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Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας  
για 12η συνεχή χρονιά στηρίζει το νεοφυές επιχειρείν. 

ιδεεσ που αλλαζουν  
τη ζωη μασ 

Το μέλλον είναι πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε. Γιατί το 
μέλλον το κυοφορούν οι καινοτόμες ιδέες, καθώς όλα ξεκι-
νούν με εκείνο το αρχικό «εύρηκα», που αναφωνούν οι πρωτο-
πόροι, oι άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβούνται να καινοτομούν 
και με πίστη στο όραμά τους δίνουν στις ιδέες τους σάρκα 
και οστά. Σήμερα, οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν ανάγκη από 
νέες, καινοτόμες ιδέες, ιδέες που μπορούν να γίνουν πράξη 
και να οδηγήσουν σε έναν κόσμο καλύτερο, με την επένδυ-
ση στην επιστήμη, στην έρευνα και στην τεχνολογία να είναι 
η μοναδική οδός.
Αυτή ακριβώς την οδό δείχνει και φωτίζει σταθερά εδώ και 12 
χρόνια ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνι-
κής Τράπεζας, στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business 
Seeds για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρημα-
τικότητας στην Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός, επενδύοντας στην 
καινοτομία, αγκαλιάζει τις πρωτοπόρες ιδέες, τις βοηθά να 
αναπτυχθούν, ώστε να εξελιχθούν και να αποτελέσουν ανα-
πόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος του ελληνικού επιχει-
ρείν, με την Εθνική Τράπεζα, μέσω στρατηγικών συνεργασιών 
με διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστημιακούς φορείς, να 
παρέχει στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα NBG Business 
Seeds mentoring και χρηματοδοτικά εργαλεία.
Οι αριθμοί άλλωστε μιλούν από μόνοι τους. Mέσα στα τελευ-
ταία 12 χρόνια ο Διαγωνισμός έχει υποδεχθεί σχεδόν 4.000 
προτάσεις από 6.800 συμμετέχοντες και έχει απονείμει 550.000 
ευρώ σε βραβεία, σε 110 νικητές. Την ίδια στιγμή, έχουν 
χρηματοδοτηθεί 21 εταιρείες με κεφάλαια ύψους 4,65 εκατ. 
ευρώ, ενώ μέσω της συμμετοχής σε funds η Εθνική Τράπεζα 
έχει λάβει μέρος στη χρηματοδότηση ακόμη 85 εταιρειών.
Στη ουσία του, λοιπόν, ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνο-
λογίας της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί έναν θεσμό, από τους 
σημαντικότερους που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα, για 
τη στήριξη του επιχειρείν, επενδύοντας στους ανθρώπους 
και στις ιδέες τους.
Φέτος, μολονότι και αυτή η περίοδος σημαδεύτηκε από τη 
σκιά της πανδημίας, ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνο-
λογίας της Εθνικής Τράπεζας έδωσε δυναμικά το «παρών». 
Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν 264 καινοτόμες επιχειρηματικές 
προτάσεις: από αυτές, 158 αφορούσαν την κατηγορία Ηλε-
κτρονική Επιχειρηματικότητα, 84 αφορούσαν την κατηγορία 
Περιβάλλον και Τεχνολογία και 22 την κατηγορία Πολιτισμός 
και Τεχνολογία.
Παράλληλα το πρόγραμμα NBG Business Seeds αποφάσι-
σε να συμμετάσχει σε δύο νέα funds, τα οποία βρίσκονται 
σε διαδικασία ίδρυσης, ενώ σημαντικό γεγονός είναι και η 
δημιουργία του Greek Fintech Hub, μιας πρωτοβουλίας 7 
σημαντικών φορέων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 
στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Μια άλλη σημαντική αλλαγή, 
που εν μέρει οφείλεται στην πανδημία, είναι και η λειτουργία 
του πρώτου διαδικτυακού Seeds Βοotcamp για επιλεγμένες 
ομάδες του Διαγωνισμού από όλη την Ελλάδα.
Η καινοτομία είναι πλέον συνυφασμένη με το DNA της Εθνικής 
Τράπεζας, με τον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας να 
αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της συστηματικής προσπά-
θειάς της για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 
με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
και κοινωνίας.
Πιστός λοιπόν στο ραντεβού του με όλους εκείνους που 
οραματίζονται να ανοίξουν τα φτερά τους είναι και ο 12ος 
Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής 
Τράπεζας. Βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και τη Δευτέρα 4 
Οκτωβρίου και ώρα 15:00, αναμένοντας τη δική σας πρω-
τότυπη, φιλόδοξη πρόταση. Το NBG Business Seeds είναι 
εδώ για να σας στηρίξει!

Ενότητες
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Περιβάλλον και Τεχνολογία
Πολιτισμός και Τεχνολογία

 

Υποβολή προτάσεων 
Μέχρι και τη Δεύτερα 4 Οκτωβρίου 

και ώρα 15:00

 
Στους τέσσερις πρώτους νικητές 

θα απονεμηθούν τα ποσά των €20.000, 
€10.000, €6.000 και €4.000 

αντίστοιχα. Θα απονεμηθούν ακόμη 
6 βραβεία των €1.500 έκαστο

 

Περισσότερες πληροφορίες  
στο nbg.gr/competition

12  
έτη  

λειτουργίας

€549.000  
σε 110 νικητές  

των Διαγωνισμών 
Καινοτομίας  

& Τεχνολογίας

3.951  
προτάσεις

6.787  
συμμετέχοντες

€4.650.000  
συμμετοχές  

και χρηματοδοτήσεις



οι προηγουμενοι νικητεσ μιλουν

OptiStructure

Docandu

Σχεδιασμός 
περιβαλλοντικά 
αποδοτικών και 
οικονομικών κατασκευών, 
με υπεύθυνη χρήση 
και εξοικονόμηση 
πρώτων υλών μέσω 
βελτιστοποίησης και 
τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρίκλεια Μητροπούλου - CEO, Νικόλαος Καλλιώρας - CTO, Νικόλαος Φωτήλας - CFO

Δρ Πέτρος Πανδής - Founder & CEO,  
Δρ Ιωάννης Γεωργόπουλος - Co-Founder & Chief Medical Officer,  
Νίκος Γαλάνης - Co-Founder & Co-CTO,  
Αλέξανδρος Ιορδανίδης - Co-Founder & Co-CTO,  
Κωνσταντίνος Κόκκοτας - Advisor Strategy & Parternships

Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα υγείας, στην οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύει τα 
ιατρικά του αρχεία, να ελέγχει τη σημασία των συμπτωμάτων του και να επικοινωνεί με ιατρούς 
για να λάβει καθοδήγηση σε οποιοδήποτε ιατρικό του πρόβλημα.
«Αυτό που πιστεύουμε πως έκανε την πρότασή μας να ξεχωρίσει είναι το ίδιο το προϊόν, το οποίο 
είναι απλό, εύκολο στη χρήση και πρωτοποριακό για τον χώρο της υγείας, καθότι συνδυάζει την 
υψηλού επιπέδου παραδοσιακή ιατρική με σύγχρονες ψηφιακές καινοτομίες» δηλώνουν τα μέλη 
της Docandu, που απέσπασε το 2o Bραβείο στον 11ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της 
Εθνικής Τράπεζας. «Ο Διαγωνισμός του Προγράμματος NBG Business Seeds αποτελεί έναν από 
τους σημαντικότερους θεσμούς ανάδειξης και στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελ-
λάδα. Τα σχόλια της επιτροπής μας βοήθησαν να εξελίξουμε το προϊόν μας, καθώς και το κομμάτι 
του marketing. Επιπλέον, η ανάδειξή μας στην πρώτη τριάδα προσδίδει στην εταιρεία μας προστι-
θέμενη αξία κάτω από την “ομπρέλα” μιας ισχυρής τράπεζας όπως είναι η Εθνική, με αποτέλεσμα 
να κερδίζει πιο εύκολα την εμπιστοσύνη του κόσμου και να διευκολύνει δυνητικές συνεργασίες».
Και η προσπάθεια συνεχίζεται με την ίδια ένταση: «Στόχος της Docandu είναι να αναπτύσσει συνεχώς 
καινούργιες υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούν να είναι άμεσα διαθέσιμες προς τον πολίτη. Στα νέα 
projects ανήκει το Derma Care (εφαρμογή δερματολογικού ελέγχου εξ αποστάσεως), ενώ η τεχνική 
ομάδα μας αναπτύσσει τη νέα mobile εφαρμογή του Diabeat (εφαρμογή για ασθενείς με διαβήτη)».
Οραμα της ομάδας είναι ο εκμοντερνισμός των υπηρεσιών υγείας και επιδίωξή της η παροχή υψη-
λού επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών προσιτών και φιλικών προς όλους, ανεξαρτήτως επιπέδου 
εξοικείωσης με την ψηφιακή τεχνολογία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό: «Στην πα-
ρούσα φάση βρισκόμαστε σε συζητήσεις για εμπορικές συμφωνίες με στρατηγικούς συνεργάτες 
στον ασφαλιστικό, τουριστικό και εμπορικό κλάδο για την περαιτέρω ανάπτυξή μας, ενώ μακρο-
πρόθεσμος στόχος μας είναι να γίνουμε market leader στη Νότια/Νοτιοανατολική Ευρώπη στις 
υπηρεσίες ψηφιακής υγείας».
Οσο για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για μια πλατφόρμα ψηφιακής υγείας εν μέσω πανδημί-
ας, «η Docandu έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, αναπτύσσοντας την πρώτη πλατφόρμα ελέγχου 
κορωνοϊού στην Ευρώπη, η οποία χρησιμοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, τον Ιατρικό 
Σύλλογο Αθηνών και από πολλούς άλλους οργανισμούς, επιχειρήσεις και συλλόγους. Μάλιστα, η 
Docandu είναι η μόνη ελληνική startup που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (παράρτημα Αφρι-
κής), συμπεριέλαβε στη λίστα με τις προτεινόμενες εφαρμογές υγείας στην κατηγορία COVID-19 
Innovations. Επιπλέον, σε διαγωνισμό των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για 
την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, ήταν μία από τις 16 εταιρείες που επιλέχθηκαν και βρα-
βεύθηκαν σε σύνολο 250».

«Η πρότασή μας συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και στην αειφορία, χωρίς να επιφέρει πρό-
σθετο κόστος, μειώνοντας ταυτόχρονα το, μέχρι σήμερα, κόστος κατασκευής και προσφέροντας 
προστιθέμενη αξία στην κατασκευαστική βιομηχανία» περιγράφουν τα στελέχη της OptiStructure, 
που απέσπασε την ανώτατη διάκριση στον 11ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της 
Εθνικής Τράπεζας. «Η συμμετοχή και το 1ο βραβείο στο πλαίσιο του NBG Business Seeds υπήρ-
ξαν καθοριστικά σε διαφορετικά επίπεδα για εμάς. Εκτός από τη σημασία του επάθλου για μια 
startup, ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμπιστοσύνη στη βασική μας ιδέα, στην πορεία εξέλιξής 
της, αλλά και στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού πλάνου. Ομως, το πιο σημαντικό είναι η 
συνεχής υποστήριξη στο επιχειρηματικό κομμάτι και τη μετάβαση από μια ιδέα και ένα πρω-
τογενές προϊόν σε τελικό, εμπορεύσιμο προϊόν με βάση τις ανάγκες της αγοράς». Η καλή αρχή 
έγινε και «στο διάστημα που μεσολάβησε προχωρήσαμε με τη μετατροπή της προσφερόμενης 
υπηρεσίας σε cloud-based service, ενώ οργανώσαμε δίκτυο πωλήσεων στη Μ. Βρετανία, όπου 
γίνεται, πλέον, υποχρεωτική η μελέτη μείωσης των απαιτήσεων σε δομικά υλικά στις νέες κατα-
σκευές». Οι στόχοι δεν περιορίζονται εδώ: «Το όραμα όλων μας, όταν ξεκίνησε η OptiStructure, 
ήταν να δείξουμε στον κόσμο ότι σήμερα είναι εφικτή η δημιουργία οικονομικότερων και οικο-
λογικών κατασκευών χωρίς κανέναν συμβιβασμό στο επίπεδο ασφάλειας. Το ιδανικό σενάριο 
περιλαμβάνει τη διείσδυσή μας σε τουλάχιστον 10 αγορές όπου το κατασκευαστικό δυναμικό 
είναι υψηλό, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε σημαντικά έργα».
Αναφερόμενοι στην έξαρση επιχειρηματικότητας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στη 
χώρα, «με πολλές ιδέες, μερικές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα αξιόλογες και διακρίθηκαν σε 
παγκόσμιο επίπεδο», οι επικεφαλής της OptiStructure υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες για 
τις νεοφυείς εταιρείες «σε συνδυασμό με δράσεις υποστήριξής τους, όπως είναι ο πολύ επιτυ-
χημένος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας».
Οσο για την πανδημία, «αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία. Ελειψε η προσωπική επαφή με 
υπάρχοντες, αλλά και πιθανούς μελλοντικούς πελάτες, τα ταξίδια και οι συμμετοχές σε εκθέσεις. 
Ταυτόχρονα, όμως, αποτέλεσε μια ευκαιρία και ένα ισχυρό κίνητρο για τη συντομότερη μετατροπή 
της προσφερόμενης υπηρεσίας σε καθαρά ηλεκτρονική και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία».

1ο  
ΒραΒειο
€20.000

2ο  
ΒραΒειο
€10.000
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Μια ολοκληρωμένη 
ψηφιακή πλατφόρμα 
υγείας, στην οποία 
ο χρήστης μπορεί 
να αποθηκεύει τα 
ιατρικά του αρχεία, να 
ελέγχει τη σημασία των 
συμπτωμάτων του και να 
επικοινωνεί με ιατρούς 
για να λάβει καθοδήγηση 
σε οποιοδήποτε ιατρικό 
του πρόβλημα.



Gaming Brotherhood

τime is Brain

Μια online, self-serve 
υπηρεσία που δίνει τη 
δυνατότητα σε e-shops 
και marketing agencies να 
δημιουργήσουν εύκολα 
και γρήγορα υψηλής 
αισθητικής videos με τα 
προϊόντα τους για τις 
καθημερινές ανάγκες 
τους στα social media. 

Ιάκωβος Ζουρνατζής - Co-Founder,  Βασίλης Κούγκουλος - Co-Founder ,  
Διονύσης Καββαδίας - Machine Learning Specialist

Δρ Αγγελίνα Κουρούμπαλη - Επικεφαλής Ομάδας, Συνεργαζόμενη ερευνήτρια,  
Ιδρυμα Τεχνολογίας & Ερευνας (ITE),
Γεώργιος Νότας - Αν. καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Γεώργιος Καβλεντάκης - Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού, ΙΤΕ, 
Ιωάννης Πετράκης & Νικόλαος Τσελάς - Μηχανικοί λογισμικού, ΙΤΕ

«Η δημιουργία του Time is Brain προέκυψε από την ανάγκη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας 
στη διαχείριση των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Η ταχεία αναγνώριση ενός εγκεφαλικού 
και η μεταφορά του ασθενούς στο κατάλληλο κέντρο είναι ο μόνος τρόπος να λάβει εγκαίρως 
την απαραίτητη θεραπεία. Καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία» αναφέρουν τα μέλη της ομάδας που κέρδισε το 4ο βραβείο στον Διαγωνισμό Και-
νοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας. Πράγματι, η ψηφιακή πλατφόρμα που εμπνεύ-
στηκαν, η οποία αποτελεί μια καινοτομία του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Υγείας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ), σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ξεχώρισε, καθώς η εφαρμογή θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο 
στην υγεία και στην ποιότητα ζωής, εξασφαλίζοντας σημαντική μείωση στο κόστος που επιφέ-
ρουν σημαντικά ιατρικά συμβάντα, όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια.
Η συμμετοχή της ομάδας του Τime is Brain στον Διαγωνισμό στο πλαίσιο του προγράμματος 
NBG Business Seeds απέδωσε καρπούς: «Κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μας μετέφεραν γνώση αιχμής σε καίρια ζητήματα, 
όπως πωλήσεις, ψηφιακό marketing, εύρεση χρηματοδότησης κ.ά. Αναπτύξαμε το επιχειρηματικό 
μας πλάνο και ενισχύσαμε τους στόχους εύρεσης χρηματοδότησης. Η συνεργασία με την Εθνική 
Τράπεζα χαρακτηριζόταν από τη σοβαρότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό σε ένα περιβάλλον 
με μεγάλο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των εταιρειών και του αντικειμένου τους».
Οσο για τα βήματά τους από εδώ και πέρα, οι ίδιοι εξηγούν ότι βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της πλατφόρμας και την εφαρμογή της πιλοτικά σε φορείς 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας: «Στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε με τους κ.κ. Δημήτριο Κα-
τεχάκη (Eπικεφαλής CeHA, ΙΤΕ), Φωκίωνα Λογοθετίδη (Yπεύθυνος Mελετών, ΙΤΕ) και Παναγιώτη 
Μήτσια (Iατρική Σχολή ΠΚ), ώστε η υλοποίηση του έργου να έχει πρακτική και ουσιαστική εφαρ-
μογή με βάση τις διεθνείς κλινικές πρακτικές, καθώς και δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης».
Το χρηματικό έπαθλο που κέρδισαν στον Διαγωνισμό θα επενδυθεί στον τομέα της εξειδικευμέ-
νης επιμόρφωσης και ενίσχυσης της καινοτομίας. «Αμεση προτεραιότητά μας αποτελεί η εξα-
σφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του Time is Brain ως τεχνολογία 
που θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα διαχείρισης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων» 
αναφέρουν και συμπληρώνουν: «Οραματιζόμαστε η πλατφόρμα να εφαρμοστεί σε φορείς υγείας 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπου θα μπορούσε να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών 
ως προς το ιατρικό αυτό συμβάν».

«Η δημιουργία προϊοντικών videos για τα social media είναι μια ακριβή και χρονοβόρα διαδι-
κασία, που απαιτεί σχεδιαστικές ικανότητες και την οποία στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
μικρομεσαία ηλεκτρονικά καταστήματα δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Εδώ εντοπίζεται η και-
νοτομία που ξεχωρίζει την Gaming Brotherhood, λύνοντας αυτό το μείζον πρόβλημα μέσα σε 
λίγα λεπτά, ακολουθώντας απλά βήματα, μέσω μιας εκλεπτυσμένης διαδικασίας με τη βοήθεια 
A.I. τεχνολογιών. Σε ένα περιβάλλον όπου τα social media στρέφονται όλο και περισσότερο στο 
video ως περιεχόμενο, ευελπιστούμε να είμαστε η πλατφόρμα που θα βοηθήσει κάθε e-shop στον 
κόσμο να κάνει το επόμενο βήμα στην ανάπτυξή του. Οραμά μας είναι να εκδημοκρατίσουμε 
τη δημιουργία βίντεο για το e-commerce» περιγράφουν τα μέλη της ομάδας, που συμπλήρωσε 
την πρώτη τριάδα στον 11ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας. Και 
παρότι δηλώνουν ότι ανήκουν στις startups που δεν «κυνηγούν» τους διαγωνισμούς, «βλέποντας 
όμως τους νικητές των προηγούμενων χρόνων του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας 
της Εθνικής Τράπεζας ήταν προφανές για εμάς ότι διαφέρει από όλους τους υπόλοιπους. Ετσι 
αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος και πραγματικά ήταν μια πολύ δημιουργική και παραγωγική 
διαδικασία για εμάς. Μέσα από την ώσμωση με ανθρώπους που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, 
μπήκαμε σε μία διαδικασία να δομήσουμε καλύτερα το πλαίσιο των μελλοντικών μας δράσεων, 
καθώς και να αναπτύξουμε περισσότερο το δίκτυό μας».
Τα μέλη της Gaming Brotherhood θεωρούν πως παρότι το οικοσύστημα των startups στη χώρα 
μας «διανύει ακόμη τα “εφηβικά” του χρόνια, πηγαίνει ωστόσο προς τη σωστή κατεύθυνση» και 
τονίζουν: «Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις και νέες λύ-
σεις, βασισμένες στην Τεχνολογία. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις από τη φύση τους είναι εκείνες που 
μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι έχουν τη δυνατότητα και 
την ευελιξία να αντιλαμβάνονται γρήγορα τις ανάγκες. Οσο υπάρχουν, λοιπόν, αυτές οι ανάγκες, 
υπάρχουν και ευκαιρίες για ανήσυχους και δημιουργικούς ανθρώπους». Αλλωστε, όπως καταλή-
γουν: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο γνωρίζει μεγάλη άνθηση λόγω της πανδημίας και σε συνδυασμό 
με τα social media της επόμενης γενιάς (π.χ. TikTok), που χρησιμοποιούν αποκλειστικά videos, 
η περίοδος που διανύουμε αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για εμάς».

Μια έξυπνη, 
ολοκληρωμένη ψηφιακή 
πλατφόρμα διαχείρισης 
επειγόντων περιστατικών 
με στόχο να επιταχύνει τη 
διαχείριση των ασθενών 
με αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια. 

3ο  
ΒραΒειο
€6.000

4ο  
ΒραΒειο
€4.000
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Εξέλιξη

kleesto

Robenso

Ενα σύστημα οργάνωσης 
επιχειρήσεων που 
διευκολύνει την 
αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών διαχείρισης 
κρατήσεων και πληρωμών 
για παρόχους τουριστικών 
δραστηριοτήτων και 
μεταφορών.

Γιώργος Πιλπιλίδης - CEO, Μανώλης Αδαμόπουλος - COO,  
Γιώργος Σωτηρλής - CTO

Nικήτας Μαυράκης - Environmental Engineer, Co-Founder,
Νικόλαος Στούπας - Financial Manager, Co-Founder

«Εχοντας πολύ καλή γνώση των προβλημάτων στον χώρο της ανακύκλωσης, η εταιρεία Robotics 
Environmental Solution (σ.σ.: όπως είναι το πλήρες όνομα της ROBENSO), ανέπτυξε μια νέα, 
χαμηλού κόστους τεχνολογία, τους Ρομποτικούς Εργάτες Ανακύκλωσης (Robotic Recycling 
Workers), οι οποίοι λειτουργούν με διαφοροποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας 
περισσότερη ευελιξία στο συνολικό σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων. Οι ρομποτικοί εργά-
τες έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ταυτόχρονα πάνω στην ίδια ροή απορριμμάτων, αυξά-
νοντας σημαντικά την αποδοτικότητα των βιομηχανικών μονάδων ανακύκλωσης. Με δεδομένη 
την τεράστια ζήτηση συστημάτων αυτοματοποιημένης διαχείρισης απορριμμάτων, η νέα αυτή 
τεχνολογική πρόταση αναμένεται να έχει μεγάλη εμπορική επιτυχία στις διεθνείς αγορές». Ετσι 
περιγράφουν οι δημιουργοί της Robenso την ιδέα τους που διακρίθηκε με το 5ο Βραβείο στον 
11ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας.
Στα θετικά της διοργάνωσης σημειώνουν την καθοδήγηση και τις γνώσεις που έλαβαν προκειμέ-
νου να πάρουν μεθοδικές αποφάσεις και να βελτιώσουν το business plan τους. Στο διάστημα που 
μεσολάβησε ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ το έπαθλο από τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα NBG Business Seeds αξιοποιήθηκε για την κάλυψη αναγκών τις εταιρείας, 
ιδιαίτερα για την αγορά εξοπλισμού. Στα άμεσα σχέδια των δημιουργών της Robenso ανήκει 
«η δημιουργία πατέντας γύρω από την τεχνολογία RoReWo. Η τυποποίηση του ρομποτικού συ-
στήματος και κατ’ επέκταση η εμπορική εκμετάλλευσή του. Υπάρχουν ήδη εταιρείες με ισχυρό 
ενδιαφέρον για το προϊόν».
Η ομάδα υποστηρίζει ότι μένουν ακόμη να γίνουν αρκετά βήματα προκειμένου το εγχώριο επι-
χειρηματικό οικοσύστημα να καταστεί πιο φιλικό για το σύνολο των ελληνικών startups: «Το επι-
χειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα για τις startup επιχειρήσεις θα το χαρακτηρίζαμε δύσκολο. 
Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες προβολής και διάκρισης μέσα από διαγωνισμούς όπως αυτός του 
προγράμματος NBG Business Seeds. Μέσα από αυτό το ταξίδι αποκτήσαμε αρκετή πληροφορία 
για το πώς να αντιμετωπίσουμε τις επιχειρηματικές δυσκολίες. Από εκεί και πέρα, η ιδέα και 
το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι αρκετά καλά και προσοδοφόρα για να μπορέσουν να 
πετύχουν. Εμείς συνεχίζουμε να το πιστεύουμε και το προσπαθούμε καθημερινά». Η συμβουλή 
τους στους δημιουργικούς ανθρώπους της γενιάς τους: «Μην πάψετε ποτέ να προσπαθείτε, κά-
ντε πράξη την πιο φανταστική, την πιο τρελή, την πιο παράξενη ιδέα».
Τέλος, από τις σύνθετες προκλήσεις της πανδημίας, η ομάδα προτιμά να εστιάσει στα όποια 
θετικά, καθώς «μας έδωσε χρόνο για research & development, με σκοπό να βελτιώσουμε και να 
αναπτύξουμε νέα προϊόντα».

«Η kleesto δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού. Αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές 
σε τουριστικούς προορισμούς και κάνει εύκολα προσβάσιμες τις διαθέσιμες δραστηριότητες και 
εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας επισκέπτης» αναφέρουν τα μέλη της ομάδας. Ουσιαστικά, 
δημιούργησαν ένα σύστημα που διευκολύνει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ταξιδιωτικές εμπει-
ρίες να διανέμουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες τους μέσω των συνεργατών τους - ξενοδοχείων, 
τουριστικών γραφείων κ.ά. - ή άμεσα, μέσω της ιστοσελίδας τους (www.kleesto.com). Ετσι, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν εύκολα και γρήγορα τις κρατήσεις τους, να οργανώσουν 
τον εξοπλισμό, το προσωπικό και τη διαθεσιμότητά τους. Ταυτόχρονα, διαχειρίζονται τα αιτήμα-
τα των πελατών τους και αυτοματοποιούν καθημερινές διαδικασίες, όπως η έκδοση εγγράφων 
και η εκτέλεση πληρωμών στους προμηθευτές και στα κανάλια διανομής τους.
«Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας ήταν ένα σημαντικό μέσο, 
το οποίο μας βοήθησε να ξανασκεφτούμε και να επαναπροσδιορίσουμε παραμέτρους του εγ-
χειρήματός μας. Η επικοινωνία και η συζήτηση με ανθρώπους αναγνωρισμένους στους τομείς 
του marketing, των πωλήσεων, του business management, όπως και με άλλες Scale-Up startups, 
συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτό» αναφέρουν και συμπληρώνουν: «Οι άνθρωποι που «έτρεχαν» 
τον Διαγωνισμό ήταν συνεχώς δίπλα μας για όσα χρειαστήκαμε από συμβουλευτικό μέχρι και 
τεχνικό επίπεδο, βοηθώντας στην εξέλιξη του προϊόντος και της επιχείρησής μας».
Μετά το πέρας του Διαγωνισμού, η ομάδα προσέγγισε επιχειρήσεις σε Καραϊβική, Νότια Αφρική 
και Κίνα: «Προσεγγίσαμε πελάτες με σκοπό να λειτουργήσουν ως case studies για τα επόμενα 
βήματά μας. Μεταξύ άλλων, ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε με ένα μεγάλο marketplace του-
ριστικών δραστηριοτήτων στην Καραϊβική και παράλληλα συνδεόμαστε με ένα από τα μεγαλύ-
τερα συστήματα διαχείρισης ξενοδοχείων για να δοθεί η δυνατότητα οι χρήστες του kleesto να 
μεταπωλούν τις υπηρεσίες τους μέσω του συστήματος αυτού στα ξενοδοχεία».
Το χρηματικό έπαθλο του Διαγωνισμού χρησιμοποιήθηκε για να πειραματιστούν σε αγορές 
εξωτερικού και να εξετάσουν τις στρατηγικές marketing που είχαν σχεδιάσει: «Επιλέξαμε γε-
ωγραφικές περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, με πυκνό δείγμα επιχειρήσεων που 
μας ενδιαφέρουν, και εκτελέσαμε την στρατηγική επικοινωνίας μας. Πραγματοποιήσαμε μεταξύ 
άλλων, διαφημίσεις μέσω Facebook και Google Ads. Αποτέλεσμα αυτών των πειραμάτων ήταν 
η προσέλκυση νέων πελατών στους τομείς του Yachting και του Sailing».

Συστήματα ανακύκλωσης 
βασισμένα στις 
τεχνολογίες ρομποτικής 
και τεχνητής νοημοσύνης.

5ο  
ΒραΒειο
€1.500

5ο  
ΒραΒειο
€1.500



12GODS

EDEN

Ελληνικές συνταγές 
ροφημάτων βοτάνων 
για τον σύγχρονο 
καταναλωτή, σε μία 
καινοτόμο, πλήρως 
βιοδιασπώμενη κάψουλα, 
συμβατή με μηχανές 
τύπου Nespresso™. 

Φίλιππος Ζεμπίλας - Founder & General Manager,  
Κωνσταντίνος Μαχαίρας - Commercial Manager,  
Νικόλαος Αντωνιάδης - COO, Δημήτριος Ιωσηφίδης - R & D Director

Νικόλαος Μυλωνάς - CEO & Co-Founder,  
Σοφία Μουσέτη - CTO, Ιωάννης Μαλούνας - COO

«Η Eden Library της EdenCore Technologies φιλοξενεί φωτογραφικό υλικό και αλγόριθμους 
Τεχνητής Νοημοσύνης που αφορούν δεκάδες καλλιέργειες, ζιζάνια, ασθένειες, εντομολογικές 
προσβολές κ.λπ. Μοναδικό στοιχείο της είναι ο όγκος και η ποικιλία (30.000 φωτογραφίες) 
από σημαντικές ασθένειες και περιστατικά στον αγρό που συνδυαστικά με τους καινοτόμους 
αλγορίθμους τους οποίους αναπτύσσουμε καταφέρνουν να αυτοματοποιήσουν εργασίες στο 
χωράφι» εξηγεί η ομάδα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που «τρέχει» το project. To 
timing ήταν με το μέρος τους: «Η συμμετοχή μας στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογί-
ας της Εθνικής Τράπεζας ήρθε λίγους μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση της ψηφιακής μας 
πλατφόρμας. Μια επιχειρηματική ιδέα στα πρώτα της βήματα διέπεται από το στοιχείο της 
αβεβαιότητας και των άγνωστων προκλήσεων, συνεπώς το να ακολουθείς ένα καλά δομημέ-
νο πρόγραμμα εκπαίδευσης ήταν καθοριστικό στο να ωριμάσουμε αποτελεσματικά τις υπηρε-
σίες μας. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να πάρουμε ιδέες από τα θεματικά εργαστήρια και 
τις παρουσιάσεις ειδικών στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του marketing, των νομικών 
ζητημάτων κ.ά.». Η εξέλιξη της ιδέας τους το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε υπήρ-
ξε αξιοσημείωτη - ενδεικτική είναι και η ύπαρξη 400 εγγεγραμμένων χρηστών παγκοσμίως 
μέσα σε έξι μήνες λειτουργίας της «βιβλιοθήκης». Στα σημαντικότερα επιτεύγματα της ομά-
δας κατατάσσονται και «οι επιπλέον δύο μεγάλοι πελάτες στον χώρο της αγροτεχνολογίας με 
τους οποίους πλέον συνεργαζόμαστε συστηματικά, αλλά και η ολοκλήρωση του Μarketplace, 
ως ανοιχτού χώρου διάθεσης πολύτιμων δεδομένων εικόνας που καλύπτουν σχεδόν όλες τις 
εφαρμογές A.I. στην αγροτική παραγωγή. Ως διαχειριστές αυτού του Marketplace, θέλουμε να 
κλιμακώσουμε τη συμμετοχή των χρηστών, παρέχοντάς τους κίνητρα για διάθεση δεδομένων 
στην Eden Library. Αυτό τελικά θα μας οδηγήσει στο να εμπλουτίζουμε συνεχώς τα μοντέλα 
μας, κατατάσσοντάς μας ως μία από τις λίγες εταιρείες του χώρου με διαθέσιμους όγκους ει-
κόνων για καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες Α.Ι.».
Σήμερα θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα που «αρχί-
ζει και μπαίνει δυναμικά στον χάρτη και αυτό φαίνεται τόσο από τις συμμετοχές ομάδων όσο 
και από φορείς που στηρίζουν τέτοιες δράσεις. Η ψηφιακή εποχή και η παγκόσμια διασύνδε-
ση γεφυρώνουν το χάσμα με ομάδες του εξωτερικού. Ηδη, σε τομείς όπως η αγροτεχνολογία, 
υπάρχουν ελληνικές ομάδες που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν προσελκύσει με-
γάλες επενδύσεις».

Το success story της 12GODS, με τα τέσσερα διαφορετικά χαρμάνια βοτάνων, συνοψίζεται σε τρεις 
σημαντικές καινοτομίες, σύμφωνα με τα στελέχη της: «Πρώτον, στην κομποστοποιήσιμη κάψουλα 
με μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα, καθώς διασπάται εντός 24 εβδομάδων στο χώμα. Δεύτερον, 
στο χάρτινο διηθητικό φίλτρο που φιλτράρει το τελικό προϊόν χωρίς να αφήνει υπολείμματα στο 
φλιτζάνι. Και, τρίτον, στην αεροστεγή σφράγιση σε περιβάλλον αζώτου που διατηρεί αναλλοίωτο 
το προϊόν, προφυλάσσοντάς το από μικροοργανισμούς και οξείδωση, χωρίς τη χρήση πρόσθετων 
στοιχείων».
Στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής τράπεζας, στο πλαίσιο του NBG Business 
Seeds η ομάδα είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει το προϊόν της «σε ένα καθαρά επαγγελματι-
κό και άκρως απαιτητικό περιβάλλον, με έντονο ανταγωνισμό. Επιπλέον, μπορέσαμε να ανακα-
λύψουμε και εν τέλει να διορθώσουμε πράγματα στο business model μας. Ολοκληρώνοντας τον 
Διαγωνισμό, δημιουργήθηκαν οι προοπτικές ώστε τα προϊόντα μας να ταξιδέψουν ταχύτερα και 
στοχευμένα σε μεγαλύτερες και πιο δυναμικές αγορές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαί-
τερα εξειδικευμένο και σε προετοιμάζει για ένα μεγαλύτερο ακροατήριο με υψηλότερα κριτήρια 
στην αναζήτηση ευκαιριών μέσα από τις ελληνικές startups».
Σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, κρίνουν πως «τη δεδομένη στιγμή έχει δοθεί 
μεγάλη έμφαση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα μέσω της κατάρτισης Εθνικού Μητρώου startups 
και το συγκεκριμένο timing δίνει την ευκαιρία για ανάδειξη και ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών».
Η περίοδος της πανδημίας επέβαλε κάποιους επιχειρηματικούς ελιγμούς: «Η υγειονομική κρίση 
μάς ανάγκασε να αλλάξουμε την αρχική στρατηγική τοποθέτησής μας (beach head) στον χώρο 
των ξενοδοχείων και να επαναπροσδιορίσουμε το προϊόν μας στην αγορά του retail». Και τα κα-
λά νέα δεν άργησαν να έρθουν: «Η 12GODS θα βρίσκεται στα ράφια μεγάλης αλυσίδας super 
markets σε όλη την Ελλάδα από τον Οκτώβριο και τη δεδομένη στιγμή είμαστε στη διαδικασία 
scale up όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικής μας δυναμικής με την απόκτηση νέας μηχανής 
συσκευασίας που θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το προϊόν μας στην παγκόσμια 
αγορά». Εκεί άλλωστε διοχετεύθηκε μεγάλο μέρος του χρηματικού επάθλου. Οπως περιγράφουν 
τα μέλη της ομάδας, στόχος τώρα είναι η 12GODS «να αποτελέσει ένα brand που θα δημιουργεί 
καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα δώσουν προστιθέμενη αξία στα αρωματικά και φαρμακευτικά 
φυτά της χώρας μας».

Ολοκληρωμένη ψηφιακή 
βιβλιοθήκη και εργαλεία 
τεχνητής νοημοσύνης 
που γεφυρώνουν το 
χάσμα ανάμεσα στις 
εφαρμογές επεξεργασίας 
εικόνας και τα 
πραγματικά προβλήματα 
στον αγρό.
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Εξέλιξη

EV Loader

φ-water

Εφαρμογή έξυπνης 
διαχείρισης σταθμών 
φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, που βοηθά 
ξενοδοχεία, πρατήρια 
καυσίμων, parking, 
καταστήματα, ιδιώτες 
κ.ά. να προσελκύσουν 
περισσότερους πελάτες 
και να αυξήσουν τα 
έσοδά τους. 

Χρήστος Στεφανάτος - CEO, Αλέξιος Καραδήμος - CTO,  
Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Στάικος - Υπεύθυνος Εμπορικής Ανάπτυξης

Ανδρέας Γιαννακουδάκης - Καθηγητής ΑΠΘ, Ευστράτιος Στυλιανίδης - Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, 
Παναγιώτης Μπαρμπαλέξης - Επ. Καθηγητής ΑΠΘ, 
Δημήτριος Γιαννακουδάκης - Επ. Καθηγητής, Ακαδημία Επιστημών Πολωνίας, 
Ιωάννης Σαμπρής - Μετ. Φοιτητής ΑΠΘ

«Ο δρόμος για μια νεοφυή επιχείρηση που γεννιέται σε ένα ερευνητικό εργαστήριο είναι πο-
λύ απαιτητικός. Η πρότασή μας ξεχώρισε λόγω της παρουσίασης μιας πολύτιμης εφεύρεσης 
(hardware) που τη διαφοροποίησε από την πλειονότητα των συμμετοχών οι οποίες αφορούσαν 
στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών» περιγράφει η ομάδα πανεπιστημιακών πίσω από την επιτυ-
χία του φ-water, το οποίο ενσωματώνει μια μοναδική τεχνολογία που επιδρά στις φυσικοχημικές 
ιδιότητες του νερού επηρεάζοντας τα αποτελέσματα της χρήσης του. «Ο Διαγωνισμός Καινοτο-
μίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί πλέον έναν σταθερό και αξιόπιστο θεσμό 
για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και το Πανεπιστήμιό μας επιλέγει να δίνει το “παρών” 
τα τελευταία χρόνια με την ενεργή συμμετοχή των ομάδων του. Η διάδραση με ανθρώπους της 
αγοράς στο πλαίσιο της αξιολόγησης, αλλά και όλες οι εσωτερικές διεργασίες προκειμένου να 
επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το όραμά μας για την αξιοποίηση της έρευνάς μας 
αποτέλεσαν πολύτιμα εφόδια» τονίζουν και προσθέτουν: «Το φ-water έχει ήδη προσελκύσει το 
ενδιαφέρον επενδυτών και το γεγονός αυτό μας ωθεί να επιταχύνουμε την επιχειρηματική μας 
ανάπτυξη. Εχουμε δρομολογήσει ήδη την προετοιμασία της πατέντας σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, ενώ συνεχίζουμε την έρευνά μας και σε άλλους παραγωγικούς τομείς που περιλαμβά-
νουν το νερό. Σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αποτελέσματα εφαρμογών 
και εκτός γεωργίας».
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «όλα ξεκινούν από μια καλή ιδέα, και αυτό αποτελεί το δυ-
νατό μας εχέγγυο για το μέλλον. Θα υποστηρίξουμε την υλοποίησή της με κάθε τρόπο. Με τα 
δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη επιχει-
ρηματική ιδέα, που έχει τη δυναμική να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο της χρήσης του νερού 
προς όφελος ολόκληρου του πλανήτη».
Τα μέλη της φ-water συμφωνούν ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο «πρέπει να λειτουργεί ως κύριος 
πυλώνας καινοτομίας στο οικοσύστημα της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραμονή 
των δημιουργικών ανθρώπων στην Ελλάδα. Χρειάζεται όλοι οι φορείς να συνεχίσουμε τις συν-
δυασμένες ενέργειες που λειτουργούν αθροιστικά για να αλλάξει το τοπίο. Και οι νέοι επιστή-
μονες να καινοτομήσουν εδώ». Οσο για το κόστος της πανδημίας, «στιγμάτισε τη ζωή μας σε 
πολλαπλά επίπεδα, την έρευνα όμως δεν τη σταμάτησε ποτέ».

«Μέσω της EV Loader ο χρήστης εντοπίζει το σημείο φόρτισης στον χάρτη, κάνει κράτηση, οδηγεί 
στο σημείο, συνδέει το αυτοκίνητό του στην πρίζα και ξεκινά τη φόρτιση από το κινητό του. Τα 
χαρακτηριστικά που καθιστούν ξεχωριστή την εφαρμογή είναι ότι είναι εύχρηστη και προσφέ-
ρει αξία τόσο σε οδηγούς οχημάτων όσο και σε ιδιοκτήτες σταθμών φόρτισης» περιγράφουν τα 
μέλη της ομάδας που διακρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds.
Η συμμετοχή τους στάθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της ιδέας τους: «Ο Διαγωνισμός Καινο-
τομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας μάς επέτρεψε να έρθουμε σε επαφή με μέντορες 
όπως στελέχη μεγάλων εταιρειών, εκπροσώπους από Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών (VC) 
για να διαμορφώσουμε καλύτερα τη στρατηγική μας και να μεγαλώσουμε τον αριθμό σημείων 
φόρτισης που διαχειριζόμαστε. Ηταν πολύ σημαντικό που περιλάμβανε την εκπόνηση πλήρους 
επιχειρηματικού πλάνου για το εγχείρημά μας. Η διαδικασία αυτή μας βοήθησε να εξετάσουμε 
τις οικονομικές μας προβλέψεις και να στοχεύσουμε ομάδες πελάτων που θα μας επιτρέψουν 
να είμαστε οικονομικά βιώσιμοι».
«Πλέον η EV Loader διαχειρίζεται πάνω από 50 σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ελλάδα. Οι 
πρώτοι μας πελάτες ήταν κυρίως ξενοδοχεία που εγκατέστησαν φορτιστές για να προσελκύσουν 
οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Για τον λόγο αυτόν προσαρμόσαμε την εφαρμογή μας ώστε να 
παρέχουμε εξειδικευμένες λειτουργίες εξασφαλίζοντας έτσι την προβολή των καταλυμάτων με 
σταθμό φόρτισης στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων».
Αυτή ήταν μόνο η αρχή: «Ηδη διαμορφώνουμε συνεργασίες για να διεισδύσουμε σε χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Κύπρο και να διαχειριστούμε σταθμούς φόρτισης εκτός ελ-
ληνικών συνόρων. Στόχος μας είναι το EV Loader να αποτελέσει την εφαρμογή πρώτης προτίμη-
σης για τη διαχείριση σταθμών φόρτισης σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία στα Βαλκάνια, ενώ 
μια νέα λειτουργία που αναπτύσσουμε αυτό το διάστημα είναι η δυναμική διαχείριση ενέργειας 
μεταξύ πολλών φορτιστών ώστε να μην υπερφορτωθεί η παροχή ρεύματος κάποιου συνεργάτη 
μας, αν φορτίζουν πολλά οχήματα ταυτόχρονα».
Τέλος, αν και θεωρούν ότι η πανδημία «φρέναρε» λίγο τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, 
αξιοποίησαν το διάστημα που μεσολάβησε για να αναπτύξουν περαιτέρω το προϊόν τους και 
δηλώνουν εντυπωσιασμένοι «από το ενδιαφέρον για υποδομές φόρτισης που είχαμε από αρκε-
τούς ξενοδόχους στη διάρκεια του lockdown, ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν επισκέπτες 
την επόμενη σεζόν».

Αξιοποίηση μιας 
πρωτοποριακής συσκευής 
που επινοήθηκε στα 
ερευνητικά εργαστήρια 
του ΑΠΘ για βελτίωση 
της φυσικοχημικής 
συμπεριφοράς του 
νερού και αύξηση της 
αποδοτικότητας των 
καλλιεργειών.
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«το Elevate Greece στηρίζει το οικοσύστημα καινοτομίας και ειδικότερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους τεχνοβλαστούς 
παρέχοντας ουσιαστικά κίνητρα και πλεονεκτήματα σε επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες. Κεντρικός του 
στόχος είναι να ενώσει ακόμα πιο αποτελεσματικά διαφορετικές πτυχές του οικοσυστήματος όπως είναι οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, οι θερμοκοιτίδες, οι επιταχυντές, οι εταιρείες επιχειρηματικών 
κεφαλαίων κ.ά.
το πρόγραμμα ΝβG Business Seeds της εθνικής τράπεζας από την πρώτη στιγμή εντάχθηκε στο δίκτυο των επίσημων 
υποστηρικτών του Elevate Greece, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα, υπηρεσίες, συνέργειες, αλλά και χρηματικό 
έπαθλο. Η παρουσία της εθνικής τράπεζας, μέσω του προγράμματος ΝβG Business Seeds, στο δίκτυο των επίσημων 
υποστηρικτών είναι ιδιαίτερα σημαντική και είμαστε βέβαιοι πως θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας.
Αλλωστε είναι γνωστό πως η εθνική τράπεζα της ελλάδος έχει συμβάλει καθοριστικά στην ευρύτερη ανάπτυξη του 
οικοσυστήματος καινοτομίας με ποικίλους τρόπους».

«Για όλους εμάς στην Bayer, η καινοτομία είναι το κλειδί ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνεχώς 
αυξανόμενες και ταχέως μεταβαλλόμενες προκλήσεις στην υγεία και τη διατροφή. οντας μία από τις πρώτες εταιρείες 
που υιοθέτησαν μια ανοικτή και ολιστική προσέγγιση γύρω από την καινοτομία και ξεπερνώντας τα στενά όρια της 
παραδοσιακής ερευνας και Ανάπτυξης, συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ δίκτυο ατόμων και φορέων, όπως εδραιωμένες 
εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Στόχος μας, να 
δημιουργήσουμε μαζί λύσεις που εξασφαλίζουν την ευημερία της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 
τελευταία τρία χρόνια συνεργαζόμαστε με την εθνική τράπεζα και το NBG Business Seeds, πρωτοπόρο στην ανάδειξη 
και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελλάδα, ώστε να συμβάλλουμε και εμείς με την τεχνογνωσία μας και την 
εμπειρία μας στην ανάπτυξη των ελληνικών startups, εντός αλλά και εκτός των συνόρων. το NBG Business Seeds έχει 
δημιουργήσει μία εξαιρετική “πηγή”καινοτόμων ιδεών και ένα εκτενές δίκτυο έμπειρων στελεχών από καταξιωμένες 
επιχειρήσεις και το ελληνικό πανεπιστήμιο, με διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης, συμβάλλοντας σημαντικά στην 
εξέλιξη της επιχειρηματικότητας της χώρας».

«Oι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία διαμορφώνουν τον τουρισμό του μέλλοντος. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, το 
Ξεε δημιούργησε το πρόγραμμα CapsuleT, Travel & Hospitality Accelerator, τον πρώτο ελληνικό επιταχυντή νεοφυών 
επιχειρήσεων αποκλειστικά για τον τουρισμό. Η επιτυχημένη συνεργασία του CapsuleT με το NBG Business Seeds της 
εθνικής τράπεζας δίνει παράδειγμα και δείχνει τον δρόμο. τη συνένωση δυνάμεων και τις στοχευμένες συνέργειες 
προκειμένου νέοι, ταλαντούχοι άνθρωποι να βρίσκουν εύφορο έδαφος για τις ιδέες τους, ώστε αυτές να ανθίζουν 
και να καρποφορούν υπηρεσίες με αξία για την αγορά. Ανάμεσα στις κοινές μας δράσεις, αξίζει να ξεχωρίσουμε την 
πρόσφατη συνεργασία μας που αφορά στον ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τομέα του fintech, δημιουργώντας μαζί με άλλους 
εξέχοντες φορείς έναν κοινό τόπο ανάπτυξης ευκαιριών και ιδεών, το Greek Fintech Hub. Η “επόμενη ημέρα”για τη 
χώρα μας προϋποθέτει restart σε πολλά επίπεδα και αυτή η επανεκκίνηση για να είναι επιτυχής πρέπει να στηριχθεί 
σε όλες τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ξεχωριστή σημασία πώς δικτυώνουμε τον 
τουρισμό και το ξενοδοχείο που δημιουργούν ανάπτυξη και ευκαιρίες απασχόλησης με το ζωντανό οικοσύστημα της 
νεοφυούς επιχειρηματικότητας, απαντώντας έξυπνα στις προκλήσεις ενός όλο και πιο απαιτητικού και ανταγωνιστικού 
παγκόσμιου περιβάλλοντος».    

ενωμενοι στον 
κοινο στοχο
Πολιτεία, θεσμοί και εταιρικοί παράγοντες στηρίζουν διαχρονικά το πρόγραμμα  
NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στη χώρα.

Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας

Αndreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος, Bayer Ελλάς

«το πρόγραμμα ΝβG Business Seeds έχει συμβάλει σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο στη χρηματοδότηση της 
νεοφυούς καινοτομίας και της τεχνολογίας αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη όλου αυτού του οικοσυστήματος. μέσα 
από τις Ημερίδες Καινοτομίας που διοργάνωσε σχεδόν σε όλη την ελλάδα, αλλά και από τις επενδύσεις σε startups 
και Venture Capital Funds, επιβεβαιώνει καθημερινά τον κρίσιμο ρόλο του.
Η ανάπτυξη της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας έρχεται να δημιουργήσει μια αέναη παραγωγή νέων 
ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων που θα ανατροφοδοτούν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, με σκοπό να παραμένει 
υγιές και ανταγωνιστικό. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ελληνική Αναπτυξιακή τράπεζα επενδύσεων προχώρησε πρόσφατα 
στη σύσταση ενός ειδικού ταμείου αρχικού ύψους 60 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμέτοχων. με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η γρήγορη ανάπτυξη τέτοιων επιχειρήσεων, η σύνδεση της έρευνας 
με την πραγματική οικονομία αλλά και η ευκαιρία κάποιες από αυτές να διαπρέψουν στην παγκόσμια αγορά.
Στο υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων, έχοντας έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για τη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας μέσα από έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο με ευρωπαϊκούς πόρους του εΣπΑ και του ταμείου 
Ανάκαμψης, όσο και με εθνικούς, προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της ήδη σημαντικής συνεργασίας μας με 
το ΝβG Business Seeds».

Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος
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