
   

 
 
ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών                                                Email: newsletter@sev.org.gr                                                
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα                                                                                Website: www.sev.org.gr                                                                                                                                                                                                    
Τηλ. 211 5006 000 - Fax 210 3222 929 

 
Newsletter Νο.24 

Ιούλιος 2011 
  

Απονεµήθηκαν τα βραβεία του ∆ιαγωνισµού Εφαρµοσµένης Έρευνας & Καινοτοµίας,  
που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG.                 

Ελπίδα και αισιοδοξία για το αύριο από την Ελλάδα που Καινοτοµεί! 
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Εφαρµοσµένη Έρευνα 
 

Καινοτοµία 
 

 
Μία Ελλάδα της προσπάθειας, της δηµιουργίας και της επιτυχίας έλαµψε και έδωσε στίγµα αισιοδοξίας για το 
αύριο στην πανηγυρική τελετή της απονοµής των βραβείων του ∆ιαγωνισµού «Η Ελλάδα Καινοτοµεί!», που 
διοργάνωσαν από κοινού ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2011, στο 
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, Κέντρο Πολιτισµού "Ελληνικός Κόσµος". 
 
Μέσα από τις 21 προτάσεις-υποψηφιότητες που είχαν προκριθεί στην τελική φάση επιλογής,  το Επιστηµονικό 
Συµβούλιο, που συγκροτήθηκε από διακεκριµένα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας ανέδειξε τους τέσσερις 
επικρατέστερους, δύο στον τοµέα της εφαρµοσµένης έρευνας και δύο στον τοµέα της καινοτοµίας. 
Τα βραβεία απέσπασαν: 
 

 
 
 

Α΄ Βραβείο: ερευνητική οµάδα της εταιρείας Raycap, µε έδρα το Μαρούσι, για το «Σύστηµα υψηλών 
προδιαγραφών για προστασία σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών ή διατάξεων από κρουστικές 
υπερτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου». Την οµάδα αποτελούν οι ∆ρ. Ζαφείρης Πολίτης (εκπρόσωπος), ∆ρ. 
Φώτης Ξέπαπας, ∆ρ. Γρηγόρης Κωστάκης, κ. Σπύρος Παππάς, κα Ελένη  ∆ήµου, κ. ∆ηµήτρης Ιωαννίδης και 
κα Εύα Γιαννελάκη. «H Raycap εξελίχθηκε σε µια πρωτοποριακή εταιρεία µε αντικείµενο την έρευνα και την 
ανάπτυξη προϊόντων», δήλωσε ο κ. Πολίτης. «Οι εξαγωγές µας υπερβαίνουν το 90% των πωλήσεων και 
κατευθύνονται στην Αµερική, στον Καναδά, στη Γερµανία, στις Σκανδιναβικές χώρες κ.ά. Η βράβευση στο 
διαγωνισµό είναι ιδιαίτερα τιµητική και αποτελεί σηµαντική ώθηση για τη συνέχιση των προσπαθειών µας». 
 
Β΄ Βραβείο: ερευνητική οµάδα της Danaos Management Consultants SA, µε έδρα την Αθήνα, για το 
«Προηγµένο λογισµικό προγραµµατισµού επιχειρησιακών πόρων, κατάλληλα σχεδιασµένο για την 
υποστήριξη ναυτιλιακών επιχειρήσεων». Την οµάδα αποτελούν ο κ. Τάκης Βαρελάς (εκπρόσωπος), η κα 
Σοφία Αρχοντάκη, ο κ. Ιωάννης ∆ηµοτίκαλης και η κα ∆ήµητρα Μουτσικοπούλου. «Η βράβευσή µας είναι πέρα 
για πέρα τιµητική γιατί έχει ένα  σηµαντικό ειδικό βάρος», ανέφερε ο εκπρόσωπος της οµάδας κ. Τάκης 
Βαρελάς. «Γίνεται στα πλαίσια ενός υποδειγµατικού, διάφανου και αξιοκρατικού διαγωνισµού. Γι’ αυτό 
ευχαριστώ τους οργανωτές, τον ΣΕΒ και τη Εurobank, και τους άλλους φορείς που πρόβαλαν µε θετική σκέψη 
και αισιοδοξία ένα Εθνικό κεφάλαιο, το ενεργειακό δυναµικό της χώρας µας, της νόησης και της µηχάνευσης». 
 

 
 
 

Α΄ Βραβείο: ερευνητική οµάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για το «AquAsZero: Ένα 
κοκκώδες στερεό υλικό, που αποµακρύνει το αρσενικό (τρισθενές και πεντασθενές) από το πόσιµο 
νερό, µε χαµηλό κόστος και υψηλή αποτελεσµατικότητα». Την οµάδα αποτελούν ο κ. Μανασσής 
Μήτρακας (εκπρόσωπος), κα Σοφία Τρεσίντση, κ. Κωνσταντίνος Συµεωνίδης, κ. Ιωσήφ Γεωργίου, κ. Γεώργιος 
Σταυρόπουλος, κ. Αναστάσιος Ζουµπούλης, κ. Ιωάννης Τσιαούσης και κα Μαρία Κατσικίνη. «Συγκεντρώσεις 
αρσενικού πάνω από το όριο ποσιµότητος απαντούν στο πόσιµο νερό πολλών περιοχών, τόσο της Ελλάδας 
όσο και του κόσµου ολόκληρου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της οµάδας κ. Μήτρακας. «Η ανάπτυξη του θεροξύτη 
τετρασθενούς µαγγανίου προσφέρει µία λύση για την ισοδύναµη αποµάκρυνση και των δύο µορφών του 
αρσενικού που υπάρχουν στο νερό, µε ταυτόχρονη µείωση τόσο του παγίου κόστους των εγκαταστάσεων, όσο 
και του κόστους επεξεργασίας του νερού.» 
  
Β΄ Βραβείο: ερευνητική οµάδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, για την «Παραγωγή Βιοντίζελ ∆εύτερης Γενιάς από Καταλυτική 
Υδρογονοεπεξεργασία Τηγανέλαιων». Την οµάδα αποτελούν η κα Στέλλα Μπεζεργιάννη (εκπρόσωπος), η 
κα Αγγελική Καλογιάννη και ο κ. Αθανάσιος ∆ηµητριάδης. «Ευχαριστώ τους διοργανωτές, Eurobank και ΣΕΒ, 
που προώθησαν αυτό το διαγωνισµό και ανέδειξαν νέες τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένης και της δικής 
µας»,  
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«Να κινηθούµε γρήγορα µε βάση µία στρατηγική ανάπτυξης που θα θεµελιώνεται στη διεύρυνση της παραγωγικής 
µας βάσης και την αξιοποίηση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων», υπογράµµισε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 
οµίλου Eurobank EFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος. 
 

«Υπάρχει µία Ελλάδα που αρνείται να βολευτεί στη µετριότητα και στον απαξιωµένο δηµόσιο βίο.  Μία Ελλάδα 
που λειτουργεί µε εφευρετικότητα και δηµιουργική φόρτιση. Αυτή η Ελλάδα είναι συµβατή µε τον σύγχρονο 
κόσµο. Αυτή η Ελλάδα αποτελεί το µέλλον µας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος. 
 

 
ανέφερε η εκπρόσωπος της οµάδας κα Μπεζεργιάννη. «Η τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς µέσω 
καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας τηγανελαίου, µπορεί να αξιοποιήσει τις µεγάλες ποσότητες διαθέσιµου 
τηγανελαίου για την παραγωγή ενός οικονοµικού βιοκαυσίµου σταθερών προδιαγραφών, που δεν απαιτεί 
µετατροπή σε κινητήρα. Εκτιµάται ότι η αξιοποίηση των διαθέσιµων ποσοτήτων του τηγανελαίου στην Ελλάδα 
µπορούν να καλύψουν το 10% των αναγκών του ντίζελ, που αποτελεί το στόχο του 2020, σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία.»  
 
Τα βραβεία απένειµαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνος  Μωραΐτης, ως 
εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος του οµίλου Eurobank EFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος και ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
του οµίλου κ. Νικόλαος Καραµούζης. 

 
Στο χαιρετισµό του, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ                   
κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος συνέδεσε την έννοια 
της καινοτοµίας µε τη συνολικότερη ανάγκη να 
αναδειχθεί ένα πνεύµα αλλαγής στη χώρα. «Η 
προτροπή των καιρών είναι “τολµήστε να αλλάξετε 
τώρα και αµέσως µετά, να αλλάξετε ξανά”. Αυτό είναι 
το µήνυµα που έχουν έµπρακτα ενστερνιστεί οι 
δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου µας», σηµείωσε ο κ. 
∆ασκαλόπουλος και πρόσθεσε: «Σήµερα, εδώ, 
γιορτάζουµε την ολοκλήρωση µίας πετυχηµένης 
προσπάθειας να φέρουµε στην επιφάνεια µερικούς 
από τους σβώλους χρυσού που είναι κρυµµένοι στο 
παγωµένο έδαφος της Ελλάδας.  Μιας Ελλάδας που 
δεν µπορεί να διαχειριστεί τους σύγχρονους καιρούς.  
Μιας Ελλάδας που διώχνει τα καλύτερά της παιδιά, 

γιατί δεν µπορεί να τους προσφέρει ούτε συνθήκες που θα αναδείξουν τη δηµιουργικότητά τους, ούτε όραµα 
ούτε προοπτική».  

 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του οµίλου Eurobank EFG 
κ. Νικόλαος Νανόπουλος επισήµανε την ανάγκη «να 
κινηθούµε γρήγορα µε βάση µια στρατηγική ανάπτυξης 
που θα θεµελιώνεται στη διεύρυνση της παραγωγικής 
µας βάσης και την αξιοποίηση των συγκριτικών µας 
πλεονεκτηµάτων, στην εξωστρέφεια και τον εξαγωγικό 
προσανατολισµό της οικονοµίας µε προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας, 
µε έµφαση στην καινοτοµία, την έρευνα, τη γνώση».  
«Μόνο έτσι», τόνισε ο κ. Νανόπουλος, «θα 
ενισχύσουµε την ανταγωνιστικότητά µας, θα 
αποκαταστήσουµε την κλονισµένη εµπιστοσύνη, και θα  
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Αντί να επιδοτούµε τις νοοτροπίες του χθες, ας επενδύσουµε στις ιδέες του αύριο», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνος Μωραΐτης. 
 

 
διαµορφώσουµε ένα περιβάλλον φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα, που θα κινητοποιεί επιχειρηµατικά 
κεφάλαια, θα προσελκύει επενδύσεις και θα δηµιουργεί ευκαιρίες και απασχόληση. Σε ένα τέτοιο σχέδιο 
ανάπτυξης, η έµφαση στη γνώση και την καινοτοµία δεν µπορεί παρά να αποτελεί πυλώνα στρατηγικής 
σηµασίας. Υπάρχει η Ελλάδα της γνώσης, των ιδεών, της αναζήτησης, και της προσπάθειας, η Ελλάδα που 
πιστεύει στις ικανότητές της και χτίζει το µέλλον της, διαψεύδοντας αυτούς που την αδικούν ή την 
υπονοµεύουν.» 
 

 
Κατά την απονοµή των βραβείων, ο Αναπληρωτής 
∆ιευθύνων Σύµβουλος του οµίλου Eurobank EFG                     
κ. Νικόλαος Καραµούζης ανακοίνωσε ότι µετά την 
επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης και τη θερµή 
ανταπόκριση που συνάντησε η πρωτοβουλία αυτή τόσο 
από την επιστηµονική κοινότητα, όσο και από τους 
επιχειρηµατικούς φορείς, αλλά και την ευρύτερη κοινή 
γνώµη, οι συνδιοργανωτές αποφάσισαν να τον 
θεσµοθετήσουν και να τον προκηρύσσουν τακτικά 
ανά δύο χρόνια.  
 
 
 

 
 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κ. Θάνος Μωραΐτης στην οµιλία του µετέφερε 
τους θερµούς χαιρετισµούς του Πρωθυπουργού και 
αναφέρθηκε σε µία «αξιέπαινη πρωτοβουλία των 
διοργανωτών», που η επιτυχία της στέλνει ένα ξεκάθαρο 
µήνυµα ότι «η έρευνα και η καινοτοµία µπορούν να 
αποτελέσουν την πυξίδα για την κατεύθυνση της οικονοµίας 
µας τα επόµενα χρόνια». 
 
Παράλληλα επισήµανε ότι ξεκάθαρος στόχος της 
Κυβέρνησης, είναι να γίνει µια µεγάλη στροφή: «Αντί να 
επιδοτούµε τις νοοτροπίες του χθες, ας επενδύσουµε στις 
ιδέες του αύριο. Στις γνώσεις, στη φαντασία και τη 

δηµιουργικότητα των νέων ανθρώπων». Όπως τόνισε ο κ. Μωραΐτης, ειδικά τους τελευταίους µήνες και το 
θεσµικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί και χρηµατοδοτικά εργαλεία έχουν δηµιουργηθεί, ώστε να έχει αποτελέσµατα 
µια προσπάθεια, που χρειάζεται τη στήριξη όλων και κυρίως των ίδιων των νέων ανθρώπων, ώστε να βγουν 
µπροστά, να τολµήσουν και να επιχειρήσουν. 
 
Στη συνέχεια ο Υφυπουργός παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για τη στήριξη των νέων 
επιχειρηµατιών, µέσα από το ειδικό καθεστώς για την Επιχειρηµατικότητα των Νέων του Επενδυτικού Νόµου, 
το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων, το πρόγραµµα «Νέα Καινοτοµική 
Επιχειρηµατικότητα».  
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Info! Περισσότερες πληροφορίες για τα πλήρη κείµενα των οµιλιών, το ∆ιαγωνισµό, τους 
υποψήφιους της τελικής φάσης, τις διαδικασίες επιλογής και βράβευσης και τους νικητές, 
µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα www.kainotomeis.gr 

 
Από την πλευρά του Επιστηµονικού  Συµβουλίου, ο Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Γιάννης Καλογήρου 
υπογράµµισε την αξιοπιστία της διαδικασίας και τη διαφάνεια της κρίσης ως βασικές προϋποθέσεις 
επιτυχίας του διαγωνισµού. «Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν την ερευνητική κοινότητα να περάσει τη 
λεγόµενη «κοιλάδα του θανάτου», που χωρίζει τη σύλληψη µιας ιδέας και την επιστηµονική της διερεύνηση 
από την εφαρµογή της και την πρακτική/οικονοµική αξιοποίησή της», ανέφερε ο κ. Καλογήρου και πρόσθεσε 
ότι ο διαγωνισµός «βάζει στη δηµόσια συζήτηση και αναδεικνύει τον κρίσιµο ρόλο της καινοτοµίας για 
την οικονοµική ανάπτυξη». 
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