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Απολογισμός διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης με θέμα: 
Ελληνοβαυαρική συνεργασία στους τομείς βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών 

 

 

Στις 17 Μαρτίου τ.έ. το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου διοργάνωσε, σε συνεργασία με το 

Elevate Greece - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, το Ελληνογερμανικό 

Επιμελητήριο, το Δίκτυο Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας 

(Hellenic Network of Business Executives in Bavaria – HNBE-Bavaria) και τη Λέσχη 

Ελλήνων Επιστημόνων (Club Griechischer Akademiker), διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα 

«Ελληνοβαυαρική συνεργασία στους τομείς βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών». 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση της ελληνογερμανικής ερευνητικής και 

επιχειρηματικής συνεργασίας στον ανωτέρω τομέα μεταξύ επιστημόνων, ερευνητικών 

φορέων και επιχειρήσεων από Ελλάδα, Βαυαρία και Βάδη Βυρτεμβέργη, καθώς και η 

ανάπτυξη διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας με στελέχη ελληνικής καταγωγής που 

κατέχουν θέσεις ευθύνης στον συγκεκριμένο τομέα στη Βαυαρία και Βάδη Βυρτεμβέργη. 

Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι στη Γερμανία  από φορείς 

και παράγοντες της ελληνικής αγοράς σχετικά με το οικοσύστημα των νεοφυών 

επιχειρήσεων του κλάδου των βιοεπιστημών στη χώρα μας. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέσω της πλατφόρμας Zoom 50 περίπου ακροατές, 

ενώ 60 ενδιαφερόμενοι την παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση, εν μέρει ή στο σύνολο 

της, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών 

επιχειρήσεων  (HNBEB). 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Ι. Σμυρλής, ο Dr. T. Brinkmann, μέλος ΔΣ του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και πρόεδρος της επιτροπής του Επιμελητηρίου για 

νεοφυείς επιχειρήσεις, ο Γενικός Πρόξενος Στουτγάρδης κ. Σ. Λιναρδάκης, και ο 

υπογράφων. 

Ο κ Ι. Σμυρλής αναφέρθηκε στον τομέα των βιοεπιστημών και βιοτεχνολογίας ως ένα 

δυναμικό και έντασης γνώσης κλάδο της ελληνικής οικονομίας με σημαντικές προοπτικές 

ανάπτυξης, τα οφέλη της οποίας διαχέονται και σε άλλους συναφείς τομείς. Η Ελλάδα 

διαθέτει αξιόλογους, υψηλού επιπέδου επιστήμονες καθώς και μία διεθνώς αναγνωρισμένη 

ερευνητική κοινότητα στον ανωτέρω τομέα. Ο κ. Σμυρλής υπογράμμισε τη φιλοεπενδυτική 

πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και τον άρτιο συντονισμό του ΥΠΕΞ με τα παραγωγικά 
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υπουργεία, με στόχο να καταστεί η χώρα μας σημαντικός περιφερειακός πόλος τεχνολογίας 

και καινοτομίας. 

Ο Dr. T. Brinkmann παρουσίασε τη δραστηριότητα της επιτροπής νεοφυών 

επιχειρήσεων του ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της οποίας οι 

συμμετέχουσες εταιρείες συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες και βέλτιστες 

πρακτικές σχετικά με τον κλάδο δραστηριοποίησης τους, ενώ μέσω ενός δικτύου 

εταιρειών  –  μελών του Επιμελητηρίου προωθούνται πιθανές συνεργασίες και παρέχεται 

τεχνογνωσία και υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Στην εναρκτήρια ομιλία ο υφυπουργός κ. Χ. Δήμας αναφέρθηκε στη συνέχιση του 

διμερούς ελληνογερμανικού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας (ξεκίνησε το 2013) και 

την προώθηση υλοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, με στόχο την αμφίδρομη 

μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας. 

Ακολούθως, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε εκτενώς στα ελληνικά ερευνητικά κέντρα τα 

οποία δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, και στον τομέα των βιοεπιστημών (Foundation 

for Research and Technology - Hellas (FORTH), Centre for Research & Technology, Hellas 

– CERTH, Athena Research Center, Alexander Fleming Biomedical Sciences Research 

Center κ.α.), και παρουσίασε την επίσημη ψηφιακή πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις 

Elevate Greece, μέσω της οποίας χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά το ελληνικό 

οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο κλάδος που συγκεντρώνει τις περισσότερες 

startup επιχειρήσεις είναι οι βιοεπιστήμες (13,8%), οι οποίες μαζί με τα ανωτέρω ερευνητικά 

κέντρα συνδιαμορφώνουν ένα δυναμικό, υπό εξέλιξη ελληνικό οικοσύστημα επιχειρήσεων 

στον τομέα των βιοεπιστημών. Κατά συνέπεια, το Elevate Greece αποτελεί ένα ουσιαστικό 

εργαλείο μέσα από το οποίο παρέχονται για πρώτη φορά εξειδικευμένα κίνητρα στις 

νεοφυείς επιχειρήσεις όπως φορολογικές εκπτώσεις για επενδυτικούς αγγέλους (angel 

investors), δικαίωμα προαίρεσης για παροχή μετοχών (stock options) ακόμα και δράσεις 

ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ρευστότητας τους λόγω της τρέχουσας πανδημίας. 

Τέλος, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, 

συγκαταλέγονται η πρόσφατη απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία 

και λειτουργία τεχνοβλαστών (spin off εταιρείες), καθώς και το νέο βελτιωμένο φορολογικό 
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πλαίσιο που προβλέπει έκπτωση 200% για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο 

αποτελεί και ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για την προώθηση των επενδύσεων. 

Ακολούθησαν παρεμβάσεις των ομιλητών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τελικό 

πρόγραμμα της εκδήλωσης. Από τις εν λόγω παρεμβάσεις, συγκρατούμε, ιδιαίτερα, τα εξής: 

Στην πρώτη θεματική ενότητα που είχε ως αντικείμενο «Γενετική», ο καθηγητής και 

πρόεδρος του τμήματος Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου της Γενεύης κ. Σ. 

Αντωναράκης υπογράμμισε ότι η έρευνα στο γονιδίωμα, η ανίχνευση γονιδιωματικών 

παραλλαγών και η εκτίμηση της γενετικής μεταβλητότητας, μαζί με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, ανοίγει νέους δρόμους στην ιατρική πρακτική και εισάγει νέες θεραπευτικές 

μεθόδους. 

Η καθηγήτρια κα Ε. Ζεγγίνη, διευθύντρια του ινστιτούτου μεταφραστικής 

γονιδιωματικής στο ερευνητικό κέντρο Helmholtz στο Μόναχο, αναφέρθηκε στις νέες 

δυνατότητες που μας προσφέρει η μελέτη του γενετικού υποβάθρου ασθενειών, οι οποίες 

οφείλονται σε πολλά γονίδια (πολυγονιδιακές), όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο διαβήτης 

και η παχυσαρκία. Με την μελέτη του γενετικού υποβάθρου είναι εφικτή η πρόληψη καθώς 

και νέες πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Η κα Ζεγγίνη επεσήμανε τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις, ώστε η πολυγονιδιακή έρευνα να έχει γόνιμα αποτελέσματα, μεταξύ των 

οποίων η πρόσβαση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και υψηλή υπολογιστική ισχύς (big data, 

big samples, big computational power). 

Στη δεύτερη θεματική ενότητα που είχε ως αντικείμενο «Ενβιομηχανική 

(Bioengineering)» ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Μονάχου TUM κ. Βασίλης  Ντζιαχρήστος 

αναφέρθηκε στη δυστοκία που διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού των 

επιστημονικών γνώσεων και των νεών ανακαλύψεων σε εφαρμοσμένες, αποτελεσματικές, 

γρήγορες και βέλτιστου κόστους λύσεις καθώς και σε εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τον κ. Ντζιαχρήστο, η Γερμανία πρωτοστατεί στην εφαρμογή αρχών και 

τεχνικών επίλυσης προβλημάτων της μηχανικής στη βιολογία και στην ιατρική 

(bioengineering), από τη διάγνωση και την ανάλυση έως τη θεραπεία και την 

αποκατάσταση, ενώ μόνο στη Βαυαρία λειτουργούν τρία εξειδικευμένα τεχνολογικά / 

ερευνητικά κέντρα (Bioenginnering Data Digital Health, TranslaTUM, Helmholtz Pioneer 

Campus). Η Ελλάδα θα μπορούσε επίσης να εισέλθει σε αυτόν τον καινοτόμο τομέα, μέσω 
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μιας πιο στοχευμένης πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης και την παροχή κινήτρων σε 

ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο 

εξειδικευμένο τομέα, την υλοποίηση εμβληματικών έργων αλλά και με την προώθηση της 

ελληνογερμανικής επιστημονικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στον ανωτέρω τομέα. 

Ο κ. Λ. Αλεξόπουλος,  αναπληρωτής Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

παρουσίασε τις δραστηριότητες και τα ερευνητικά πεδία του κέντρου Biomedical Systems 

Laboratory (BioSys Lab), ενώ, παράλληλα, υπογράμμισε το υψηλής ποιότητας επιστημονικό 

και ερευνητικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας, τις καλές ερευνητικές της υποδομές και 

τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την υποστήριξη των νεοφυών 

επιχειρήσεων. Αντίθετα, στηλίτευσε την απουσία επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ελλάδα 

και επεσήμανε τη δυσκολία πρόσβασης των ερευνητών στην αγορά. 

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων των ομιλητών στο πρώτο και δεύτερο μέρος 

της εκδήλωσης, ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ, την οποία συντόνισε ο κ. Θ. Λουπεγίδης, 

εκπρόσωπος του Δικτύου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα θέματα: 

1. Προϋποθέσεις ενδυνάμωσης τομέων γενετικής και ενβιομηχανικής στην Ελλάδα 

2. Συνέργειες και αλληλοεπίδραση ανωτέρω τομέων 

3. Ελληνογερμανική συνεργασία στους τομείς βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών 

Από την ανωτέρω συζήτηση συγκρατούμε τα εξής: 

- Η ίδρυση εξειδικευμένων πανεπιστημιακών τμημάτων και προγραμμάτων 

σπουδών στους ανωτέρω τομείς θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση τον τομέων γενετικής και 

ενβιομηχανικής στην Ελλάδα. 

- Μέσω του σχεδίου Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της 

νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και εθνικών πόρων εξασφαλίζονται τα 

απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδοτική στήριξη των έργων έρευνας και ανάπτυξης 

στους ανωτέρω τομείς. 

- Η Ελλάδα διαθέτει υψηλό επιστημονικό δυναμικό, ωστόσο θα πρέπει να στοχεύσει 

στον επαναπατρισμό συγκεκριμένων, διεθνούς εμβέλειας ελλήνων επιστημόνων της 

διασποράς που διαπρέπουν και διακρίνονται στο εξωτερικό, και οι οποίοι θα 

δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον αριστείας και θα αναλάβουν να συντονίσουν 
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σημαντικά ερευνητικά έργα σε τομείς αιχμής. 

- Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Σ. Αντωναράκης, η 

αποτελεσματικότερη επένδυση δεν είναι τόσο εκείνη που αφορά τις υποδομές, όσο η 

επένδυση σε καταξιωμένους σε διεθνές επίπεδο έλληνες επιστήμονες, στους οποίους θα 

παρασχεθούν τα κατάλληλα κίνητρα, προκειμένου να αναλάβουν καίριο ρόλο σε 

ερευνητικά προγράμματα και δημιουργία τεχνοβλαστών. 

- Η ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα θα πρέπει να επιλέξει συγκεκριμένους 

ερευνητικούς τομείς με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές σε τεχνολογίες αιχμής του 

μέλλοντος, και να εργαστεί μεθοδικά με συνέπεια και συνέχεια σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ειδική βαρύτητα στη διεπιστημονική έρευνα. 

- Θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι υποδομές όσον αφορά τις βιοτράπεζες 

(καταγραφή, αποθήκευση, και επεξεργασία βιολογικών δειγμάτων), μητρώα υγείας και 

αναβαθμισμένα υπολογιστικά κέντρα. 

- Οι γερμανικές επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια καθώς και 

τεχνολογικό προβάδισμα, η υψηλή τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία τους στον τομέα 

των βιοεπιστημών, τομείς εν δυνάμει αυξημένου αμοιβαίου ενδιαφέροντος, διμερούς 

επιχειρηματικής συνεργασίας και επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Στόχος του Γραφείου μας, δεδομένης της ιδιαίτερα θετικής απήχησης της εκδήλωσης, 

είναι να ακολουθήσει, ως follow up της εκδήλωσης, η διοργάνωση επιχειρηματικής 

αποστολής στη Γερμανία και Β2Β συναντήσεων ελληνικών και γερμανικών εταιρειών και 

ερευνητικών κέντρων του τομέα βιοεπιστημών, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό 

Επιμελητήριο, το Elevate Greece, το Hellenic BioCluster, τους συντονιστές της εκδήλωσης 

καθηγητές Ντζιαχρήστο και Ζεγγίνη και με την τεχνική υποστήριξη, ενδεχομένως, του 

Δικτύου Praxis. 
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