
 
 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Τελεηή Βράβεσζες ηοσ Διαγωνιζμού 

Η δεκηνπξγηθή Διιάδα πνπ πξσηνπνξεί ζε παγθόζκην επίπεδν αλαπηύζζνληαο 

πξόηππεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο αλαδείρζεθε ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ησλ 

βξαβείσλ ηνπ 2
νπ

 δηαγσληζκνύ «Η Διιάδα Καηλνηνκεί!», πνπ δηνξγάλσζαλ από 

θνηλνύ ε Eurobank θαη ν ΣΕΒ ζύνδεζμος επιτειρήζεων και βιομετανιών. 

Ο Γηαγσληζκόο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο “Η Διιάδα Καηλνηνκεί”, 

πνπ δηελεξγείηαη αλά δύν ρξόληα, πξνθεξύρζεθε γηα πξώηε θνξά ηνλ Μάην ηνπ 2010, 

από ηελ Eurobank θαη ηνλ ΣΔΒ κε ζηόρν λα αλαδείμεη ηνλ πινύην ηεο έξεπλαο ζηε 

ρώξα, λα θηλεηνπνηήζεη ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο θαη λα πξνζειθύζεη ηδησηηθά 

θεθάιαηα πξνο επέλδπζε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο αλάκεζα 

ζηε δπλακηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα θαη ηελ θαηλνηόκα 

επηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα. Η επηηπρία ηνπ Γηαγσληζκνύ επηβεβαηώζεθε από ην 

πςειό επίπεδν θαη ηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ ππνςεθηνηήησλ (ζπλνιηθά 542 θαη ζηνπο 

δπν δηαγσληζκνύο) θαη ηε ζπκκεηνρή πιήζνπο θνξέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ 

από θάζε γσληά ηεο Διιάδαο. 
 

Από ηηο 20 πξνηάζεηο-ππνςεθηόηεηεο πνπ είραλ πξνθξηζεί ζην ηειηθό ζηάδην ηνπ 

Γηαγσληζκνύ, ππό ην ζπληνληζκό θαη επίβιεςε ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ 

ζπγθξνηήζεθε από δηαθεθξηκέλα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο, αλαδείρζεθαλ νη 

ηέζζεξηο ληθεηέο, δύν ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη δύν ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηλνηνκίαο, σο εμήο: 

Εθαρμοζμένε Έρεσνα 

Α΄ Βξαβείν: ζηνλ Γξ Κωνζηανηίνο Μπάλα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Φαζκαηηθόο 

ραξηνγξάθνο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ θαη πξώηεο βην-ηαηξηθέο εθαξκνγέο) 

Β΄ Βξαβείν: ζηνλ Γξ Εσάγγελο Γογγολίδε ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ "Γεκόθξηηνο" («Έμππλεο», λαλνδνκεκέλεο επηθάλεηεο θαη βηναλαιπηηθά 

κηθξνεξγαζηήξηα) 

Καινοηομία 

Α΄ Βξαβείν: ζηνλ θ. Ιγνάηιο Φωηίοσ ηεο ΤΟΒΔΑ Μεραλνινγηθέο εθαξκνγέο 

Δ.Π.Δ. (Με κόληκε δηάηαμε γηα ηελ απηόλνκε πξόζβαζε ζηε ζάιαζζα αηόκσλ κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα) 



Β΄ Βξαβείν: ζηελ θα Παναγιώηα Δραγάνε ηεο APIVITA Α.Δ.Β.Δ. (Καηλνηόκνο 

κέζνδνο εθρύιηζεο ειιεληθήο πξόπνιεο γηα ηελ παξαγσγή πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο πξώηεο ύιεο κε αληηνμεηδσηηθή θαη θσηνπξνζηαηεπηηθή δξάζε) 

O ππνπξγόο Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Κωζηής Φαηδεδάκες απεύζπλε 

ραηξεηηζκό ελώ ηα βξαβεία απέλεηκαλ ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ νκίινπ Eurobank 

θ. Φρήζηος Μεγάλοσ, ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ νκίινπ Eurobank 

θ. Μιτάλες Κολακίδες, ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΒ θ. Δεμήηρες Δαζκαλόποσλος θαη ν 

Αληηπξόεδξνο ηνπ ΣΔΒ θ. Φάρες Κσριαδής.  

Μηιώληαο ζηελ εθδήισζε ν ππνπξγόο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. 

Κσζηήο Χαηδεδάθεο ηόληζε όηη ε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηνπ  λένπ ΔΣΠΑ 2014-2020 

ζα είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο, θαζώο ην λέν 

πξόγξακκα όπσο είπε ζα δίλεη έκθαζε ζηελ πξνώζεζε ηεο «έμππλεο εμεηδίθεπζεο», 

ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο. «Η ιύζε ζην πξόβιεκα 

αληαγσληζηηθόηεηαο δελ είλαη θπζηθά λα γίλνπκε κηα ηξηηνθνζκηθή ρώξα, αιιά λα 

δώζνπκε έκθαζε ζηελ εμεηδίθεπζε ζε ηνκείο όπνπ ε γλώζε θαη ε ηερλνινγία,  

μεπεξλνύλ ηα ηπρόλ κεηνλεθηήκαηα. Η θαηλνηνκία είλαη ην θαηεμνρήλ κέζν γηα λα 

απνθηήζνπκε πξόζζεηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζην ζύγρξνλν αληαγσληζηηθό 

πεξηβάιινλ», αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά. Ο ππνπξγόο Αλάπηπμεο επεζήκαλε ηέινο όηη 

ε θπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα απνδίδεη ηνπο πξώηνπο θαξπνύο θαζώο ν ζηόρνο 

επίηεπμεο πξσηνγελνύο πιενλάζκαηνο είλαη θνληά, ν ηνπξηζκόο εθέηνο μεπέξαζε 

θάζε ξεθόξ θαη αλ ζπλερίζνπκε κε ηελ ίδηα απνθαζηζηηθόηεηα από ηελ επόκελε 

ρξνληά ζα πεξάζνπκε ζε λέα, ζεηηθή ηξνρηά. 

Σηελ πξνζθώλεζή ηνπ, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ νκίινπ Eurobank θ. Χξήζηνο 

Μεγάινπ επηζήκαλε όηη «o δηαγσληζκόο απηόο απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηάο καο ζε δηεζλή θιίκαθα. Η κόλε βηώζηκε δηέμνδνο, ώζηε λα κελ 

παξακείλνπλ νη επόκελεο γεληέο επάισηεο ζε κηα ππνηξνπή ηεο θξίζεο, είλαη ε 

εθθόιαςε θαη ε ζηήξημε κηαο εύξσζηεο νηθνλνκίαο αηρκήο. Ξέξνπκε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο. Γελ κπνξεί παξά λα πξνθύςεη από ηε ζπλάληεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο πξσηνπνξίαο κε ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηε ζηαζεξή 

ζηήξημή ηνπο από ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. Γηα ηε Eurobank απηή είλαη 

κηα ζηαζεξή επηινγή». 

 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ ΣΔΒ θ. Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο δήισζε: «Τν 

κέιινλ καο, σο νηθνλνκία θαη θνηλσλία, εμαξηάηαη από ηελ ηθαλόηεηά καο λα 

ρηίζνπκε κία λέα παξαγσγηθή βάζε, όπνπ ε επέλδπζε έρεη ην πξνβάδηζκα από ηελ 

θαηαλάισζε θαη ε επίηεπμε δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ραξαθηεξίδεη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνύ καο δπλακηθνύ.  Πξόθεηηαη γηα έλα ηεξάζηην 

εγρείξεκα, ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο θαη νη απαηηήζεηο έρνπλ ειάρηζηα 

ζπλεηδεηνπνηεζεί από ηνλ πνιηηηθό θόζκν όπσο θαη από ηε κεγάιε θνηλσληθή 

πιεηνςεθία, ηελ νπνία θαλέλαο δελ έρεη ελδηαθεξζεί λα θαηαηνπίζεη θαη λα 

θηλεηνπνηήζεη.  Ο δηαγσληζκόο ΣΔΒ/Eurobank απνηειεί κία έκπξαθηε απόδεημε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ έρνπκε σο ρώξα θαη ηεο ζέιεζεο λα μεπεξαζηνύλ ηα εκπόδηα ζηελ 

εμσζηξεθή αλάπηπμε». 

 

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Γηαγσληζκνύ «Η Διιάδα Καηλνηνκεί!» θαηαδεηθλύεηαη 

από ηελ εμέιημε πνιιώλ από ηηο πξνηάζεηο ηνπ 1
νπ

 Γηαγσληζκνύ ζε ζηάδην 

παξαγσγηθήο πινπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα από ηηο 21 πξνηάζεηο πνπ δηαθξίζεθαλ 



ζηνλ 1
ν
 Γηαγσληζκό, 7 νκάδεο έρνπλ ήδε πξνσζήζεη πξντόληα ηνπο ζηελ εγρώξηα 

ή/θαη ηε δηεζλή αγνξά, 8 νκάδεο έρνπλ ππνγξάςεη επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο θαη 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηειηθήο αλάπηπμεο ηνπ πξντόληνο θαη πξνεηνηκαζίαο ηεο 

εκπνξηθήο παξαγσγήο θαη 6 νκάδεο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο 

δπλεηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαηώλ γηα ηελ εκπνξηθή πινπνίεζε ησλ 

θαηλνηνκηώλ 

 

Η ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ηνπ 2
νπ

 Γηαγσληζκνύ «Η Διιάδα Καηλνηνκεί!» 

έγηλε ηελ Τξίηε 17 Σεπηεκβξίνπ, ζην Κέληξν Πνιηηηζκνύ «Διιεληθόο Κόζκνο». 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό, ηνπο ππνςήθηνπο ηεο ηειηθήο θάζεο, 

ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη βξάβεπζεο θαη ηνπο ληθεηέο, ζηελ ηζηνζειίδα 

www.kainotomeis.gr. 

http://www.kainotomeis.gr/

