
  

 
 
                                                                                                                   Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μπες στην μάχη των επενδύσεων! 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση 

Διαγωνισμών Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από τον Σύνδεσμο 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και τους Industry Disruptors 

- Game Changers (ID-GC) 
 
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα Apollon του ξενοδοχείου Atlantis στο Ηράκλειο, 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου η ανοιχτή προς το κοινό ενημερωτική 
εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και οι 
Industry Disruptors – Game Changers  για την παρουσίαση του Διαγωνισμού Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας στον τομέα της υγείας «ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0».  
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης 
κος Ευριπίδης Κουκιαδάκης και η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, κα Αθηνά Σπανάκη η οποία 
δήλωσε «Χωρίς αμφιβολία η περίοδος που διανύουμε είναι η κρισιμότερη  των τελευταίων 
δεκαετιών. Η μείωση του βιοτικού επιπέδου και η αυξημένη ανεργία που βιώνουμε είναι 
πρωτόγνωρες και βάζουν σε κίνδυνο τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής της Ελληνικής 
κοινωνίας. Η Ελλάδα χρειάζεται σύντομα να ανακάμψει και για να ανακάμψει χρειάζονται 
επενδύσεις. Στον τομέα της Υγείας οι επενδύσεις που θα γίνουν πρέπει να χαρακτηρίζονται 
από καινοτομία και έξυπνες εξειδικεύσεις ώστε να διασφαλίζουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας. Η χώρα μας διαθέτει νέους , καταρτισμένους ανθρώπους, 
με όρεξη, που τολμούν να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν. Και οι νέοι αυτοί 
άνθρωποι πρέπει να επιβραβεύονται, αφού ο χώρος της Υγείας ταυτίζεται με την 
καινοτομία και την έρευνα. Ως Δήμος Ηρακλείου θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια – 
όπως η σημερινή -  των επιχειρήσεων του χώρου της Υγείας να στηρίξουν την καινοτομία και 
την ανάπτυξη». 
 
Από τη μεριά του ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κος Κωνσταντίνος Φρουζής τόνισε την 
επιχειρηματική δυναμική της πόλης και τη σημασία αξιοποίησης της λέγοντας «Το μεγάλο 
κεφάλαιο αυτού του τόπου είναι οι ιδιαίτερες ικανότητες των ανθρώπων του. Το όραμα 
πρέπει να είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων που έχουμε σε ανθρώπινο δυναμικό για να 
καταστήσουμε την χώρα μας πρωταγωνίστρια των εξελίξεων στον κόσμο που γεννιέται και 
ευελπιστούμε η Κρήτη να έχει ισχυρή παρουσία δεδομένου του ιδιαίτερα υψηλού 
επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει στον χώρο της υγείας και της βιοτεχνολογίας».  
 
Ο Συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού IDGC, κος Μιχάλης Στάγκος δήλωσε: 
«Οι ID-GC, ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται εδώ και 21  μήνες για την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας, με αφετηρία την Κρήτη, ξεκινάνε μια προσπάθεια ενημέρωσης σε 
μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να συνδέσουν τους 
νέους ανθρώπους με την επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν  αυτή τη 
στιγμή μέσω διαγωνισμών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων για να τους ενεργοποιήσουν 
να δουν την κρίση ως ευκαιρία δημιουργίας και ανάπτυξης νέων ιδεών. 
 Η Κρήτη είναι ένας τόπος που τα συνδυάζει όλα: τουρισμό, πανεπιστήμια, παραγωγή 
καινοτομίας,  δυνατό ερευνητικό κομμάτι, γαστρονομικό πλούτο, πλεονεκτήματα σε θέματα 
ενέργειας. Έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα που μπορούν να την καταστήσουν πρωταγωνιστή σε  



  

 
θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και για αυτό θέλουμε να την εντάξουμε 
ενεργά σε αυτή την προσπάθεια.» 
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης η Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΣΦΕΕ, κα Ναταλία 
Τουμπανάκη η οποία κάλεσε το κοινό να καταθέσει την συμμετοχή του στον διαγωνισμό 
«ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0» μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2014, οπότε και λήγει η 
προθεσμία υποβολής, καθώς και καταξιωμένοι ομιλητές από την επιστημονική, την 
ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.  
 
Πιο συγκεκριμένα, ο κος Χρήστος Λιονής (Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας - Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα 
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και ο Γιώργος Καλουτσάκης (Ιδιοκτήτης εταιρείας 
Medotics) παρουσίασαν την σημασία της καινοτομίας στην έρευνα και στις προοπτικές των 
εξελίξεων που αφορούν στην υγεία ενώ ο κος Αχιλλέας Γραβάνης (Καθηγητής Ιατρικής 
Σχολής Παν. Κρήτης - Πρόεδρος Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών) 
εστίασε στις προοπτικές έρευνας στις βιοεπιστήμες σε περιόδους κρίσης. Ο κος Σπύρος 
Μαραγκάκης, (Οικονομολόγος - MSc Διοίκηση Υπηρεσιών) μίλησε για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Τέλος, οι κύριοι Γιάννης Καλαντζάκης 
(Manager Υπηρεσιών Υγείας) και Μανώλης Τσικανδυλάκης (εταρεία SUNNYCLIST) 
παρουσίασαν την εμπειρία τους στον επιχειρηματικό κλάδο, τις δυνατότητες ανάπτυξης 
που παρέχονται στην περιφέρεια, την αναφορά στα πρώτα βήματα προς την υλοποίηση της 
επιχείρησής καθώς και τη σημασία της επιχειρηματικότητας ως διέξοδο από την οικονομική 
κρίση.  

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν 4 ακόμη διεθνείς διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας που αφορούν τους τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας, του πρωτογενούς 
τομέα, των καθαρών τεχνολογιών και των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής 
(ICT). Φοιτητές, ερευνητές, εν δυνάμει επιχειρηματίες και ευρύ κοινό μπόρεσαν να 
γνωρίσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για προώθηση της καινοτόμου ιδέας τους, 
προκειμένου να ξεχωρίσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με μοναδικό στόχο την 
ανάπτυξη και την έξοδο της ελληνικής αγοράς από την οικονομική κρίση. 
 
Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι εξής διαγωνισμοί: ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0, Creative 
Business Cup, Future Agro Challenge, Get in the Ring και CleanTech Open, οι οποίοι 
κορυφώνονται με την ανάδειξη των νικητών στην τριήμερη κεντρική εκδήλωση με τίτλο 
«Disrupt, Startup, ScaleUp» που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στην Αθήνα στο πλαίσιο 
της 7ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας (Π.Ε.Ε). Τα χρηματικά έπαθλα των 
νικητών ξεπερνούν τις 200.000€, ενώ δίνεται επιπλέον η δυνατότητα δικτύωσης και 
ανάπτυξης συνεργασιών ανάμεσα σε νέους επιχειρηματίες, φορείς καινοτομίας, θεσμικούς 
φορείς, μεγάλες επιχειρήσεις και μέλη της επενδυτικής κοινότητας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς, μπορείτε να επισκεφθείτε 
τις ιστοσελίδες www.innovationproject.gr και www.industrydisruptors.org.  
 
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο τηλεοπτικός σταθμός TV Creta και η εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ. 
 
 
 



  

 
 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος   

 
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος 
με 68 μέλη (ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες) ο οποίος εκπροσωπεί το 95% της 
αγοράς φαρμάκου που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1982 και όλα αυτά τα χρόνια 
εργάζεται για την προώθηση θέσεων που προάγουν το κοινό συμφέρον των πολιτών, της Πολιτείας 
και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.  
Μέσω της διαμόρφωσης και της υποστήριξης ισχυρών και τεκμηριωμένων θέσεων συμβάλλει 
αποφασιστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Τα τελευταία χρόνια με τις πρωτοβουλίες, τις 
προτάσεις και τις παρεμβάσεις του στο δημόσιο διάλογο ο ΣΦΕΕ έχει αναδειχθεί σε ισότιμο και 
αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας  
 
Industry Disruptors –Game Changers  

 
Οι Industry Disruptors – Game Changers αποτελούν μια πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δημιουργία 
ενός οικοσυστήματος που ενισχύει και προάγει την καινοτομική επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας στη 
νεοφυή επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με 
αναγνωρισμένους φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας του εξωτερικού, οι ID-GC προσφέρουν τη 
δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες να ωριμάσουν τις ιδέες τους μέσα από δικτύωση, 
διαγωνισμούς, εκπαίδευση, χρηματοδότηση, mentorship, και στρατηγικές επικοινωνίας 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες μιας start-up επιχείρησης. 


