
 
 

Θεζζαινλίθε, 15 Απξηιίνπ 2013 

 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Η πξώηε επίζεκε παξνπζίαζε ηωλ 20 πξνηάζεωλ πνπ πξνθξίζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 2
νπ

 Γηαγωληζκνύ 

Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο «Η Δλλάδα Καινοηομεί!», κε ζπλδηνξγάλωζε από θνηλνύ 

ηνπ ΣΔΒ θαη ηεο Eurobank, πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζε εηδηθή εθδήιωζε ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ 

πξώηε από κηα ζεηξά εθζέζεωλ νη νπνίεο ζα γλωξίζνπλ ζην επξύηεξν θνηλό ηελ πξωηνπνξηαθή δνπιεηά 

ηωλ Διιήλωλ εξεπλεηώλ θαη, ηαπηόρξνλα, ζα θέξνπλ ζε επαθή ηελ εξεπλεηηθή κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλόηεηα ηεο ρώξαο, δεκηνπξγώληαο κηα γέθπξα επηθνηλωλίαο αλάκεζα ζηνλ θόζκν ηωλ εξγαζηεξίωλ 

θαη ην ρώξν ηεο παξαγωγήο. 

Οη 20 πξνηάζεηο αθνξνύλ πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ώξηκα γηα 

παξαγωγηθή πινπνίεζε, ζπκβάιινπλ ζηε βειηίωζε ηεο θαζεκεξηλήο δωήο, ελώ από επηρεηξεκαηηθή 

ζθνπηά πξνωζνύλ θαη εληζρύνπλ ηελ εμωζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, 

εθπξνζωπήζεθαλ θιάδνη όπωο πιεξνθνξηθήο, θηλεηήο ηειεθωλίαο, ελέξγεηαο, ηαηξηθήο ηερλνγλωζίαο, 

πεξηβάιινληνο, βηνινγίαο, ηξνθίκωλ, κηθξνειεθηξνληθήο αιιά θαη άιια. 

ηελ εθδήιωζε κε ζέκα «Έξεπλα Καηλνηνκία Δπηρεηξεκαηηθόηεηα – Πξνϋπνζέζεηο Αλάπηπμεο» ν 

ππνπξγόο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Αθανάζιος Τζασηάρης  ηόληζε όηη «ε επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζπληζηά ηε κεγαιχηεξε εζληθή πξφθιεζε ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ. Καη είλαη έλαο ζηφρνο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε λέσλ θαη 

θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ. Η πξσηνβνπιία απηή ινηπφλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη εζηηάδεη 

ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα αιιάμεη ζειίδα ε ειιεληθή νηθνλνκία: ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ζηε ζπλεξγαζία βηνκεραλίαο, 

παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξεθή δξαζηεξηφηεηα». Από ηελ 

πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάηππμεο, επεζήκαλε ν Τπνπξγόο «ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαζηεί ε ρψξα θέληξν θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Επξψπεο, ηεο Μεζνγείνπ αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Τν κέιινλ δε κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί, κπνξεί φκσο λα δηακνξθσζεί! Καη ην κέιινλ δηακνξθψλεηαη απφ εθείλνπο πνπ επεθηείλνπλ 

ηε γλψζε θαη ηνικνχλ λα δξάζνπλ. Έρνπκε επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη δξάζεηο καο ζηε ζχλδεζε ή 

αιιηψο ζηε ζπλέξγεηα, ζηε ζχκπξαμε φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ απφ ηελ έξεπλα θαη ηε θαηλνηνκία 

έσο ην ζπφξν θαη ηε γεσξγία, θαη απφ εθεί ζηε βηνκεραλία κεηαπνίεζεο, ζηε δηαθίλεζε θαη εκπνξία κέρξη 

ηνλ θαηαλαισηή. Τν «πάληξεκα» κε άιια ιφγηα ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα ηνπ πξσηνγελνχο, κε ηνλ 

δεπηεξνγελή πνπ είλαη ε κεηαπνίεζε, αιιά θαη ηνλ ηξηηνγελή, δειαδή ηηο ππεξεζίεο».  

Κιείλνληαο ν θ. Σζαπηάξεο ππνγξάκκηζε όηη «ε πηνζέηεζε ηέηνησλ θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα 

ζπληειέζεη ζην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ πσιήζεσλ είλαη ξεαιηζηηθή  



 
 

γηα ηελ Ειιάδα, κηα θαηεμνρήλ γεσξγηθή ρψξα, κε θαηάιιειεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, πνπ δηαζέηεη 

παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, ελψ θαη ε παξαηεξνχκελε ηάζε επηζηξνθήο λέσλ 

αλζξψπσλ κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα επλνεί ηδηαίηεξα κηα ηέηνηα εμέιημε.   Τν 

θεληξηθφ κήλπκα είλαη φηη ε εμσζηξέθεηα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηνλ ηξφπν ζθέςεο καο, πξέπεη λα 

εκπεδσζεί σο θχξην θαη δηαξθέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η εμσζηξέθεηα είλαη ην 

κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο καο εάλ ζέινπκε ε νηθνλνκία καο λα έρεη κέιινλ» θαηέιεμε.  

 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο Corporate Banking ηεο Eurobank θ. Γιώργος Μαρίνος ζηελ νκηιία ηνπ 

ζεκείωζε όηη ν όκηινο ηεο Eurobank από ην 2009 ηνπνζεηήζεθε δεκόζηα αλαιακβάλνληαο κία ζεηξά  

πξωηνβνπιηώλ  πνπ ζηόρν έρνπλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα λέν νηθνλνκηθό κνληέιν  εζηηαζκέλν ζηελ 

εμωζηξέθεηα, ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο παξαγωγηθήο βάζεο θαη ηελ θαηλνηνκία, ωο ηνλ θηλεηήξην 

κνριό ηεο αλάπηπμεο. 

ην πιαίζην ηωλ πξωηνβνπιηώλ απηώλ εληάζζεηαη θαη ν Γηαγωληζκόο «Η Δλλάδα Καινοηομεί» πνπ 

έρεη ζηόρν ηελ αλάδεημε  ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα, πνπ απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηε βειηίωζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη 

παξαγωγηθόηεηαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. «Πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνηφκα ελέξγεηα κέζα απφ ηελ νπνία 

αλαδείρζεθε μεθάζαξα κηα αιήζεηα: Η απνμέλσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν θαη ε ηεξάζηηα απψιεηα εζληθνχ πινχηνπ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.  Ο ΣΕΒ θαη ε Eurobank 

απνθάζηζαλ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ην γεθχξσκα ηεο εξεπλεηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, εθπαίδεπζε, mentoring θαη networking ησλ λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηψλ». Δίλαη 

αμηνζεκείωην ζπλέρηζε ν θ. Μαξίλνο όηη «ε θξίζε ζηνίρηζε ζηελ ΕΕ 6 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

κείσζε 1000 δηζ. επξψ ζε εηήζηα βάζε ηνπ ΑΕΠ. Ο ζηφρνο ηνπ 3% ηνπ ΑΕΠ γηα Εξεπλα θαη Τερλνινγία 

έσο ην 2020 εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 3,7 εθαηνκκχξηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα απμήζεη 

ην εηήζην ΑΕΠ ηεο ΕΕ θαηά 800 δηζ. επξψ έσο ην 2025». Αλαθεξόκελνο ζην κείδνλ ζέκα ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ξεπζηόηεηαο ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Eurobank ηόληζε όηη «ε απνθαηάζηαζε πγηψλ 

ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη κηα απφ ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επαλεθθίλεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αλάθακςε ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σε 

απηφ ινηπφλ ην πιαίζην πξνβιεκαηηζκνχ, απνθάζηζε ε Τξάπεδά καο λα ζπκκεηέρεη ζαλ Anchor Partner 

ζην λέν θεθάιαην Odyssey Fund  Τν Odyssey ζπζηάζεθε ζην πιαίζην ηεο Επξσπατθήο πξσηνβνπιίαο 

Jeremie, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Eurobank θαη ηδησηψλ επελδπηψλ θαη επελδχεη κεηνρηθά ζε λενζχζηαηεο 

θαηλνηφκεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληψλ ζηελ Ειιάδα».  

Δθπξνζωπώληαο ηνλ ΔΒ ε Σακίαο ηνπ Γ.. ηνπ πλδέζκνπ θ. Σοθία Δθραίμογλοσ ζηνλ ραηξεηηζκό 

ηεο ζεκείωζε «Η κεγάιε επηηπρία ησλ δηαγσληζκψλ θαηλνηνκίαο πνπ δηνξγαλψλεη ε Eurobank ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΣΕΒ απνδεηθλχεη φηη ζηελ Ειιάδα λένη, επηρεηξεκαηίεο, επαγγεικαηίεο αληηζηέθνληαη 

ζηηο ζεηξήλεο ησλ εχθνισλ επηινγψλ θαη δηαπξέπνπλ κε ζθιεξή δνπιεηά, θαληαζία θαη ζπλέπεηα. Γηαηί 

θαηαλννχλ πφζν είλαη αλαγθαίν λα μαλαγίλνπκε κηα θνηλσλία δξάζεο θαη δπλακηθήο πξνζαξκνγήο, ηθαλή 

λα αλακεηξεζεί κε ην κέιινλ. Η πξσηνβνπιία ηνπ ΣΕΒ θαη ηεο Eurobank έρεη ζηφρν λα ππεξπεδήζεη ηα 

ζεζκηθά θαη πξαθηηθά εκπφδηα ζηελ θαηλνηνκία θαη λα θαηαδείμεη φηη κέζα ζ’ έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 



 
επλνεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ ηφικε, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα αλζίζεη. Σηφρνο καο είλαη πάληα λα 

αλαδείμνπκε ην πινχζην ζε ηδέεο θαη αλζξψπνπο ππέδαθνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο, λα 

πξνζθέξνπκε πξννπηηθή ζ’ απηνχο πνπ ζέινπλ θαη κπνξνχλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ έμνδν ηεο ρψξαο 

καο , φρη απιά απφ ην νηθνλνκηθφ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην δηαλνεηηθφ ηέικα ζην νπνίν έρεη πέζεη.»  

Ο Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,  θ. Απόζηολος Τζιηζικώζηας ζηελ νκηιία ηνπ επεζήκαλε 

πωο  «ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ζπλαληάεη αθφκα θαη ζήκεξα, ηεξάζηηα εκπφδηα, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο 

κε ηε γξαθεηνθξαηία, αιιά θαη ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

κεηαηξνπή κηα ηδέαο ή ηεο έξεπλαο, ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Η θαηάζηαζε απηή θνζηίδεη ζηε 

ρψξα καο. Κνζηίδεη ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, θαζψο νη λένη, ηα θαιχηεξα κπαιά, κεηαλαζηεχνπλ 

αλαδεηψληαο δηεμφδνπο. Κνζηίδεη ζε δεκηνπξγηθφηεηα, θαηλνηνκία, εμσζηξέθεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ηδέεο δελ θηάλνπλ πνηέ, ζην λα πινπνηεζνχλ. Κνζηίδεη ζε πξνζηηζέκελε αμία, ηελ 

νπνία ζα απέδηδε ζηελ Ειιάδα ε δηείζδπζε ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Κνζηίδεη ζηελ αλάπηπμε, θαζψο 

απνζαξξχλνληαη λέεο επελδχζεηο, πνπ θέξλνπλ εηζφδεκα θαη ζέζεηο εξγαζίαο». Καηαιήγνληαο ν θ. 

Σδηηδηθώζηαο ζεκεηώζε όηη «πξέπεη ινηπφλ, φινη ζηνπο ηνκείο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηάο καο, λα 

επηδηψμνπκε ζεζκηθέο αιιαγέο, ψζηε λα δηακνξθσζεί θαη ζηε ρψξα καο, έλα λέν πεξηβάιινλ 

εμσζηξέθεηαο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο. Σην πιαίζην απηφ, ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, ζεζκνζεηήζακε, πξψηνη ζε φινη ηελ Ειιάδα, ηελ Αληηπεξηθέξεηα Εμσζηξέθεηαο, 

Καηλνηνκίαο θαη Νέσλ Τερλνινγηψλ. Είκαζηε ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηα ηξία απηά ζηνηρεία, ζηνπο 

ππιψλεο δειαδή, ηεο αλαπηπμηαθήο καο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ ζηφρνπ καο, λα θαηαζηήζνπκε ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία σο ηελ πην θηιηθή Πεξηθέξεηα πξνο ηηο επελδχζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, εγρψξηα θαη 

δηεζλή. Επελδχνπκε ζηελ εμσζηξέθεηα, γηα λα αλνίμνπκε ηελ πεξηνρή καο ζηνλ θφζκν θαη ηηο επθαηξίεο, 

πνπ γελλνχλ νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Επελδχνπκε ζηελ θαηλνηνκία, θέξλνληαο θνληά ηελ εθαξκνζκέλε 

έξεπλα κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Επελδχνπκε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, γηα λα 

δηαζθαιίζνπκε ηελ ηαρχηεηα, αιιά θαη ηε δηαθάλεηα ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε ζηνπο πνιίηεο». 

 

ην πιαίζην ηεο εθδήιωζεο αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ηε ζπκεκηνρή ηωλ θ.θ. Πέηροσ Σοσκοσλιά, 

Πξνέδξνπ ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ, Prisma Electronics ΑΒΔΔ,  Γημήηρη Σηραηάκη, 

Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ U&S Unismac ΑΒΔΔ, Μαρκέλλα Ψσμάρνοσ, Γεληθνύ Γηεπζπληή, Vidavo 

AE θαη Dr. Christos Vasilakos Programme Officer – EU Policies/ ESFRI Secretariat. Σε ζπδήηεζε 

ζπληόληζε ν θ. Ράιιεο παλδωλίδεο, ύκβνπινο Γηνίθεζεο ηεο Eurobank .  

 

 

Η έκθεζη ζηο Κένηρο Γιάδοζης Δπιζηημών και Μοσζείο Τετνολογίας «Νόηζις» ηης 

Θεζζαλονίκης θα διαρκέζει έως και ηην Κσριακή 21 Απριλίοσ 2013.   

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαγωληζκνύ www.kainotomeis.gr 

 

http://www.kainotomeis.gr/


 
 

 

Γηα λεόηεξα αιιά θαη όιεο ηηο εμειίμεηο ζηνλ 2ν Γηαγωληζκό Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο 

«Η Διιάδα Καηλνηνκεί!», κείλεηε ζπληνληζκέλνη:  

 

 

Facebook: http://www.facebook.com/KainotomeisGR 

Twitter:       http://www.twitter.com/kainotomeisGR 

YouTube:    http://www.youtube.com/kainotomeisGR 
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