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Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα "Το FI-WARE ως εργαλείο 
χρηματοδότησης: αξιοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες για νεοφυείς επι-
χειρήσεις", την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
στην κατάμεστη Αίθουσα Σεμιναρίων. Την εκδήλωση διοργάνωσε τo Εθνι-
κό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελεύθερου 
Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμ-
μα FI-WARE, ένα από τα πιο ανταγωνιστικά, ενδιαφέροντα και αποδοτικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τρεις διαφορετικές οπτικές 
γωνίες, δηλαδή από την πλευρά του Εθνικού Σημείου Επαφής που δίνει 
πληροφορίες και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τέτοιου είδους 
προγράμματα, από την πλευρά της Synelixis, εταιρεία που συμμετέχει 
στους accelerators που δημιουργούν τις προσκλήσεις, αλλά και από την 
πλευρά της εταιρείας TheCityGame που έχει λάβει χρηματοδότηση από 
το FI-WARE και το SME Instument του Ορίζοντα 2020.

Την ημερίδα άνοιξε ο Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης από το EKT, Εθνικό Ση-
μείο Επαφής για Information and Communication Technologies (ICT) και 
Future and Emerging Technologies (FET) στον Ορίζοντα 2020, ο οποίος 
παρουσίασε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν το FI-WARE, 
και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για νεοφυείς επιχει-
ρήσεις στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, όπως το SME Instrument, δίνοντας 
έμφαση στον τομέα του ICT.

Επίσης, ανέλυσε τις ανοικτές και προσβάσιμες σε όλους υπηρεσίες που 
παρέχει το ΕΚΤ για την καινοτομία, τη χρηματοδότηση από ευρωπα-
ϊκά προγράμματα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και 
ως μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe 
Network-Hellas, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκό δικτύου υποστήριξης επι-
χειρήσεων.

Στη συνέχεια, μίλησε ο Φώτης Μεράκος (COO, TheCityGame) για τα στά-
δια υλοποίησης μιας επιτυχημένης νεοφυούς επιχείρησης και για την 
εμπειρία του ως ιδρυτικό μέλος εταιρείας που έχει λάβει χρηματοδότηση 
από το FI-Ware και το SME Instrument. Στην ομιλία του επισήμανε τη ση-
μασία της σωστής διατύπωσης και διαδικασίας υποβολής μιας πρότασης, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά, καθώς και ότι οι 
αιτούντες για χρηματοδότηση δεν πρέπει να απογοητεύονται από τυχόν 
απορρίψεις, αλλά να συνεχίζουν τις προσπάθειες τους με βελτιωμένες αι-
τήσεις.

Ο Δρ. Αρτέμης Βουλκίδης (Technical Manager, Synelixis) πραγματοποίησε 
ομιλία με τίτλο "Tο πρόγραμμα FIWARE και η τεχνολογία ως επιταχυντής 
των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων", όπου ανέλυσε τον ρόλο των επιταχυ-
ντών (Acceletors) στο WI-FARE. Επιπλέον, παρείχε χρήσιμες συμβουλές 
στους συμμετέχοντες της ημερίδας περιγράφοντας τις φάσεις της χρημα-
τοδότησης του FI-WARE, αντλώντας από την εμπειρία του από τη συμμε-
τοχή του στον Accelerator Fi-Adopt.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευ-
καιρία να θέσουν ερωτήσεις στους ομιλητές, με το ενδιαφέρον να επικε-
ντρώνεται στη διαδικασία υποβολής πρότασης και σε λεπτομέρειες σχε-
τικά με την τεχνολογία που καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι αιτούντες 
από το FI-WARΕ.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για 
Information and Communication Technologies (ICT) και Future and 
Emerging Technologies (FET) στον Ορίζοντα 2020 που είναι το χρημα-
τοδοτικό πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία στην ΕΕ την περίοδο 
2014-2020. Το EKT υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και 
επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στον Ορίζοντα 2020. Κα-
λύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία 
της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη 
και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμι-
ναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την 
από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και 
έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου "Πλατφόρμα Παροχής 
Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων 
και Ψηφιακού Περιεχομένου", που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελ-
λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα FI-WARE Accelerator

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FI-WARE Accelerator στοχεύει στην ενίσχυ-
ση μικρομεσαίων (SMEs) και νεοφυών (start-ups) επιχειρήσεων που εί-
ναι προσανατολισμένες σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Έξυπνες Πόλεις 
(Smart cities), Υγεία, Μεταφορές, Ενέργεια, Πληροφορική, κ.ά., ενθαρρύ-
νοντας την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων σε καινοτό-
μες υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής και διαδικτύου (τεχνολογία 
FI-WARE).

Πρόκειται για μια ανοικτή πλατφόρμα με στόχο τη δημιουργία ενός βιώ-
σιμου οικοσυστήματος για την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύ-
ψουν από το νέο κύμα της ψηφιοποίησης που προκαλείται από τη διάχυση 
των πρόσφατων τεχνολογιών του Διαδικτύου. Το FI-WARE θα χρηματοδο-
τήσει με το συνολικό ποσό των 80 εκατ. ευρώ επιχειρηματίες, ώστε να εκ-
μεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αυξημένη ζήτηση 
για έξυπνες ψηφιακές λύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

FI-WARE: ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για νεοφυείς 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ανοικτές τεχνολογίες

Ημερίδα "Το FI-WARE ως εργαλείο χρηματοδότησης: αξιοποι-
ώντας ανοικτές τεχνολογίες για νεοφυείς επιχειρήσεις"
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-07-24/index.html

FI-WARE
http://www.fiware.org/

Υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ
http://saas.ekt.gr/

info

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-07-24/index.html
http://www.fiware.org/
http://saas.ekt.gr/
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Διαγωνισμός Ecotrophelia 2015: 
Βραβεία Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής από τον ΣΕΒΤ
Με τη βράβευση 5 καινοτόμων προϊόντων που 
αναπτύχθηκαν από φοιτητές ολοκληρώθηκε 
για 5η συνεχή χρονιά ο Εθνικός Διαγωνισμός 
ECOTROPHELIA για τη δημιουργία νέων οικο-
καινοτόμων προϊόντων διατροφής. Τον δια-
γωνισμό διοργάνωσε με επιτυχία ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και η 
τελετή βράβευσης των νικητών πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 στην Αίγλη 
Ζαππείου.

Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Τεχνολο-
γικής Πλατφόρμας "Food for Life", με τη συμμε-
τοχή όλων των σχετικών τμημάτων των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, έχει 
πλέον αναδειχτεί σε θεσμό, αφού αναδεικνύει 
με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική και την ευ-
ρηματικότητα των νέων φοιτητών στον κλάδο 
της αγροβιοδιατροφής.

Τα προϊόντα και των 14 ομάδων που συμμε-
τείχαν στον διαγωνισμό παρουσιάστηκαν σε 
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα και απέσπασαν 
τα καλύτερα σχόλια για την ποιότητα και την 
καινοτομία τους ενώ φέτος ο ΣΕΒΤ, αναγνω-
ρίζοντας την ποιότητα των συμμετοχών αλλά 
και τον τρόπο επικοινωνίας τους, εισήγαγε, για 
πρώτη φορά, και δυο τιμητικά βραβεία που 
αφορούσαν στην Καλύτερη Παρουσίαση και 
στο Καλύτερο Πλάνο Μάρκετινγκ & Εμπορίας.

Σε εθνικό επίπεδο, ο διαγωνισμός ECOTRO-
PHELIA διεξήχθη και φέτος σε δύο φάσεις: Στην 
1η φάση όλες οι προτάσεις, που κατατέθηκαν 
αξιολογήθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή ως 
προς τον βαθμό στον οποίο πληρούσαν τα 
προβλεπόμενα από το διαγωνισμό κριτήρια, 
ώστε να συνεχίσουν στη δεύτερη φάση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγη-
σης, στη 2η φάση, προκρίθηκαν 14 ομάδες 
φοιτητών και συγκεκριμένα οι ομάδες με τα 
προϊόντα Τhe Greek Salad Drink, Greek Salad 
on the Go, Αfepsima (από το Eθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο), Active Drops LIFE - Kinisis 
CARAMEL (ΕΚΠΑ, Τμήμα Χημείας), Sativa 
Biscuits (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), DIOS 
VALANI (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 
ΤΑRTIQUE, SPINBERRIES και Prickl 8 (Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου - Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & 
Διατροφής), μeRaki (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), 
Gluten Care Muffin (Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης), ΤΥROYO - Raisin Delight, 
Αrtothalassies και ΜarmEλλada (ΤΕΙ Θεσσαλί-
ας). Στη συνέχεια για την ανάδειξη των τριών 
καλύτερων προϊόντων, συγκροτήθηκε πεντα-
μελής Εθνική Επιτροπή, που αποτελείτο από 
μέλη του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και επι-
χειρηματικού κόσμου.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης οι 14 ομάδες 
φοιτητών, που είχαν προκριθεί παρουσίασαν 
τα προϊόντα τους στην Εθνική Επιτροπή, ενώ 
ακολούθησε η γευστική δοκιμή τους. Η ανα-

κοίνωση των αποτελεσμάτων και η βράβευση 
των νικητών έγινε στο δεύτερο μέρος της εκ-
δήλωσης, που άνοιξε με την ομιλία του Πρόε-
δρου του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούση, που εξέφρασε 
τα θερμά του συγχαρητήρια στους συμμετέ-
χοντες για τη σκληρή δουλειά των τελευταίων 
μηνών, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο, που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι καινοτόμες 
ιδέες στο μέλλον του κλάδου.

Τα προϊόντα, που διακρίθηκαν στον διαγωνι-
σμό είναι τα εξής:

1ο Βραβείο - "ΜarmEλλada": 
Χρηματικό έπαθλο αξίας 1.200 ευρώ 

Το προϊόν που κατέκτησε την 1η θέση ήταν το 
"ΜarmEλλada" και προέκυψε από τη συνερ-
γασία των Ε. Ακρίβου, Π. Ζαφειρίου, Λ. Κετσι-
λή, Μ. - Ε Μαργέλη & Ε. - Μ. Φλωροδημήτρη, 
φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας υπό την καθοδή-
γηση του Καθ. κ. Θ. Γεωργόπουλου. Πρόκειται 
για μία καινοτόμα βιολογική μαρμελάδα, που 
παρασκευάζεται από βιολογικά καρότα και 
βιολογικές κολοκύθες, δεν περιέχει πρόσθε-
τα σάκχαρα και συντηρητικά. Το προϊόν αυτό, 
που παρασκευάζεται στην Καρδίτσα, είναι με 
μειωμένες θερμίδες, πλούσιο σε φυτικές ίνες 
και περιέχει φυσικές γλυκαντικές ύλες. Έχει 
πορτοκαλί χρώμα, ευχάριστη γεύση και υφή. 
To προϊόν θα συμμετέχει στον ευρωπαϊκό δια-
γωνισμό (Μιλάνο, 4-6/10/15), στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Έκθεσης "MILAN EXPO 2015: Feeding 
the Planet, Energy for Life".

2ο Βραβείο - "Greek Salad on the Go": 
Χρηματικό έπαθλο αξίας 800 ευρώ
Το προϊόν που κατέκτησε τη 2η θέση ήταν το 
"Greek Salad on the Go", που προέκυψε από τη 
συνεργασία των Μ. Γιαννόγλου, Β. Ανδρέου, Γ. 
Δημόπουλου, Ζ. Καρρά & Α. Γκιωνάκη, φοιτητών 
του ΕΜΠ υπό την καθοδήγηση του Δρ Γ. Κατσα-
ρού. Πρόκειται για ένα γευστικό προϊόν, υψηλής 
διατροφικής αξίας, που αναπτύχθηκε στηριζό-
μενο στην ευρέως γνωστή "Χωριάτικη Σαλάτα", 
συνδυάζωντας την επιστήμη με την παράδοση. 
Η σταθερότητά του βασίζεται στην παραγωγή 
του με χρήση τεχνολογίας εμποδίων.

3ο Βραβείο - "ΤΥROYO - Raisin Delight": 
χρηματικό έπαθλο αξίας 500 ευρώ

Το προϊόν που κατέκτησε την 3η θέση ήταν το 
"ΤΥROYO - Raisin Delight", που προέκυψε από 
τη συνεργασία των Σ. Τουxικιάν, Χ. Μιτσάγκα & 
Φ. Καρκαντά, φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας υπό 
την καθοδήγηση του Καθ. κ. Ι. Γιαβάση. Πρό-
κειται για βιολειτουργικό επιδόρπιο γιαούρτης, 
που παράγεται από φυσικώς συμπυκνωμένο 
φρέσκο αγελαδινό τυρόγαλα, σε συνδυασμό 
με φρέσκο αγελαδινό γάλα, Ελληνικές Π.Ο.Π. 
μαύρες σταφίδες Κορίνθου, β-γλυκάνες βρώ-
μης, που μειώνουν τη χοληστερίνη και αντι-
οξειδωτικές πολυφαινόλες ελιάς, μέσω μιας 
διεργασίας "μηδενικών αποβλήτων", όπου το 
τυρόγαλα αξιοποιείται πλήρως και μεταμορ-
φώνεται σε θρεπτική και υγιεινή λιχουδιά.

Τιμητικό Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης - 
"DIOS VALANI"

Το βραβείο "Καλύτερης Παρουσίασης" απονε-
μήθηκε σε δυο ομάδες για την εξαιρετική τους 
παρουσίαση: στην ομάδα του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών για το "DIOS VALANI" και 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Επιστήμης 
Τροφίμων & Διατροφής. Πρόκειται για εκλεκτό 
προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, που κα-
ταναλώνεται κυρίως ως ορεκτικό και βασίζεται 
στη χρήση του ελληνικού κάστανου ενισχυμέ-
νου με φυσικά συστατικά, σημαντικά στην Με-
σογειακή διατροφή, όπως το ελαιόλαδο και ο 
κρόκος Κοζάνης.

Τιμητικό Βραβείο Καλύτερου Πλάνου Μάρκε-
τινγκ - Εμπορίας - "Gluten Care Muffin"

Το Βραβείο "Καλύτερο Πλάνο Μάρκετινγκ & 
Εμπορίας" δόθηκε στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης για το "Gluten Care 
Muffin". Πρόκειται για σνακ χωρίς γλουτένη, 
εμπλουτισμένο με το θρεπτικό άλευρο του 
βελανιδιού και εδώδιμες ίνες που παραλαμ-
βάνονται από παραπροϊόντα της βιομηχανίας 
τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον δι-
εργασίες. Παράγεται με άλευρα από ελληνικές 
ποικιλίες καρπών, που συγκομίζονται με αει-
φόρους γεωργικές πρακτικές. Έχει μειωμένες 
θερμίδες και δεν περιέχει συντηρητικά.

info
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
http://www.sevt.gr/ 

ECOTROPHELIA
http://www.ecotrophelia.eu/

http://www.sevt.gr/
http://www.ecotrophelia.eu/
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Την πρωτοβουλία "Innovation Expert - Καινοτομία στην Πράξη" με στό-
χο την ανάπτυξη και ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού στε-
λεχών και επιχειρήσεων υλοποιεί o ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών). Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρωτοβουλία, η οποία 
κινείται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Νέα Επι-
χειρηματικότητα, αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση μιας σύγ-
χρονης βιομηχανικής πολιτικής και την αναβάθμιση του παραγωγικού 
δυναμικού της ελληνικής οικονομίας.

O ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη μόνιμου μηχανισμού παραγωγής 
καινοτομίας μέσα σε κάθε επιχείρηση. Καινοτομία μέσα σε κάθε επιχεί-
ρηση, δεν είναι μόνο η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου 
προϊόντος, αλλά και η εφαρμογή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης 
υπηρεσίας, διαδικασίας, μεθόδου προώθησης/marketing, διανομής ή 
οργανωτικής μεθόδου, που αφορούν ουσιαστικά στην "καθημερινότητα" 
κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης.

Για τον λόγο αυτό, με τη νέα πρωτοβουλία "Innovation Expert - Καινοτο-
μία στην Πράξη" ο ΣΕΒ εστιάζει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξι-
οτήτων των στελεχών, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες 
για την ενίσχυση του καινοτομικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων. 

Με τη διαμόρφωση και εφαρμογή στην πράξη, ενός πλάνου και μηχανι-
σμού παραγωγής και διαχείρισης καινοτομίας, ενισχύεται η επιχειρηματι-
κή ανάπτυξη της επιχείρησης και η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήματος, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

1. Επιμόρφωση των στελεχών σε θέματα παραγωγικής, λειτουργικής, 
εμπορικής και οργανωσιακής καινοτομίας από έμπειρους εκπαιδευτές.

2. Συμβουλευτική Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, οι 
οποίοι θα υποστηρίξουν τους επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσε-
ων στην προετοιμασία ενός πλάνου καινοτομίας και δημιουργίας ενός 
μόνιμου μηχανισμού παραγωγής και διαχείρισης καινοτομίας.

3. Δικτύωση των επιχειρηματιών και των στελεχών επιχειρήσεων, με 
μέντορες (επιτυχημένα στελέχη καινοτομικών επιχειρήσεων και εμπει-
ρογνώμονες καινοτομίας) για παροχή πρακτικής καθοδήγησης κατά τα 
πρώτα βήματα υλοποίησης του πλάνου καινοτομίας.

Η καθοριστική συνεισφορά της πρωτοβουλίας "Innovation Expert - Και-
νοτομία στην Πράξη" στη διαμόρφωση και εφαρμογή στην πράξη ενός 
πλάνου καινοτομίας μέσα στην επιχείρηση, συμβάλλει στη δημιουργία 
κουλτούρας καινοτομικής σκέψης καθώς και μόνιμων μηχανισμών παρα-
γωγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην εγχώρια και τη διεθνή αγο-
ρά. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
"Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Innovation Expert: Η νέα Πρωτοβουλία του ΣΕΒ 
για Καινοτομία στην Πράξη

Οι οργανισμοί EBAN (European Trade Association for Business Angels, 
Seed Funds and Early Stage Market Players) και ESA (European Space 
Agency) ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση των νε-
οφυών επιχειρήσεων (startups) που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των διαστημικών τεχνολογιών. Η ανακοίνωση της συνεργασίας των 
δύο οργανισμών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης Global Innovation Conference of the International Aeronautical 
Foundation στο Μόναχο.

Στόχος της συνεργασίας μεταξύ EBAN και ESA είναι να υποστηρίξουν 
τις συγκεκριμένες startups στην οργάνωση της επιχείρησης και την 
ανάπτυξη προτάσεων αξίας, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα επενδυτές 
από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να διακρίνουν τις ευκαιρίες 
και δυνατότητες που έχουν προκύψει στον τον τομέα των διαστημικών 
τεχνολογιών.

Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση 
των startups σε διαστημικές τεχνολογίες

Innovation Expert - Καινοτομία στην Πράξη
http://sev4enterprise.org.grπρωτοβουλία-για-την-καινοτομία-στη-δι/

Μελέτη ΕΚΤ για την Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
2010-2012
http://metrics.ekt.gr/el/node/186

info

http://sev4enterprise.org.gr%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9/
http://metrics.ekt.gr/el/node/186
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Προωθώντας την Eπιχειρηματικότητα

Με μεγάλη επιτυχία και περισσότερες από 250 
συμμετοχές από 100 φορείς πραγματοποιήθη-
κε στις 14/07/15 η ημερίδα για το οικοσύστημα 
διαστημικής στην Ελλάδα, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών 
από την ένταξη της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Η Ημερίδα Δι-
κτύωσης της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχα-
νίας διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το si-Cluster, την 
Ένωση Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας 
και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και το Corallia.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η δια-
σύνδεση επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, 
πανεπιστημίων και δημόσιων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον ταχέως αναπτυσ-
σόμενο κλάδο του Διαστήματος, καθώς και 
η διερεύνηση των συνεργασιών μεταξύ των 
φορέων, με έμφαση στη δημιουργία ανταγωνι-
στικών συμπράξεων, την υποβολή καινοτόμων 
προτάσεων και την ανάπτυξη πρωτοποριακών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η ημερίδα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 150 πε-
ρίπου στελεχών από τον επιχειρηματικό χώρο, 
60 εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας 
και άνω των 40 συμμετεχόντων από φορείς της 
Πολιτείας και λοιπούς οργανισμούς.

Στην εκδήλωση συζητήθηκε η ανάγκη διαμόρ-
φωσης εθνικής στρατηγικής για το Διάστημα με 
τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 
ενώ αναδείχθηκε η ανάγκη υποστήριξης της 
διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, ενισχύοντας 
τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο συγκεκρι-

μένο πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η πε-
ραιτέρω αξιοποίηση των οφελών της συμμετο-
χής της χώρας ως πλήρες κράτος-μέλος της ESA 
(π.χ. ραγδαία ανάπτυξη στην απόδοση μεγεθών 
όπως η γεω-επιστροφή) και οι συνεργασίες όχι 
μόνο μεταξύ φορέων του Διαστήματος στην 
Ελλάδα και διεθνώς, αλλά και με οργανισμούς 
εκτός του διαστημικού χώρου, που λειτουρ-
γούν ως επιταχυντής σε αυτή την προσπάθεια.

Επιπλέον, το ενδιαφέρον επεκτάθηκε στον 
ρόλο των διαστημικών τεχνολογιών, στη σημα-
σία ανάπτυξης σχετικής επιστημονικής γνώσης 
και στη συνεισφορά τους ως εργαλείο οικονο-
μικής ανάπτυξης και βελτίωσης της καθημε-
ρινής ζωής των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενη-
μερωθεί για τα επιτεύγματα και τις εξελίξεις, τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την αναπτυ-
ξιακή προοπτική της Ελλάδας στον τομέα του 
Διαστήματος, μέσα από 52 παρουσιάσεις χω-
ρισμένες σε 8 θεματικές: μικροηλεκτρονική για 
το διάστημα, λογισμικό για διαστημικές απο-
στολές και δορυφόρους, testing, προηγμένα 
υλικά και δομές, ρομποτική και αυτοματισμοί, 

δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και συστήματα 
/ εφαρμογές επίγειων σταθμών, υπηρεσίες / 
εφαρμογές παρατήρησης της γης, διαστημι-
κές αποστολές και επιστημονική έρευνα / pure 
science.

Σημειώνεται ότι στο si-Cluster σήμερα συμμε-
τέχουν περισσότεροι από 50 ερευνητικοί, βι-
ομηχανικοί και ακαδημαϊκοί φορείς και άλλοι 
10 που υποστηρίζουν τις δράσεις του, ενώ εί-
ναι σε διαδικασία αξιολόγησης άλλες 27 αιτή-
σεις υποψήφιων μελών. Τα μέλη του si-Cluster 
έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για τις καινοτόμες 
τεχνολογίες και λύσεις που αναπτύσσουν και 
διαθέτουν. Απευθύνονται στις διεθνείς αγορές 
και ήδη έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, 
"ανοίγοντας" έναν ακόμη κλάδο δραστηριο-
ποίησης για την Ελλάδα και καλύπτουν σημα-
ντικό εύρος της Διαστημικής αλυσίδας αξίας 
(βιομηχανία υλικών, ρομποτική, ηλεκτρονική, 
γεωπληροφορική, κ.λπ.)

Η Ημερίδα Δικτύωσης της Ελληνικής Διαστημι-
κής Βιομηχανίας διοργανώθηκε με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης 10 ετών από την είσοδο της 
Ελλάδας, ως πλήρους κράτους-μέλους, στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος/ΕΟΔ 
(European Space Agency/ESA).

Μεγάλη η ανταπόκριση στην Ημερίδα Δικτύωσης 
της Ελληνικής Διαστημικής Βιομηχανίας

info
si-cluster
http://www.si-cluster.gr/el/

"Τα ευρωπαϊκά προγράμματα Galileo, 
Copernicus και οι δορυφορικές επικοινω-
νίες γενικότερα προσφέρουν μοναδικές 
ευκαιρίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα 
συνεργαστούμε με τον Eυρωπαϊκό Οργανι-
σμό Διαστήματος (ESA) κατά τις διαδικασί-
ες επιλογής, συμβουλευτικής (mentoring), 
καθοδήγησης και επένδυσης, προκειμένου 
να μετατραπούν οι startup επιχειρήσεις σε 
scale-up και να δημιουργηθεί μία νέα κατη-
γορία ενεργητικού για τους επενδυτές αρχι-
κής φάσης", δήλωσε ο πρόεδρος του EBAN, 
Candace Johnson.

Οι επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες (BIC 
Business Incubation Centres) του ESA δη-
μιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Technology 
Transfer Programme Office (TTPO), προκει-
μένου να λειτουργήσουν ως έμπνευση για 

επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αξιο-
ποιήσουν εμπορικά τις ιδέες τους, παρέχο-
ντάς τους τεχνογνωσία και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. Στό-
χος του TTPO είναι η ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας μέσω της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, της επένδυσης σε startups και της 
υποστήριξης της βιώσιμης καινοτομίας.

Το πρόγραμμα, προς το παρόν, προσφέρει σε 
startup επιχειρήσεις εκτεταμένη οικονομική 
και τεχνική υποστήριξη σε 20 σημεία σε 8 
χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω 
Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Το πρόγραμμα υποστηρίζει περισσό-
τερες από 100 startup επιχειρήσεις ετησίως.

Η συνεργασία θα φέρει σε επαφή τις θερμο-
κοιτίδες του ESA με μέλη του EBAN σε όλη 
την Ευρώπη και θα περιλαμβάνει συχνές δι-

αδικασίες επιλογής νέων επιχειρήσεων και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες που θα οδη-
γούν σε επενδύσεις, ενώ οι επιχειρηματίες 
που θα συμμετάσχουν θα έχουν πρόσβαση 
σε εκδηλώσεις του EBAN που προσφέρουν 
σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης.

info
ΕΒΑΝ 
http://www.eban.org

European Space Agency
http://www.esa.int

http://www.si-cluster.gr/el/
http://www.eban.org
http://www.esa.int

