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Η Ελλάδα που καινοτομεί
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ο διαγωνισμός 
έχει σκοπό να 
προάγει τις 
ερευνητικές 
προσπάθειες 
Ελλήνων 
επιστημόνων 
και επιχειρήσεων

κοινότητα, τους εκπροσώπους 
του χρηματοπιστωτικού κλά-
δου, τους ερευνητές και τους 
φορείς καινοτομίας.

Γι’ αυτό και επικεντρώθη-
κε σε δύο σημεία: πρώτον, 
στα προϊόντα εφαρμοσμένης 
έρευνας, δηλαδή σε ερευνη-
τικό αποτέλεσμα, ώριμο για 
εμπορική αξιοποίηση, σε 
οποιονδήποτε τεχνολογι-
κό ή εμπορικό κλάδο. Δεύ-
τερον, σε προϊόντα ή υπηρε-
σίες καινοτομίας, ανεξάρτητα 
αν ο υποψήφιος τα έχει ήδη 
εφαρμόσει στην αγορά και τα 
οποία συμβάλλουν στη βελτίω-
ση της καθημερινής ζωής, της 
βιώσιμης ανάπτυξης και εξω-
στρέφειας της χώρας.

 Αδιάβλητη 
διαδικασία

Και αν υπήρξε κάτι καθορι-
στικό στο να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον ερευνητών και επι-
χειρήσεων να συμμετάσχουν 
σε αυτήν την πρωτοβουλία, 

ήταν τα εχέγγυα για το αδιά-
βλητο του διαγωνισμού, αφού 
στη διαδικασία επιλογής δεν 
είχαν καμία εμπλοκή δημόσι-
οι φορείς. 

«Το γεγονός ότι γνωρίζαμε 
τις προδιαγραφές, τους όρους 
και την ανεξαρτησία αυτού του 
διαγωνισμού ήταν βασικό κί-
νητρο για να συμμετάσχουμε 
σ’ αυτόν. Φυσικά και μας εν-
διαφέρει η αναγνώριση ή η 
προσέλκυση νέων συνεργα-
τών, αλλά δεν θα μπαίναμε 
σε αυτήν τη διαδικασία εάν 
το αδιάβλητο δεν ήταν εγγυη-
μένο», ανέφερε στο «Κ» ο κ. 
Τάκης Βαρελάς, στέλεχος 
της Danaos Management 
Consultants S.A., η οποία 
βραβεύτηκε στην εφαρμο-
σμένη έρευνα για το προηγ-
μένο λογισμικό προγραμματι-
σμού επιχειρησιακών πόρων 
που παρουσίασε. 

Το εν λόγω λογισμικό είναι 
κατάλληλα σχεδιασμένο για 
την υποστήριξη ναυτιλιακών 

  ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ 
roi.haikou@capital.gr

Τ ην  Ελλάδα 
που όλοι θέ-
λουν, αλλά οι 

επιπτώσεις της κρίσης την κά-
νουν να μοιάζει ξεχασμένη, αυ-
τήν της καινοτομίας, των πα-
νεπιστημίων που «γεννούν» 
ερευνητές και πρόοδο, αλλά 
και του ιδιωτικού τομέα, που 
δεν διστάζει να επενδύσει και 
να αναπτυχθεί πέρα από τα στε-
νά γεωγραφικά σύνορα, έφε-
ρε στην επιφάνεια ο ΣΕΒ και 
η Eurobank EFG.

Ο διαγωνισμός «Η Ελλάδα 
Καινοτομεί!», που διοργάνω-
σαν από κοινού οι δύο φορείς, 
είχε σκοπό την ανάδειξη και 
επιβράβευση των ανθρώπων 
της έρευνας και της καινοτο-
μίας, τους οποίους διακρίνει η 
σκληρή δουλειά, η τόλμη και η 
πίστη στις ικανότητές τους. Και 
δέχτηκε συνολικά 295 ερευ-
νητικές προτάσεις και, εντέ-
λει, από τις 21 επικρατέστε-
ρες αναδείχθηκαν τέσσερις. 
Ένας διαγωνισμός που θα προ-
κηρύσσεται τακτικά ανά δύο 
χρόνια, προκειμένου να προ-
ωθήσει και να προαγάγει τις 
ερευνητικές προσπάθειες Ελ-
λήνων επιστημόνων και επιχει-
ρήσεων, όπως προανήγγειλε ο 
αναπληρωτής διευθύνων σύμ-
βουλος του ομίλου Eurobank 
EFG, κ. Νίκος Καραμούζης.

Στόχος της πρωτοβουλίας 
αυτής ήταν η ενθάρρυνση της 
έρευνας και παραγωγής καινο-

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ 
ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟ ΚΑΙ 
ΕξΟΥδΕΤΕΡωΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Σ
την κατηγορία της 
καινοτομίας, το 
πρώτο βραβείο 

έλαβε η ερευνητική ομά-
δα του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης για το «AquAsZero»: 
ένα κοκκώδες στέρεο 
υλικό, που απομακρύνει 
το αρσενικό (τρισθενές 
και πεντασθενές) από 
το πόσιμο νερό, με χα-
μηλό κόστος και υψη-
λή αποτελεσματικότητα. 
Σύμφωνα με τον εκπρό-
σωπο της ομάδας, κ. Μα-
νασσή Μήτρακα, συγκε-
ντρώσεις αρσενικού πάνω 
από το όριο ποσιμότητας 
απαντούν στο πόσιμο νερό 
πολλών περιοχών τόσο της 
Ελλάδας όσο και ολόκλη-
ρου του κόσμου. «Η ανά-
πτυξη του θεροξύτη (τε-
τρασθενούς μαγκανίου) 
προσφέρει μια λύση για 
την ισοδύναμη απομά-
κρυνση και των δύο μορ-
φών του αρσενικού που 
υπάρχουν στο νερό, με 
ταυτόχρονη μείωση τόσο 
του πάγιου κόστους των 
εγκαταστάσεων όσο και 
του κόστους επεξεργασί-
ας του νερού», δήλωσε ο 
ίδιος. Το δεύτερο βραβείο 
απονεμήθηκε στο Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), που εδρεύ-
ει στη Θεσσαλονίκη, για 
την «Παραγωγή Βιοντίζελ 
Δεύτερης Γενιάς από Κα-
ταλυτική Υδρογονοεπεξερ-
γασία Τηγανέλαιων». 

Σύμφωνα με την κυρία 
Στέλλα Μπεζεργιάννη, 
εκπρόσωπο της ομάδας, 
«εκτιμάται ότι η αξιοποί-
ηση των διαθέσιμων πο-
σοτήτων του τηγανέλαιου 
στην Ελλάδα μπορούν να 
καλύψουν το 10% των ανα-
γκών του ντίζελ, που απο-
τελεί τον στόχο του 2020, 
σύμφωνα με την αντίστοι-
χη ευρωπαϊκή οδηγία». 
Η τεχνολογία παραγω-
γής βιοντίζελ 2ης γενιάς 
μέσω καταλυτικής υδρο-
γονοεπεξεργασίας τηγα-
νέλαιου, που ανέπτυξε η 
ομάδα του ΕΚΕΤΑ, μπο-
ρεί να αξιοποιήσει τις με-
γάλες ποσότητες διαθέσι-
μου τηγανέλαιου για την 
παραγωγή ενός οικονομι-
κού βιοκαυσίμου σταθε-
ρών προδιαγραφών, που 
δεν απαιτεί μετατροπή σε 
κινητήρα.

Τα βραβεία 
καινοτομίας

 Έρευνα

1374
κωδικοσ

Περισσοτερα στο
www.capital.gr

H
κορύφωση της κρίσης μάς παρασύρει να εστιά-
σουμε όλη την προσοχή μας στο παρόν. Η πραγ-
ματική απάντηση στα προβλήματα, όμως, είναι δια- 

φορετική: να κοιτάξουμε το μέλλον, στην προοπτική μιας οι-
κονομίας εξωστρεφούς, δυναμικής, ανταγωνιστικής, στη-
ριγμένης στο ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και 
στην υγιή ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Στόχος του διαγω-
νισμού που συνδιοργάνωσε η Eurobank με τον ΣΕΒ ήταν 
αφενός να αναδείξουμε μια δημιουργική Ελλάδα, που μο-
χθεί, πρωτεύει, καινοτομεί και δημιουργεί καθημερινά αξί-
ες και απασχόληση, και, αφετέρου, να υπογραμμίσουμε τη 
σημασία της διαμόρφωσης δημιουργικών σχέσεων συνερ-

γασίας. Στο ίδιο πνεύμα, της ένωσης των δυνάμεων, ορ-
γανώσαμε το πρόγραμμα “Go International”, γέφυρα για 
τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις σε μια ευρεία διε-
θνή αγορά. Ως φορέας επιχειρηματικής δικτύωσης σε όλη 
τη γεωγραφική περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου και 
της Κεντροανατολικής Ευρώπης, στηρίζει τις ελληνικές εξα-
γωγές – γιατί σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, πρέπει να 
δημιουργήσουμε πλούτο για τη χώρα και έξω από τα σύ-
νορά της. Πιστεύουμε στη λειτουργία του χρηματοπιστωτι-
κού κλάδου ως γέφυρας για τη δημιουργία τέτοιων δεσμών 
και ως πυλώνα για τη στήριξή τους, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα 
κάθε προσπάθειας».

Να κοιτάξουμε το μέλλον με εξωστρέφεια 
Νίκος Καραμούζης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank EFG

επιχειρήσεων, ωστόσο, η φι-
λοδοξία της ερευνητικής ομά-
δας είναι να βρει ανταπόκριση 
και σε άλλους τομείς της οικο-
νομίας, από τη δημόσια διοί-
κηση και τον ιδιωτικό τομέα. 
«Ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά 
στη ναυτιλία, σε 4-5 εταιρείες, 
και ουσιαστικά κάνει πιο απο-
τελεσματική τη διαχείριση στό-
λων, ενώ μπορεί να “χτίζει” και 
στρατηγικές, ενημερώνοντας 
τον διαχειριστή για οποιοδή-
ποτε πρόβλημα παρουσιάζε-
ται και προτείνοντας λύσεις», 
σημείωσε ο κ. Βαρελάς.

Η Danaos Management 
Consultants κατέχει μερίδιο 
αγοράς 70% στην Ελλάδα στο 
ναυτιλιακό software και πάνω 
από 700 πελάτες διεθνώς. 

Σ
την ίδια κατηγορία, το 
πρώτο βραβείο έλαβε η 
ερευνητική ομάδα της 

εταιρείας Raycap, για το «σύ-
στημα υψηλών προδιαγραφών 
για προστασία σύγχρονων ηλε-
κτρονικών συσκευών ή διατά-
ξεων από κρουστικές υπερτά-
σεις του ηλεκτρικού δικτύου». 
Ουσιαστικά, το σύστημά της 
προστατεύει από υπερτάσεις 
τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συ-
στήματα, αποτρέποντας ζημιές 
και συνεπακόλουθες λειτουργι-
κές και οικονομικές συνέπειες.

H Raycap εξελίχθηκε σε 
μια πρωτοποριακή εταιρεία 
με αντικείμενο την έρευνα 
και την ανάπτυξη προϊό-
ντων, διαθέτοντας το 90% 
των πωλήσεών της εκτός 
Ελλάδας και, κυρίως, σε Αμε-
ρική, Καναδά, Γερμανία, σκαν-
διναβικές χώρες κ.ά. Η βρά-
βευση στον διαγωνισμό είναι 
ιδιαίτερα τιμητική.

Ο διαγωνισμός «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» θα προκηρύσσεται τακτικά ανά δύο χρόνια, όπως προανήγγειλε ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου Eurobank EFG, κ. Νίκος Καραμούζης (δεξιά). Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Νίκος Νανόπουλος, 
με τους βραβευθέντες (αριστερά).

τομίας, καθώς και της εξωστρέ-
φειας ως βασικής φιλοσοφίας 
για την αναβάθμιση της αντα-
γωνιστικότητας της χώρας μας 
και την προβολή των δημιουρ-
γικών και παραγωγικών δυνα-
τοτήτων της. Επιπλέον, στοχεύ-
ει στην ανάπτυξη συνεργασιών 
ανάμεσα στην επιχειρηματική 


