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      Δελτίο Τύπου 

 

Διαδικτυακή Συζήτηση: «Σύνδεση της Έρευνας με την Αγορά και την 

Οικονομία: Τεχνοβλαστοί (spin-off εταιρείες) Ερευνητικών Κέντρων» 

 

        Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020 

 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, έχοντας ως μία από τις στρατηγικές του προτεραιότητες 

τη σύνδεση του παραγόμενου ερευνητικού έργου με την αγορά, προς όφελος της 

κοινωνίας και της οικονομίας, διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: «Σύνδεση 

της έρευνας με την αγορά και την οικονομία: τεχνοβλαστοί (spin-off εταιρείες) 

ερευνητικών κέντρων», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020, 

από τις 16:30 έως τις 18:30, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM.  

 

Σκοπός της συζήτησης είναι η ανάδειξη των ευκαιριών, των κινήτρων αλλά και των 

προκλήσεων που συνδέονται με την ίδρυση και τη λειτουργία των τεχνοβλαστών (spin-

off εταιρειών), σε μια προσπάθεια ουσιαστικής καθοδήγησης των νέων επιστημόνων που 

στοχεύουν στην εμπορική αξιοποίηση της έρευνάς τους. Παράλληλη επιδίωξη είναι να 

προβληθεί η σημαντική ερευνητική δραστηριότητα της χώρας μας. Η συζήτηση θα 

αποτελείται από δύο μέρη: α) την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους 

τεχνοβλαστούς στην Ελλάδα, με επίκεντρο τα κίνητρα και τις προοπτικές για 

επιχειρηματικότητα στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας, και β) τις μελέτες 

περιπτώσεων (case studies) που θα φέρουν πιο κοντά στο κοινό τις εμπειρίες 

επιστημόνων που συνέδεσαν την έρευνά τους με την παραγωγή. 

 

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι: κ. Χρίστος Δήμας - Υφυπουργός Έρευνας & 

Τεχνολογίας, κ. Αρίστος Δοξιάδης - Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας & 

Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) και Εταίρος της Big Pi Ventures, κ. Γιώργος Καραντώνης - 

Εταίρος της Metavallon VC και κ. Βασίλειος Γρηγορίου - Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. 

του ΕΙΕ. Θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις από επιτυχημένους εκπροσώπους 

τεχνοβλαστών που προέρχονται από κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, 

συγκεκριμένα τους: κ. Ευάγγελο Γογγολίδη, Συνιδρυτή των spin-off εταιρειών 

Nanoplasmas και Nanometrisis, κ. Γιώργο Σκρέτα, Ιδρυτή της ResQ Biotech, και κ. 

Νόρα Γουρδούπη, Γενική Διευθύντρια της Advent Technologies S.A. 
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Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια 

του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη. 

 

Η διαδικτυακή συζήτηση απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 

στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης για έναν δημόσιο διάλογο που στόχο έχει την 

εντατικοποίηση των ενεργειών για μεταφορά έρευνας, τεχνολογίας και νέων γνώσεων 

από το ερευνητικό εργαστήριο στην πραγματική οικονομία, με γνώμονα τη δημιουργία 

εμπορικών επιχειρήσεων που θα παράγουν οικονομικά οφέλη για τους ιδρυτές, τους 

εργαζόμενους και, εν τέλει, την κοινωνία. 

 

 

 

Για συμμετοχή: 

https://zoom.us/j/94486118463 

Meeting ID: 944 8611 8463 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ελένη Μαρκοπούλου, ΕΙΕ, email: emarkopoulou@eie.gr 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F94486118463%3Ffbclid%3DIwAR3zYGS7tEg_cdmCoIDcibQPmXAFPckC8tlZIclIb5D7WwXvkf5afC-nBog&h=AT0Sa3Hi4TVcjZLUvoA5qiNsz-fPjMuXlJcEZcEHL8ZGBMf-Ncluy9geLaiQabJHdeU8v75DLKMjmFxoKkAixrtJoZiVos0NKMG7ml_pnLwKc27E3qOQBOWrv9iz1tfh9VMSbi08p149nOA-

