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1. Διζαγωγή 

 

Ο «ΔΒ ύνδεζμος Δπιτειρήζεων και Βιομετανιών» (εθεμήο ν «ΔΒ») θαη ε 

«Σράπεδα EFG Eurobank Ergasias Ανώνσμε Δηαιρεία» (εθεμήο ε “Eurobank 

EFG”), κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ «Δπιζηεμονικού και Σετνολογικού Πάρκοσ 

Κρήηες» (εθεμήο ην «ΔΣΔΠ-Κ) θαη ηνπ Γικηύοσ ΠΡΑΞΗ, ζπλδηνξγάλσζαλ ηελ 

Ηκεξίδα: «Η Διιάδα Καηλνηνκεί» ζηηο 02 επηεκβξίνπ, ζην ΔΣΔΠ-Κ (αίζνπζα 

ζπλαληήζεσλ Α θηηξίνπ, 1
νο

 όξνθνο). θνπόο ηεο Ηκεξίδαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ 

Γηαγσληζκνύ Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, θαζώο θαη ε ελεκέξσζε ησλ 

ζηόρσλ ηνπ δηαγσληζκνύ. Οκηιεηέο ήηαλ ν θ. Αξηέκεο ατηάθεο, Γηεπζπληήο ηνπ 

ΔΣΔΠ-Κ πνπ πξνιόγηζε ηελ Ηκεξίδα, ν θ. Μηράιεο Μεηζόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ 

ΔΒ, πνπ παξνπζίαζε ηνλ δηαγσληζκό, ν θ. Ράιιεο παλδνλίδεο θαη ε θα Ναηαιία 

Υξηζηνδνύινπ εθπξόζσπνη ηεο Eurobank EFG, πνπ παξνπζίαζαλ ην ξόιν ηεο 

ηξάπεδαο ζην δηαγσληζκό θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη όζνπο 

βξαβεπζνύλ. Η πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνύ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή θαη ε Ηκεξίδα, πνπ 

ζηέθζεθε από επηηπρία, έθιεηζε κε κηα αξθεηά καθξά θαη ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε.  

 

2. Πρόζκλεζε και Πρόγραμμα Ημερίδας 

 

Η πξόζθιεζε ηεο Ηκεξίδαο εζηάιε δύν θνξέο ζηνπο παξαθάησ: 

 ηελ Πξπηαλεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ζηελ 

Πξνεδξία ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο, θαη ζηα Ιλζηηηνύηα ηνπ ΔΛΚΔΘΔ ζην Ηξάθιεην. 

 Γηεπζπληέο Ιλζηηηνύησλ ΙΣΔ θαη εξεπλεηέο 

 Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ 

 MAIX 

 Οκάδεο θνηηεηώλ θαη εξεπλεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ πινπνίεζε θαη πινπνηεί ην ΔΣΔΠ-Κ 

 ε όιεο ηηο εγθαηεζηεκέλεο θαη ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείεο κε ην ΔΣΔΠ-Κ. 

Δπηπιένλ έγηλαλ ηειεθσληθέο επαθέο κε ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ.  

 

Σν θείκελν ηεο πξόζθιεζεο αθνινπζεί: 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Η ελζάξξπλζε ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο πξέπεη λα 

απνηεινύλ εζληθή πξνηεξαηόηεηα εηδηθά ζηελ παξνύζα ζπγθπξία. 

 

Γηα ηνλ ιόγν απηό, ν ΔΒ θαη ε Eurobank EFG αλέιαβαλ ηελ πξσηνβνπιία λα 

δηνξγαλώζνπλ από θνηλνύ ηνλ δηαγσληζκό εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, 

κε ηίηιν: «Η ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΔΙ!», πνπ αλαδεηθλύεη ηελ Διιάδα ηεο 

πξννπηηθήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο, ηελ Διιάδα πνπ ζθέπηεηαη, παξάγεη θαη θαηλνηνκεί. 

 

Ο δηαγσληζκόο απηόο απεπζύλεηαη ζε εξεπλεηέο θαη εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε εκεδαπά θέληξα, ηδξύκαηα ή παλεπηζηήκηα θαζώο θαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εξεπλεηηθή ή παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ εκεδαπή, κε 

ζηόρν λα αλαδείμεη πξντόληα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαζώο θαη πξντόληα ή ππεξεζίεο 

πνπ θαηλνηνκνύλ θαη εληζρύνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη εμσζηξέθεηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  
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Η δηνξγάλσζε ηνπ δηαγσληζκνύ απνζθνπεί ζηελ επξεία πξνβνιή θαη βξάβεπζε ηεο 

ειιεληθήο εξεπλεηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, κε ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε 

ζπλεξγαζηώλ θαζώο θαη ηελ πξνβνιή ησλ δεκηνπξγηθώλ πόισλ ηεο ρώξαο ζηελ 

επξύηεξε θνηλσλία.  

 

Με ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ θαη Σερλνινγηθνύ 

Πάξθνπ Κξήηεο, ζαο πξνζθαινύκε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ε νπνία  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε, 2/9/2010 ζηηο 12:00, ζηελ 

Αίζνπζα πλαληήζεσλ ηνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ θαη ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 

ΚΡΗΣΗ. 

 

Η  ζπκκεηνρή ζαο ζα  είλαη ηδηαίηεξα ηηκεηηθή γηα εκάο, 

 

Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΗ  
 

  

12.00 – 12.30            Προζέλεσζε  

 

12.30 – 12.40            Χαιρεηιζμοί από διοργανωηές  

                              

12.40 – 13.00            Παροσζίαζε ηοσ διαγωνιζμού «Η Ελλάδα               

Καινοηομεί!» 

 

13.30 – 14.30            Σσδήηεζε – ερωηήζεις  επί ηοσ 

διαγωνιζμού.  

           
14.30  Ελαφρύ cocktail 

 

 

 

 

3. Ο Γιαγωνιζμός 

 

Ι. ηότος  

Ο δηαγσληζκόο ζηνρεύεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο έξεπλαο θαη παξαγσγήο θαηλνηνκίαο 

θαζώο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο σο βαζηθήο θηινζνθίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ρώξαο καο θαη ηελ πξνβνιή ησλ δεκηνπξγηθώλ θαη 

παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο. Δπηπιένλ ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ 
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αλάκεζα ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα, ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

θιάδνπ, ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο θνξείο θαηλνηνκίαο. 

 

ΙΙ. Πεδία Γιαγωνιζμού 

Ο δηαγσληζκόο ζα αλαδείμεη ρσξηζηά: 

 Σα πξντόληα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο: Αθνξνύλ ζε εξεπλεηηθό απνηέιεζκα 

ώξηκν γηα εκπνξηθή αμηνπνίεζε ζε νπνηνλδήπνηε ηερλνινγηθό ή εκπνξηθό 

θιάδν. Δλζαξξύλνληαη ηδηαίηεξα ππνςεθηόηεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη εμσζηξέθεηαο 

ηεο ρώξαο. 

 Σα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο θαηλνηνκίαο: Αθνξνύλ πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

έρνπλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία θαηλνηνκίαο, αλεμάξηεηα αλ ν ππνςήθηνο ηα έρεη 

ήδε εθαξκόζεη ζηελ αγνξά, θαη ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη εμσζηξέθεηαο ηεο ρώξαο. 

 

 

 

ΙΙΙ. Βραβεία Γιαγωνιζμού 

Γηθαηνύρνη ησλ βξαβείσλ είλαη νη έρνληεο ηα λόκηκα δηθαηώκαηα επί ηεο 

βξαβεπζείζεο εξγαζίαο, θαηά δήισζε ηνπ ππνβάιινληαο ηελ ππνςεθηόηεηα: 

 Φπζηθά Πξόζσπα (κεκνλσκέλνη εξεπλεηέο ή ηα κέιε εξεπλεηηθήο νκάδαο) 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη παξαγσγηθά ή/θαη εξεπλεηηθά ζηελ 

Διιάδα, δηα ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο 

 Ιδξύκαηα ηεο εκεδαπήο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο έξεπλαο, δηα 

ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο.  

Σα βξαβεία ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα απνλεκεζνύλ γηα θάζε πεδίν ρσξηζηά είλαη δύν, 

πξώην (Α΄) θαη δεύηεξν (Β΄) βξαβείν γηα ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα, θαη πξώην (Α΄) 

θαη δεύηεξν (Β΄) βξαβείν γηα ηελ θαηλνηνκία. Σα βξαβεία αλά πεδίν είλαη ρξεκαηηθά 

θαη ζπλνδεύνληαη από ηηκεηηθή πιαθέηα σο εμήο: 

 Πξώην (Α΄) βξαβείν:  € 15.000 

 Γεύηεξν (Β΄) βξαβείν: €   8.000 

 

IV. Τποβολή Δργαζιών και δικαιολογεηικών 

 Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

ειεθηξνληθά, κέζα από ηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ 

www.kainotomeis.gr,  ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη κε επζύλε ηνπ ν ΔΒ, ην αξγόηεξν 

κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2010.  

 

 

4. σδήηεζε 

 

Ο θ. Μεηζόπνπινο, εθπξόζσπνο ηνπ ΔΒ ζπλέζηεζε ζε όινπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπο 

λα έρνπλ πξώηα θαηνρπξώζεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ ηδεώλ ηνπο πξηλ 

ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ Γηαγσληζκό. Σν θνηλό εμέθξαζε ηελ αλαληηζηνηρία κεηαμύ 

ησλ ρξεκαηηθώλ επάζισλ θαη ησλ εμόδσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηνρύξσζε ησλ 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ εηδηθά όηαλ πξόθεηηαη λα γίλεη εθηόο Διιάδαο. Σόζν ν θ. 

Μεηζόπνπινο όζν θαη ν θ. παλδνλίδεο ηόληζαλ όηη ηα ρξεκαηηθά βξαβεία είλαη κηα 

ηηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηηο ηέζζεξηο (4) πξώηεο ηδέεο, ελώ ην νπζηαζηηθό βξαβείν 

απηνύ ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε πξνβνιή ησλ είθνζη (20) πξνθξηζεηζώλ  

ππνςεθηνηήησλ πξνο βξάβεπζε θαη ε επαθή απηώλ ησλ εξεπλεηώλ ή θνξέσλ 

http://www.kainotomeis.gr/
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θαηλνηνκίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θνηλόηεηα. Σόζν ν ΔΒ 

όζν θαη ε Eurobank EFG επειπηζηνύλ όηη ζαλ απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ απηνύ 

ζα αλαπηπρζνύλ ζπλεξγαζίεο πξνώζεζεο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ ηδεώλ πνπ ε 

επηρεηξεκαηηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θνηλόηεηα ζα θξίλνπλ όηη έρνπλ εκπνξηθό 

ελδηαθέξνλ. Έηζη ζα πξαγκαηνπνηεζεί έλα «γεθύξσκα» κεηαμύ ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη 

επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ κε ζθνπό ηελ εμπγίαλζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ώξηκσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ. Οη ελδηαθεξόκελνη ελ ζπλερεία, εμέθξαζαλ 

ηελ απνγνήηεπζή ηνπο γηα ηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ πςεινύ ξίζθνπ θαζώο θαη ηελ 

έιιεηςε παξνρήο ππεξεζηώλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπκβνύισλ. Ωο απνηέιεζκα ησλ 

ειιείςεσλ απηώλ πνιιέο θαηλνηόκεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο είηε δελ πινπνηνύληαη 

πνηέ, είηε δελ πξνσζνύληαη ζσζηά κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηελ θαηλνηνκηθόηεηα 

θαη αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο. Με βάζε ηε παξαπάλσ δηαπίζησζε νη θ.θ. ατηάθεο, 

παλδνλίδεο  θαη Μεηζόπνπινο ζπδήηεζαλ ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο ηακείνπ 

πνπ ζα δηαζέηεη θεθάιαηα εθθίλεζεο (seed capital) γηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα 

κεγάινπ ξίζθνπ, θαζώο θαη κεραληζκώλ ζηήξημεο. Η ζπδήηεζε γηα ην ζέκα απηό 

πξόθεηηαη λα ζπλερηζηεί.  

 

 

 

5. Λίζηα σμμεηετόνηων 

 

α/α Ονομαηεπώνσμο Οργανιζμός 

1 Δκκαλνπήι Λαδνπθάθεο Ιδηώηεο 

2 Δκκαλνπήι Κατζεξιήο Ιδηώηεο 

3 σηήξεο Σζηγθαξάθεο Ιδηώηεο 

4 Δκκαλνπήι Σζηθαλδπιάθεο Ιδηώηεο / Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

5 Βαζίιεηνο Μπίλαο ΙΣΔ / Υεκηθό 

6 Δκκαλνπέια Βιαράθε PALMERA EPE 

7 Αληώλεο Λνπξίδαο PALMERA EPE 

8 Γηώξγνο Καινπηζάθεο MEDOTICS 

9 Υξηζηίλα Οξθαλνύ Υεκηθό Σκήκα Παλ. Κξήηεο 

10 Αλαζηαζία Αλαζηαζηάδνπ Υεκηθό Σκήκα Παλ. Κξήηεο 

11 Ισάλλεο Κνξηίδεο ΙΣΔ 

12 Αληξέαο Οξθαλάθεο Υεκηθό Σκήκα Παλ. Κξήηεο 

13 Μελέιανο Παλαγησηάθεο EMJ Partners 

14 Δκκαλνπήι Γηαθνπκάθεο EMJ Partners 

15 ηεθαλία άληζεδ ΔΣΔΠ-Κ 

16 Απόζηνινο Γεκεηξηάδεο Γίθηπν Πξάμε 

17 Γηώξγνο Παπακηραήι ΔΣΔΠ-Κ 

18 Ράιιεο παλδνλίδεο Eurobank EFG 

19 Ναηαιία Υξηζηνδνύινπ Eurobank EFG 

20 Δκκαλνπήι ηξαηάθεο FORTHNET A.E. 

21  Μηράιεο Μεηζόπνπινο ΔΒ 

22 Αξηέκεο ατηάθεο ΔΣΔΠ-Κ 

23 Γηώξγνο παλάθεο Ιαηξόο 

24 Υξηζηίλα Αζεκαθνπνύινπ FORTHNET A.E. 

25 Βαζίιεηνο Φξαγθηαδάθεο Οηθνλνκηθόο ύκβνπινο 

26 Νόξα Φξαγθηαδνπιάθε ΔΣΔΠ-Κ 
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6. Παραρηήμαηα 

 

I. Πξνβνιή ηεο Ηκεξίδαο 

α) Αλαγγειία ηεο Ηκεξίδαο ζηελ εθεκεξίδα «ΠΑΣΡΙ»  31/08/2010  
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β) Πξνβνιή ηεο Ηκεξίδαο ζηελ εθεκεξίδα «ΠΑΣΡΙ» 03/09/2010 
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ΙΙ. Παξνπζίαζε ΔΒ 

Γείηε ζπλεκκέλν αξρείν  

 

III. Φσηνγξαθηθό Τιηθό 

Φσηνγξαθία 1 

Φσηνγξαθία 2 

Φσηνγξαθία 3 

 

(Η ζύλδεζε ησλ παξαπάλσ αξρείσλ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΣΔΠ-Κ) 
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