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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Διασύνδεση του egg - enter•grow•go με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 
Ανοικτή Συζήτηση με θέμα «Τεχνολογίες 6ης γενεάς & έξυπνες εφαρμογές» 

 
Πλέγμα πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής & ερευνητικής κοινότητας με την 
επιχειρηματικότητα, αναπτύσσουν, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μέσω του Γραφείου 
Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και ο επιχειρηματικός 
επιταχυντής egg - enter•grοw•go, που σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank, σε συνεργασία με το Corallia του 
Ε.Κ. Αθηνά, από το 2013, για την υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 
 
Η διεύρυνση της συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε το 2021, αναδεικνύει τον πολύπλευρο ρόλο των παραπάνω 
φορέων, που είναι, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας, η διασύνδεση της έρευνας 
με την αγορά και την επιχειρηματικότητα, αλλά και η αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών στη νέα ψηφιακή 
εποχή. 
 
Την Ανοικτή Συζήτηση με θέμα «Τεχνολογίες 6ης γενεάς & έξυπνες εφαρμογές», που πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά, τίμησε με τη συμμετοχή του ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας, 
απευθύνοντας χαιρετισμό. Τοποθετήσεις πραγματοποίησαν οι Αντιπρυτάνεις του ΑΠΘ και ΔΠΘ, Καθηγητής 
Ευστράτιος Στυλιανίδης και Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, αντίστοιχα. Τη Διοίκηση της Eurobank 
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κ. Γεώργιος Ζανιάς, ενώ τοποθέτηση 
πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank & Πρόεδρος 
της Συντονιστικής Επιτροπής του egg, κ. Μιχάλης Βλασταράκης. 
 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν, συνολικά, δώδεκα (12) ερευνητικές και επιχειρηματικές ομάδες, εκ των οποίων 
επτά (7) εταιρείες του egg, πέντε (5) ερευνητικές ομάδες και spin-off των ΑΠΘ και ΔΠΘ, αλλά και στελέχη 
μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Cosmote Telecommunications SA και η Vantage Towers Greece. Επιπλέον, 
παρουσίαση πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του νέου επενδυτικού fund Phaistos Investment Fund, σχετικά 
με τις ευκαιρίες και τις προοπτικές στην ελληνική αγορά. 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γεώργιος Ζανιάς, δήλωσε: «Η Eurobank στηρίζει 
με συνέπεια κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση διασύνδεσης της ακαδημαϊκής, ερευνητικής κοινότητας 
με την αγορά και την υγιή επιχειρηματικότητα, με όχημα τη διαρκή επένδυσή της στο egg.». 
 
Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθ. Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, δήλωσε: 
«Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο την αξιοποίηση της έρευνας, της 
καινοτομίας και της επιστημονικής γνώσης προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας.». 
 
Επίσης, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης, Καθ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, τόνισε ότι 
«Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αναδεικνύουμε πρωτοβουλίες διασύνδεσης των ερευνητριών και των 
ερευνητών μας με φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επιστημονικά πεδία αιχμής.». 
 
Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισαν η Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΑΠΘ, κα Έρη 
Τόκα και η Διευθύντρια & μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του egg, κα Ρούλα Μπαχταλιά, οι συμμετέχοντας 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν στις αναδυόμενες τεχνολογίες 6ης γενεάς και τις 
έξυπνες εφαρμογές αυτών, προκειμένου να προχωρήσουν, σε επόμενο στάδιο, στην ανάπτυξη συνεργειών._ 
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