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Διαδικτυακή θεματική εκδήλωση με θέμα 
«Ελληνοβαυαρική συνεργασία στους τομείς βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο μας διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση στις 17 

Μαρτίου 2022, σε συνεργασία με 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), με θέμα «Ελληνοβαυαρική συνεργασία στους τομείς 

βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών». 

Η προγραμματιζόμενη εκδήλωση απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητικούς φορείς 

και επιχειρήσεις από Ελλάδα και Βαυαρία με στόχο την προώθηση της ελληνοβαυαρικής 

ερευνητικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στον ανωτέρω τομέα, καθώς και την 

ανάπτυξη διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας με στελέχη ελληνικής καταγωγής που 

κατέχουν θέσεις ευθύνης στον συγκεκριμένο τομέα στη Βαυαρία. Παράλληλα, στόχος μας 

είναι να ενημερωθούν άμεσα οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι στη Βαυαρία από φορείς και 

παράγοντες της ελληνικής αγοράς σχετικά με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων 

του κλάδου των βιοεπιστημών στη χώρα μας. 

Η διάρθρωση της εκδήλωσης περιλαμβάνει χαιρετισμό της πολιτικής ηγεσίας του 

ΥΠΕΞ και εκπροσώπου του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, εναρκτήρια ομιλία του 

υφυπουργού κ. Χ. Δήμα διάρκειας 10-15 λεπτών με θέμα το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών 

επιχειρήσεων στον τομέα των βιοεπιστημών και στη συνέχεια στοχευμένες παρεμβάσεις των 

ομιλητών στον τομέα ειδίκευσής τους. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δυο διακριτές θεματικές ενότητες: «Ενβιομηχανική 

(Bioengineering)» και «Γενετική» τις οποίες θα συντονίσουν, αντίστοιχα, οι διεθνούς 

εμβέλειας επιστήμονες, καθηγητές του Πολυτεχνείου Μονάχου TUM, Βασίλης 

Ντζιαχρήστος (Professor of Medicine, Professor of Electrical Engineering and Director of 

the Chair for Biological Imaging (CBI) at the Technical University of Munich, Director of the 

Institute for Biological and Medical Imaging (IBMI) at the Helmholtz Zentrum Munchen 

and Director of Bioengineering at the Helmholtz Pioneer Campus) και Ελευθερία Ζεγγίνη 

(School of Medicine, Technical University of Munich, Founder and Director of the Institute 

of Translational Genomics at the Helmholtz Zentrum München), οι οποίοι εργάζονται και 

δραστηριοποιούνται στη Βαυαρία.  
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Στην εκδήλωση προβλέπεται και πάνελ συζήτησης που θα ακολουθήσει τις 

παρεμβάσεις των ομιλητών και κατά τη διάρκεια του οποίου θα υποβληθούν ερωτήσεις από 

τους συμμετέχοντες σχετικά με την ανάπτυξη της ενβιομηχανικής, της γενετικής και των 

βιοεπιστημών ευρύτερα, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας 

και Βαυαρίας στους τομείς αυτούς. 

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ως ομιλητές ο κ. Σ. Αντωναράκης, 

καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου της 

Γενεύης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κ. Λ. Αλεξόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / ερευνητικό κέντρο Biomedical Systems Laboratory, ο 

κ. Δ. Αγραφιώτης, Vice President Digital Worldwide Research Development and Medical 

στην εταιρεία Pfizer, ο Dr. S. Schorling Managing Director, Διεθύνων Σύμβουλος της 

εταιρείας SurgVision GmbH και ο Δρ. Α. Κάρλας, ιατρός/ερευνητής στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Rechts Der Isar. 

Επίσης θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω workshop εκπρόσωποι 

ελληνικών και βαυαρικών ερευνητικών ιδρυμάτων και νεοφυών επιχειρήσεων, μεταξύ των 

οποίων οι υπεύθυνοι των εταιρειών βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών, οι οποίες είναι 

εγγεγραμμένες στο μητρώο Elevate Greece, καθώς και επιστήμονες και μέλη των βαυαρικών 

ερευνητικών κέντρων, φορέων και επιχειρηματικών συνδέσμων, όπως «Medical Valley 

Erlangen», «Innovation and Start-up Center Würzburg», «BioPark Regensburg», 

«Munich Biotech Cluster» και «Innovation and Start-up Center for Biotechnology 

Martinsried – Freising». 

Η ψηφιακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, ενώ οι 

ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να την παρακολούθησαν και σε ζωντανή μετάδοση από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών 

επιχειρήσεων (HNBEB). 

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι στόχος του Γραφείου μας είναι να ακολουθήσει, ως follow 

up της εκδήλωσης, η διοργάνωση Β2Β συναντήσεων σε συνεργασία και με την τεχνική 

υποστήριξη, ενδεχομένως, του Δικτύου Praxis, μεταξύ ελληνικών και βαυαρικών εταιρειών 

βιοτεχνολογίας και ερευνητικών κέντρων. 
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