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Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020 

Για τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και την οικονομία μέσω των τεχνοβλαστών 

(spin-off εταιρειών) συζήτησαν διαδικτυακά, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, θεσμικά 

στελέχη από τον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας και 

εκπρόσωποι τεχνοβλαστών που προέρχονται από κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της 

χώρας.  

Η διαδικτυακή συζήτηση ανέδειξε τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες αλλά και τις 

προκλήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο πεδίο της 

έρευνας και της καινοτομίας, ενώ μετέφερε στο κοινό με τον πιο άμεσο τρόπο τις 

ιστορίες επιστημόνων που έχουν ιδρύσει τους δικούς τους τεχνοβλαστούς ή έχουν 

βασικό ρόλο σε κάποιον.  

Κατά το πρώτο μέρος της συζήτησης, ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. 

Χρίστος Δήμας, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό δίνοντας το στίγμα για τις νέες 

προοπτικές που ανοίγονται στο πεδίο της ανάπτυξης των spin-off εταιρειών στην 

Ελλάδα και στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας εν γένει. 

Ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, Επικεφαλής του Γραφείου του Υφυπουργού Έρευνας & 

Τεχνολογίας, αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα στη συγκροτημένη προσπάθεια που γίνεται 

για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας στην καινοτομία, με βασική 

προτεραιότητα να είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τους 

τεχνοβλαστούς και η έκδοση πρόσκλησης για Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας, και τα 

δύο σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.  

 

Ο κ. Αρίστος Δοξιάδης, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ και Εταίρος στο BigPi VC, παρουσίασε 

τον ρόλο του νέου ΕΣΕΤΕΚ η σύσταση και η δομή του οποίου διευκολύνουν τις 

διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός σχεδίου αναβάθμισης της έρευνας και της 

καινοτομίας στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε στις προοπτικές των επενδύσεων στην 

Ελλάδα. 

 

Ο Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, Διευθυντής & Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών, υπογράμμισε την ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας των ΑΕΙ και των 

ερευνητικών κέντρων καθώς και για αποφασιστικότητα για δράση εκ μέρους των 

ομάδων που θέλουν να επιχειρήσουν, ενώ στάθηκε και στα κίνητρα που προσφέρει η 

Πολιτεία και τα εμπόδια που αίρονται από το νέο νομοσχέδιο. 

 

Ο κ. Γιώργος Καραντώνης, Εταίρος - Metavallon VC, αναφέρθηκε στις επενδύσεις 

που πραγματοποιούνται στην καινοτομία μέσω start-up εταιρειών καθώς και στην 

εμπειρία από το επενδυτικό fund της Metavallo VC. 
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Το δεύτερο μέρος της συζήτησης ήταν αφιερωμένο σε μελέτες περίπτωσης (case 

studies) επιτυχημένων τεχνοβλαστών με τους: κ. Ευάγγελο Γογγολίδη (Συνιδρυτή 

της Nanoplasmas p.c. & Nanometrisis p.c.), κ. Γιώργο Σκρέτα (Ιδρυτή της ResQ 

Biotech) και κ. Νόρα Γουρδούπη (Γενική Διευθύντρια της Advent Technologies SA) 

αφενός να παρουσιάζουν τις spin-off εταιρείες τους, οι οποίες αξιοποιούν εμπορικά 

πολυετή γνώση και έρευνα εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής, και αφετέρου να 

μοιράζονται με το κοινό τις προκλήσεις που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν. 

 

Η συζήτηση είχε την ενεργό συμμετοχή του κοινού που υπέβαλε τις ερωτήσεις και τα 

σχόλιά του συνεισφέροντας περαιτέρω στην ανάπτυξη του διαλόγου. 

 

Η κ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Α.Κ. Λασκαρίδη, είχε τον συντονισμό της συζήτησης, ενώ η ίδια έκλεισε καταθέτοντας 

την πρόταση το συγκεκριμένο διαδικτυακό τραπέζι να ιδωθεί σαν απαρχή ενός κύκλου 

συζητήσεων που άπτεται ενός τόσο επίκαιρου και ενδιαφέροντος θέματος για την 

ανάπτυξη στη χώρα μας. 

Ολόκληρη η συζήτηση είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QUx9M0-_Dvc 

https://www.youtube.com/watch?v=QUx9M0-_Dvc

