και την νεοφυή 
επιχειρηματικότητα, παγκοσμίως, ενώπιον νέων και σύνθετων προκλήσεων. 
 
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά εξαιτίας των υγειονομικών 
περιορισμών, με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων του ελληνικού και του γαλλικού οικοσυστήματος καινοτομίας, 
ήταν, η οικονομική σύμβουλος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, κα Emmanuelle Boulestreau, η οποία 
μίλησε εκ μέρους του Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, κ. Patrick Maisonnave, ο υφυπουργός Έρευνας & 
Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας, και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος 
Ιωάννου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας παγκοσμίως εν 
μέσω της πανδημίας αλλά και ενόψει της νέας πραγματικότητας που θα διαμορφωθεί στην post Covid εποχή, 
αναλύθηκαν διεξοδικά από τα πάνελ των ομιλητών στα οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η κα Marie – Claude 
Taillandier Thomas, επικεφαλής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Αναπτυξιακής Τράπεζας της 
Γαλλίας (BPI France). 
 
H κα Emmanuelle Boulestreau, μιλώντας εκ μέρους του Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, δήλωσε: «Τα 
τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει χτίσει ένα πλούσιο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ η Γαλλία έχει 
αναδειχθεί σε αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στην Ευρώπη όσον αφορά στην καινοτομία. Είναι στόχος 
μας να επεκτείνουμε τους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Θέλουμε αυτή η εκδήλωση να 
είναι το πρώτο βήμα προς την οικοδόμηση μιας γαλλικής Τεχνολογικής Κοινότητας στην Αθήνα μέχρι το 
τέλος του 2021. Αναμένουμε αποτελέσματα όπως είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η προσέλκυση 
επενδύσεων, η υλοποίηση κοινών έργων, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προστιθέμενης 
αξίας». 
 
Ο υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας επισήμανε: «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει 
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Σήμερα, μαζί με τον 
Πρωθυπουργό, εγκαινιάζουμε τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις, μέσω της 
πλατφόρμας ElevateGreece, που θα αποτελέσει την κεντρική πύλη εισόδου ολόκληρου του 
οικοσυστήματος καινοτομίας. Μεταξύ άλλων, προχωράμε στη δημιουργία οδηγού Πρόσκλησης για 
Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (T.T.O.s) με στόχο τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής στη βάση 
βέλτιστων και δοκιμασμένων πρακτικών από χώρες του εξωτερικού. Η δράση αυτή θα μας οδηγήσει στην 
ανάδειξη ευκαιριών για εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας των ερευνητικών κέντρων αλλά 
και των Πανεπιστημίων μας. Παράλληλα, βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο των Τεχνοβλαστών (Spin - offs) 
προκειμένου τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και οι ερευνητές να μπορούν πολύ πιο εύκολα να εξελίσσουν την 
ερευνητική δραστηριότητά τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες». 
 
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου υπογράμμισε: «Το egg 
παραμένει ένα φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο υποστηρίζουμε οικονομικά προκειμένου να διευκολύνουμε την 
μετάβαση του στην επόμενη φάση, η οποία είναι μεν πιο απαιτητική αλλά και πολλά υποσχόμενη. Η ελληνική 
αγορά Start-Up υφίσταται τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ορισμένοι κλάδοι επηρεάζονται περισσότερο από 
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κάποιους άλλους και όσο περισσότερο επηρεάζονται τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχουν για την άμεση στήριξή 
μας. Για την Eurobank η υποστήριξη της καινοτομίας είναι μια κορυφαία επιχειρηματική επιλογή. Για το egg 
αποτελεί την αιτία ύπαρξής του. Σε κάθε ιστορία ανάπτυξης έρχεται μια στιγμή που η αυτοδύναμη πορεία 
δεν επαρκεί. Το egg έχει φθάσει σε αυτό το σημείο και είναι τώρα η στιγμή να επιλέξουμε συνεργάτες. Θα 
χαρούμε πολύ να δούμε συνεργασίες με την Γαλλία. Η προσφορά της βοήθειάς μας σε ελληνικά Start-Ups 
να εδραιώσουν ισχυρούς δεσμούς με γαλλικές νεοφυείς εταιρείες και ο συνδυασμός των δύο οικοσυστημάτων 
μπορεί να αποδειχθεί κομβικής σημασίας για την επιτυχία μας και αμοιβαία επωφελής για τις δύο πλευρές». 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Το egg, που σχεδίασαν και υλοποιούν από το 2013 η Eurobank και το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, προσδίδει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας μέσω του οποίου, προ πανδημίας, υλοποιούνταν κάθε 
χρόνο εκπαιδευτικές και επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα 
πανεπιστήμια στον κόσμο, οργανισμούς επιχειρηματικότητας και θεσμικούς φορείς στη χώρα προορισμού, με 
στόχο τη διασύνδεση των εταιρειών με ώριμα οικοσυστήματα startup στο εξωτερικό και εν δυνάμει πελάτες, 
συνεργάτες και επενδυτές διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια το egg έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από δέκα 
(10) επιχειρηματικές αποστολές εξωστρέφειας σε μεγάλα κέντρα του εξωτερικού μεταξύ άλλων, στη Βοστώνη, 
στο Ισραήλ, στο Τορόντο, στο Λονδίνο, στη Βαρκελώνη και στο Βερολίνο. 

 
 
 

*** 
 

Η διαδικτυακή εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά μέσω livestreaming. 
 

Δείτε εδώ: Facebook και website 
 

*** 

https://www.facebook.com/eggGR
http://www.theegg.gr/

