
 
 

                                                                                                                                                                        

 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

egg | Νέες δράσεις με διεθνές αποτύπωμα & αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

Στη σύναψη νέων συμφωνιών με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και την ανάληψη σημαντικών αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών, με στόχο την ενδυνάμωση και τη διεύρυνση του οικοσυστήματος καινοτομίας, προχωρά το egg - 
enter•grow•go, το πιο αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην 
Ελλάδα, που σχεδίασε και υλοποιεί από το 2013 η Eurobank, σε συνεργασία με τη Μονάδα Corallia του Ε.Κ. 
Αθηνά. Το πλέγμα των νέων πρωτοβουλιών του egg, που διαγράφει επιτυχημένη δεκαετή πορεία στην ελληνική 
αγορά, παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση στο EGG Hub, στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του egg στο 
Μοσχάτο, που εγκαινιάστηκαν από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο 
Πιερρακάκη. 

Τη σταθερή δέσμευση της Eurobank στη στήριξη της καινοτομίας που προάγει την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα 
υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, επισημαίνοντας: «Η επιτυχημένη 
δεκαετής πορεία του egg αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική της ελληνικής πρωτοπόρου 
επιχειρηματικότητας», μιλώντας στην αρχή της εκδήλωσης, παρουσία του Πρόεδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. 
Γεωργίου Ζανιά και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, κ.κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου, Κωνσταντίνου 
Βασιλείου και Σταύρου Ιωάννου. Είχε προηγηθεί ημερίδα τριών θεματικών ενοτήτων με τη συμμετοχή των 
Υφυπουργών Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Χρίστου Δήμα, Τουρισμού, κας Σοφίας Ζαχαράκη και, μεταξύ άλλων, 
εκπροσώπων του Toronto Metropolitan University, του Οργανισμού Cyprus Seeds, καθώς και φορέων του 
Ισραηλινού οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Τα εγκαίνια του EGG Hub, τίμησαν με την παρουσία 
τους εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, μεταξύ αυτών του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, του Enterprise Greece και του Elevate 
Greece, με τους οποίους το egg έχει στρατηγικές συνεργασίες, Πρυτάνεις και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης τα μέλη του Advisory Board και της Συντονιστικής Επιτροπής του egg 
καθώς και στελέχη της Τράπεζας. 

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Μέσα σε μια 
δεκαετία οικονομικών προκλήσεων για τη χώρα και για τις επιχειρήσεις, το egg αποτέλεσε σημείο αναφοράς για 
τις νεοφυείς επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως ένα στέρεο έδαφος προκειμένου να κάνουν το πρώτο τους βήμα. 
Σήμερα, στα εγκαίνια του EGG Hub, βλέπουμε και το ίδιο το egg να μεγαλώνει και να προοδεύει, όπως ακριβώς 
έκαναν πολλές startup χάρη στη δική του συμβολή. Εύχομαι από καρδιάς οι νέες εγκαταστάσεις να φιλοξενήσουν 
ένα δυναμικό και εξωστρεφές οικοσύστημα καινοτομίας που μέσα από διεθνείς συνέργειες θα αναδείξει την 
επόμενη γενιά των ελληνικών startup επιχειρήσεων.». 

Τις νέες πρωτοβουλίες και τις συνεργασίες του egg, που στόχο έχουν τη διεθνοποίηση και ενδυνάμωση του 
ελληνικού συστήματος καινοτομίας σε τρεις (3) βασικούς άξονες, Εξωστρέφεια, Χρηματοδότηση και 
Επιχειρηματική Δικτύωση, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ιωάννου . 
Συγκεκριμένα, το egg:  

➢ Επεκτείνει για επιπλέον πέντε (5) χρόνια τη συνεργασία που ξεκίνησε το 2018 με το διεθνούς κύρους Toronto 
Metropolitan University (πρώην Ryerson University), με έδρα τον Καναδά, στο επίκεντρο της οποίας 
βρίσκονται οι συνέργειες με τον κορυφαίο επιχειρηματικό επιταχυντή DMZ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα 
παρέχονται σε επιχειρήσεις του egg αναβαθμισμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής καθώς και διευρυμένες 
ευκαιρίες διασύνδεσης με επενδυτικά κεφάλαια, στον Καναδά και ευρύτερα στη Βόρεια Αμερική, με την 
ευκαιρία ίδρυσης του νέου DMZ στη Νέα Υόρκη, ενός εκ των τριών σημαντικότερων οικοσυστημάτων 
καινοτομίας στην παγκόσμια κατάταξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη spin-offs ελληνικών 
Πανεπιστημιακών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων, με ιδρυτικά μέλη γυναίκες. 

➢ Υπογράφει σύμβαση συνεργασίας με το Cyprus Seeds, με αποστολή τη διασύνδεση της καινοτόμου 
ακαδημαϊκής έρευνας που παράγεται σε κυπριακά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, με την πραγματική 
οικονομία, εξασφαλίζοντας ευκαιρίες δικτύωσης νέων Ελλήνων και Κύπριων επιχειρηματιών. 

➢ Στηρίζει τον πρώτο ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στους Τομείς 
Τουρισμού & Πολιτισμού. Το Cluster αυτό, με συνολικά 13 εταιρείες, εξασφάλισε χρηματοδότηση από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , για την υλοποίηση 
τεχνολογικού έργου προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του τουριστικού 
και πολιτιστικού προϊόντος. 
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➢ Εξασφαλίζει δυνατότητα επέκτασης για τρία (3) χρόνια του προγράμματος εξωστρέφειας στο Ισραήλ, με 
κύριο αντικείμενο την επιχειρηματική συμβουλευτική, τη μεταφορά γνώσης και τις διεθνείς  συνεργασίες. 

➢ Διευρύνει τις δράσεις διασύνδεσης των ελληνικών Πανεπιστημίων και της ερευνητικής ακαδημαϊκής 
κοινότητας με την αγορά, μέσω Μνημονίων Συνεργασίας (ΜOU) με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη στήριξη ελληνικών 
spin-offs με έμφαση στην ενδυνάμωση γυναικών ερευνητριών, φοιτητριών και επιχειρηματιών. 

Η Eurobank θα συμμετέχει ως ιδιώτης επενδυτής σε πέντε (5) Venture Capital funds, που υποστηρίζονται από 
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και θα επενδύσει επιπλέον πέντε (5) εκατ. ευρώ διπλασιάζοντας 
τη συμμετοχή της σε VC τέτοιου χαρακτήρα. Θα συμμετάσχει επίσης με, αρχικά, 19 εκατ. ευρώ στο νέο πρόγραμμα 
«Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας», που έχει συστήσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξαν ο κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Προέδρος Συντονιστικής Επιτροπής egg και 
Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, η κα Ρούλα Μπαχταλιά, 
Διευθύντρια του egg και ο κ. Νίκος Βογιατζής, Συνιδρυτής & μέλος της Διοίκησης του Corallia, μέλη της 
Συντονιστικής Επιτροπής egg. 

Τα τρία θεματικά πάνελ, «Διεθνοποίηση & Εξωστρέφεια», «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας 
Τουρισμός/Πολιτισμός και «Διασύνδεση Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας», καθώς και την τελετή 
εγκαινίων του EGG Hub, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 1000 προσκεκλημένοι._ 


