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Αφιέρωμα οτο ελληνικό οικοσύστημα παραγωγή Startups
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Οικοσύστημα
Παραγωγέ

Startups
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Xcopis ένα ολοκληρωμένο και αλληλένδετο οικοσύστημα

δεν μπορεί να υπάρξει σωστή ανάπτυξη καινοτόμου

και ανταγωνισθώ επιχειρηματικότητα

Του Γιώργου Κουρκουτά

Οι Startups είναι καΐά βάση ειαιρειΏ που βασίζονται στην τεχνολογία
για να παρουσιάσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που μπορεί να αλλάξει
τα δεδομένα στην εκάστοτε αγορά Μερικέ το έχουν καταφέρει και
έχουν αλλάξο τα πάντα eras paaKivnoas Uber Beat κ.ά στον τουρισμό
AirBnB eras πληρωμέ5 FayFfet Stripe Viva Wallet N26 κ.α Otis

ασφάλεια αυτοκινήτων και ακινήτων Lemonade Hellas Direct κ.α
Κάθε αγορά γίνεται disrupt σήμερα από κάποια Startup με tous μεγάλοι
παιϊαα είτε να αναγκάζονται να ακολουθήσουν μετασχηματιζόμενοι
ψηφιακά είτε να προχωρήσουν σε συνεργασίες και εξαγορέ5 Startups

Οι founders επιχειρηματία συνήθα είναι πρώην στελέχη μεγάλων
επιχειρήσεων φοιτητά ερευντπώ και καθπγητέ5 πανεπιστημίων αλλά
και κάθε είδου5 ειδικοί σε κάποιον τομέα και σε συνεργασία με κάποιον
προγραμματιστή/μηχανικό φτιάχνουν ή προσπαθούν να φτιάξουν ένα

πρωτότυπο προϊόν για να προσελκύσουν to ενδιαφέρον επενδυτών
και ontos iocos αντιλαμβανόμαστε χρειάζονται σημαντική υποστήριξη
στα πρώτα βήματα τόσο για να αναπτύξουν το προϊόν και το επιχειρηματικό

πλάνο όσο και για να το παρουσιάσουν όπα πρέπει μπροστά
σε niOavoûs επενδυτέ5

EnioTis είναι γνωστό ότι π συντριπτική πλειονότητα των Startups θα
αποτύχει otous npcôtous έξι μήνε5 tns προσπάθεια με tous founders
πολλά epopés να προσπαθούν εκ νέου είτε από ανάγκη είτε μετά από
κάποιο Exit
Όλα ta παραπάνω κάνουν επιτακτική την ανάγκη ouvôoùs παραγω

yns Startups μέσα από ένα αλληλένδετο οικοσύστημα το οποίο ξεκινά
από το Kpâtos και φτάνει μέχρι την αλλαγή κουλτούρα για την επιχειρηματικότητα

και την αποτυχία



1. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ STARTUPS

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡ_STARTUPPER
Ημ. Έκδοσης: . . .01/01/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/02/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 34

Π Υ Λ Π Ν Α Σ 1 ΚΡΑΤΟΣ

To Kpcitos πρέπει να δημιουργήσει ίο βασικό μηχανισμό και να

εξασφαλίσει ότι υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία και κεφάλαια για
όλες us κατηγορίες Startups αλλά και για όλα τα υπόλοιπα μέρη του

oiKOOTJOTiparos π.χ πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα και επενδυτές
Για παράδειγμα φοροαπαλλαγές επενδυτών ευελιξία για δημιουργία
Spinoffs και συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα από ερευνητικά κέντρα
και πανεπιστήμια napoxés σεείδθ5 π.χ μετοχές τηλεργασία ευελιξία
στα μισθολογικά κόστη πρόσβαση σε ταλέντα φθηνή διαμονή για
στελέχη Startups δημιουργία επιχειρηματικών hubs είναι πρώτα στη
λίστα Δυστυχώς χάσαμε πολλά χρόνια tos χώρα για να οργανώσουμε
όλα τα παραπάνω αλλά πλέον υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία

ένα κεντρικό εθνικό μητρώο Startups με παροχή μάλιστα κεφαλαίου

KÎvnons ενώ γίνονται νομοθετικές κινήσει για εμπορευματοποίηση

ms έρευνα5 για φοροαπαλλαγές επενδυτών και
παλιννοστούντων Ελλήνων stock options ενώ δημιουργούνται και

μεγάλα κέντρα τεχνολογία5 και καινοτομία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Και πάνω από όλα αυτά έχουμε τπ δήλωση του πρωθυπουργού ms

xcopas στο Monocle ότι π Ελλάδα θέλει να επενδύσει στα high-end
τεχνολογικά επαγγέλματα

ΠΥΛΩΝΑΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πρόκειται για δύο εξαιραικά κρίσιμοι τομει Η Ελλάδα φημίζεται
για την ποιότητα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών στελεχών ms
αλλά όχι για την εμπορευματοποίηση ms Épeuvas και ms Kaivoropias
που παράγεται στα πανεπιστήμια κυρίας Και ενώ στα πανεπιστήμια
εκτ05 ελαχίστων εξαιρέσεων η επιχειρηματικότητα είναι ακόμα κάτι το
εξωτικό στα ερευνητικά κέντρα έχουν ξεπεραστεί οι apxiKés Kpawés
δυσκολίες προχωρώντας σε συνεργασία με μεγάλε5 πολυεθνικά εταιρείες

ônixis για παράδειγμα στο Δημόκριτο αλλά και σε δημιουργία
Startups και Spinoffs Βέβαια θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι γίνονται
προσπάθειες από την πλευρά του υφυπουργού κ Δήμα και ms opàôas
του για να ενισχυθεί ο εξαιρετικά κρίσιμος και αναγκαίος πυλώνα5 ms
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εκπαίδευαν που τόσα μπορεί να δώσει στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 HUBS
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ STARTUPS

Οταν π Πορτογαλία έχει πάνω από 150 Incubators Accelerators

και προγράμματα για Startups και η Ισπανία πάνω από
200 αντιλαμβανόμαστε ότι παρότι είμαστε σε καλό δρόμο
χρειάζονται ακόμα περισσότερα hubs υποστήριξα Startups
ειδικά στα πρώτα στάδια Αυτά τα hubs είναι βασικά σημεία
διασύνδεση πανεπιστημίων μεγάλων εταιρειών επενδυτών

οργανισμών αυτοδιοίκηση μέσων ενημέρωσα ακόμα και

κρατών μέσω πρεσβειών για παράδειγμα Κάθε νομ05 τα
xcôpas pas θα πρέπει να δημιουργήσει τουλάχιστον ένα hub
βάσει κεντρικού αλλά και τοπικού σχεδιασμού και στρατηγική
π.χ ανανεώσιμε5 πηγά ενέργεια5 στη Δ Μακεδονία και στα
νησιά πρωτογενή παραγωγή στη Θεσσαλία και στην Κρήτη
Hitech στην Πάτρα κ.ο.κ Τα hub αυτά θα πρέπει να προσελκύσουν

tous véous επιχειρηματία καθοδηγώντα5 και υποστηρι
ζονιάϊ tous ειδικά στα πρώτα tous βήματα
Οι Incubators συνήθωβ προορίζονται για ομάδε5 αρχικού

σταδίου ακόμα και σε επίπεδο i6éas και συνήθοΛ αφορούν
έναν μεγάλο κύκλο ms ζωή5 uis Startup
Οι accelerators σε γενικέ γραμμά απευθύνονται σε πιο

ώριμα εταιρεία με προϊόν στην αγορά και αφορούν έναν
συγκεκριμένο κύκλο ins Startups π.χ στόχευση pias αγοράΐ
ή ανάπτυξη νέου npoïôvras
Οι διαγωνισμοί και τα υπόλοιπα προγράμματα απευθύνονται

σε όλε Tis κατηγορία Startups που επιθυμούν να πάρουν μια

γρήγορη αξιολόγηση για την ιδέα raus να την ωριμάσουν
αλλά και να προσεγγίσουν την εταιρεία/οργανισμό που τα

διοργανώνει Σε κάθε πψίπτωση η συμμετοχή στα παραπάνω
hubs και προγράμματα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία δημοσιό
UTtas αλλά και προσέγγισα επενδυτών αλλά από την άλλη
απαιτεί αρκετό χρόνο και αφοσίωση από την πλευρά του
founder ο onoios είναι πολύτιμο5 και θα πρέπει να σπαταλιέται

σοφά

ΠΥΛΩΝΑΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μεγάλα εταιρεία και Startups είναι μια win-win πφίπτωση
σχέσα Από τη μια πλευρά οι Startups έχουν μπροστά raus
έναν υποψήφιο πελάτη χρηματοδότη αγοραστή και συνεργάτη
ανάπτυξα προϊόντων σε νέα αγορά και από την άλλη οι μεγάλα

εταιρεία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γρήγορη και
σχετικά φθηνή καινοτομία σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών

Βέβαια υπάρχουν πολλέ5 προκλήσε και για τα δύο
μέρη μια και πρόκειται για δύο διαφορετικοί Koapous αλλά
σε κάθε πφίπτωση υπάρχουν πολλέ ευκαιρία Ειδικά τομει
που έχουν δεχθεί έντονα πιέσει από Startups ôncos ο τραπε
ζικός TOpias για παράδειγμα βλέπουμε ότι επενδύουν σημαντικά
στην καινοτομία στον ψηφιακό μετασχηματισμό και oris Startups

Στην Ελλάδα Εθνική Τράπεζα Eurobank και Alpha Bank

τρέχουν μεγάλα και σημαντικά προγράμματα υτκ3στήριξα Startups

κεντρικά και περιφερειακά
Σε επόμενα τεύχη θα εστιάσουμε και θα αναλύσουμε tous

παραπάνω πυλώνα με τα πετυχημένα παραδείγματα και Tis

βέλτιστα τακτικά και φυσικά με παρουσίαση πολλών Startups
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Εθνικό Κέντρο Epeuvas και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Innovation

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achievement

Action Finance Initiative

Aàrion Β^ίηεςς Angel Network

ALBA Graduate Βυςίηεςς School AHEAD

Anatolia College of Thessaloniki Entrepreneurship Hub

Bluegrowth

CORALIA

Crowdpolicy

Endeavor Greece

jest by Alpha Bank

Foundation

Ηράκλειο Κρήτης

Hellenic BioCl^ter

Photonics Ouster

mpact Hub Athens

ς Game Changers

Mindspace

BG Βυςιηθςς Seeds

Kinno ΖοηςυΙίβηίς

Orange Grove

POS4Work

sletwork ITE Κρήτη

RIS3 One Stop ί^ίςοη Office Κεντρικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός Καινοτομίας και

Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας

Aegean 5τ3Γίυρς

Antivirus Hackathon

CANSAT in Greece

Οιίν3ς Venture Ελλάδας

Climathon Athere

Copernicuç Hackathon

EIT Food Innovation FYizes

EIT Innoenergy PowerUP

ENNOVATION

Enterprée Europe Network
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Envolve Greece Awa

EO Global Student
Entrepreneurship Awardç

Ρίηςυεςΐ by Alpha Bank

Get in the Ring Athere

Greentech Challenge Ερευνητική Μονάδα
Οικονομικής Πφιβάλλοντος Ε.Μ.Π

Hacking Health Ατηεης

INDUSTRY 4.0 NOW
CROWDHACKATHON I ΣΕΒ

JA Startup Competition ΣΕΝ/JA

John Papajohn Βυςίηεςς Ran Competition

MIT Enterprëe Forum Greece
Startup Competition

Olive Challenge

Reload Greece Challenge

RETECH Innovation Challenge
Lamda Development

Startup Greece Week Awards

Stelios Chatzioannou Awards Greece

SUP Free Hackathon Lidl Ελλάς

TAP 2 Open 2.0 Bootcamp
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
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