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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γεφυρώνει την έρευνα και την επιχειρηματικότητα  
με τη διαδικτυακή ημερίδα «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργία Νεοφυών 

Επιχειρήσεων»  
 

Με συμμετοχή άνω των 600 ενδιαφερομένων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου η 
διαδικτυακή ημερίδα «Το επόμενο βήμα: Δημιουργία και Λειτουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων». 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων 
χρηματοδότησης/νέων επιστημόνων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., των εκπροσώπων των φορέων 
επιχειρηματικότητας καθώς και των παραγωγικών και αναπτυξιακών δυνάμεων, με σκοπό τη 
δημιουργία και ανάπτυξη νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων. Στο διαδικτυακό πάνελ 
φιλοξενήθηκαν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Πολιτείας, ερευνητές, εκπρόσωποι 
οργανισμών, καθώς και ωφελούμενοι των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρίστος Δήμας, o Γενικός 
Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής και ο Πρόεδρος της Γενικής 
Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαριτίδης. 

Ο Δρ. Χρίστος Δήμας παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα Elevate Greece, μέσα από την οποία η πολιτεία 
σχεδιάζει μια μακροχρόνια στρατηγική για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων 
επισημαίνοντας: «Bασικοί στόχοι είναι η επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών 
επιχειρήσεων, η ολοκληρωμένη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των θερμοκοιτίδων, των επιταχυντών και των venture capital funds και η 
μεταξύ τους δικτύωση, η παρακολούθηση της πορείας των νεοφυών επιχειρήσεων βάσει 
συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης και η στοχευμένη υποστήριξη από την πολιτεία». 

Ο Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής επίσης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για το Μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Elevate Greece και στον τρόπο που δημιουργήθηκε, στα οφέλη των επιχειρήσεων που 
εγγράφονται καθώς και στη σπουδαιότητα του εγχειρήματος για την ελληνική οικονομία. 
Προσθέτως δήλωσε: «Τόσο το “Elevate Greece” όσο και άλλες δράσεις που υπάρχουν στο 
χαρτοφυλάκιο της ΓΓΕΚ αποτελούν έκφανση της νέας φιλοσοφίας της με στόχο την ανύψωση και την 
τόνωση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι οι νέοι και καινοτόμοι 
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Έλληνες επιχειρηματίες θα βρουν σε αυτές έναν πολύτιμο αρωγό τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και 
σε επίπεδο ηθικό με την αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να 
συμβάλουν αποφασιστικά στην ανύψωση της χώρας μας σε μια υπολογίσιμη δύναμη στον παγκόσμιο 
χάρτη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας». 

O Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαριτίδης αναφέρθηκε στον ρόλο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την υποστήριξη 
του ερευνητικού δυναμικού της χώρας και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
καταλήγοντας: «Η δημιουργία καινοτομίας απαιτεί, πέραν της τεχνικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, 
την καλλιέργεια και την ανάδειξη του ταλέντου και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (τα λεγόμενα soft 
skills). Δηλαδή την κριτική σκέψη, την ευρηματικότητα, τη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα, την 
ευελιξία, την προσαρμοστικότητα. Για να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες αυτές που θα συμβάλουν στη 
δημιουργία καινοτομίας χρειαζόμαστε μία αντίστοιχη σύγχρονη αντίληψη στην εκπαίδευση με σκοπό 
την εμπέδωση αξιών που θα καταφέρουν να πυροδοτήσουν το δυναμικό των νέων επιστημόνων.» 

Τα τρία μέρη της ημερίδας συντόνισαν οι Δρ. Νεκτάριος Νασίκας, Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και ο 
Ομότιμος Καθηγητής Ξενοφών Βερύκιος, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  

Στο 1ο μέρος της εκδήλωσης ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και πρόεδρος του Ι.Τ.Ε., μίλησε για την προώθηση και διαχείριση 
της καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολούθως, ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, Διευθυντής 
Γραφείου του Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας, αναφέρθηκε στο μητρώο Νεοφυών 
Επιχειρήσεων και άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενώ ο κ. Γιάννης Καλτσάς, Διευθυντής 
Δραστηριοτήτων Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επικεντρώθηκε στον ρόλο 
της τράπεζας στη μετά του Covid-19 εποχή. Ο κ. Αρίστος Δοξιάδης, Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ και 
εταίρος της Ανώνυμης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Συμμετοχών BIGPI, έκανε λόγο για τα εμπόδια 
μεταφοράς της έρευνας στην αγορά και, τέλος, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξήγησε τους καθοριστικούς παράγοντες 
επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ανάπτυξης της έρευνας στη διεθνή αγορά. 

Στο 2ο μέρος, οι ωφελούμενοι από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μεταδιδακτορικοί ερευνητές Δρ. Όλγα Σίσκου, Δρ. 
Άνθια Mατσακίδου, Δρ. Φώτιος Σπυρόπουλος, Δρ. Ευθύμιος Καρατζάς και Δρ. Γεώργιος Koζυράκης 
παρουσίασαν τα ερευνητικά τους έργα και τις δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησής των 
αποτελεσμάτων τους. 

Τέλος, στο 3ο μέρος οι Καθηγητές Δημήτρης Κουρέτας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Αχιλλέας 
Γραβάνης (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης) και Ζήσης Σαμαράς (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους αναφορικά με την ίδρυση εταιρειών 
έντασης γνώσης (spinoff) με την στήριξη των Πανεπιστημίων. 

Η ημερίδα έκλεισε με τα ερωτήματα των συμμετεχόντων για τη σύνδεση έρευνας και 
επιχειρηματικότητας και τις απαντήσεις των διακεκριμένων ομιλητών. 

 

Σχετικά με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας δημιουργήθηκε (Ν. 4429/2016) από τη ζωτική ανάγκη 
υποστήριξης των Ελλήνων και Ελληνίδων Επιστημόνων. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η 
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα και ειδικότερα η αξιολόγηση και 
χρηματοδότηση της ελεύθερης έρευνας, δηλαδή των ερευνητικών δραστηριοτήτων, των 



ερευνητικών υποδομών και των τεχνολογικών εφαρμογών τους, που προκύπτουν από 
επιστημονική περιέργεια, χωρίς θεματικούς αποκλεισμούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς με 
μοναδικό κριτήριο την επιστημονική ποιότητα και αριστεία. 
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