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  Δελτίο Τύπου 

«Στρογγυλό Τραπέζι: Η επιστημονική έρευνα συναντά το ευρύ κοινό» 

 

28.11.2019 

 

 Η ελληνική καινοτομία που βελτιώνει τη ζωή εκατομμυρίων ασθενών.   

 Η εταιρεία που με όχημα την έρευνα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και κάνει 

εξαγωγή τεχνογνωσίας.  

 Η ελληνική έρευνα που είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στο 

επιστημονικό αλλά και στο οικονομικό πεδίο και φέρνει συνάλλαγμα στη χώρα. 

 Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας που θα 

μετατρέψει το brain drain σε brain gain. 

 Το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει τη διασύνδεση της έρευνας με 

την παραγωγή, ώστε να την αναγάγει σε βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας. 

Επειδή η έρευνα και η τεχνολογία δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες και δεν πρέπει να 

περιορίζεται μόνο στους τέσσερεις τοίχους ενός εργαστηρίου, το Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών διοργανώνει Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Η επιστημονική έρευνα 

συναντά το ευρύ κοινό», τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, στις 19:00, στο 

Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.  

Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση στην οποία καταξιωμένοι εκπρόσωποι του 

ερευνητικού, επιχειρηματικού κόσμου και κυβερνητικά στελέχη θα μιλήσουν για τα 

ζητήματα που αφορούν την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας, καθώς και τα απτά 

αποτελέσματα που αυτή αποφέρει για το κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα θα 

απαντήσουν και στα ερωτήματα των πολιτών που θα παρακολουθήσουν τη συζήτηση. 

Συμμετέχουν:  

 Ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας 

 Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, κ. Γιάννης 

Μαστρογεωργίου 

 Ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΙΕ, κ. Βασίλειος Γρηγορίου  

 Η Επικ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Ιωάννα 

Τζουλάκη  

 Το Μέλος Δ.Σ. της Pharmathen, κ. Νέλλη Κάτσου 

Το Στρογγυλό Τραπέζι απευθύνεται σε επιστήμονες – ερευνητές, ακαδημαϊκούς, 

εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και πάνω από όλους, στους πολίτες. Στόχος 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι η επιστημονική έρευνα όχι μόνο να απευθύνεται 

αλλά και να «συνομιλεί» με τους πολίτες, γιατί μόνο τότε θα έχει επιτελέσει το έργο της 

που δεν είναι άλλο από το Δημόσιο Συμφέρον.  

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος, κ. Γιάννης Δάρρας, ενώ η 

βραδιά θα πλαισιωθεί με δεξίωση στο φουαγιέ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ. 

Βασ. Κωνσταντίνου 48. 


