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Σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα 
τζίρος και 
κερδοφορία

Αλλάζει χέρια το 
ξενοδοχειακό συγκρότηµα 
του Βωβού στον Γαλατά
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Εκκίνηση 
της σεζόν 
από Απρίλιο 
σε Κρήτη 
και Ρόδο
Αύξηση των κρατήσεων τις 
τελευταίες 2-3 εβδοµάδες δι-
απιστώνουν ξενοδόχοι και tour 
operators. Στην Κρήτη από 
αρχές Απριλίου 7.500 Αυστρι-
ακοί συνταξιούχοι

Σε αναζήτηση 
εργαζοµένων 
ο τουριστικός 
κλάδος
Μεγάλες οι ελλείψεις σε προ-
σωπικό σε όλη την τουριστική 
αλυσίδα, µε το µεγαλύτερο 
πρόβληµα να εντοπίζεται στους 
πιο δηµοφιλείς προορισµούς 
- Ποια µεγάλα ονόµατα του 
κλάδου ζητούν εργαζοµένους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΡΑΕ 

€75-€100 
αποζηµίωση 
προσεχώς 
για τις 
διακοπές 
ρεύµατος

• Σ Ε Λ .  1 1

• Σ Ε Λ .  1 0

• Σ Ε Λ .  1 6 - 1 7

• Σ Ε Λ .  4

Ενοίκιο στην 
τράπεζα για 
τους κόκκινους 
δανειολήπτες

Νέα µέτρα στήριξης σε επι-
χειρήσεις και νοικοκυριά 
φέρνει η «βαρυχειµωνιά» των 
τιµών ενέργειας αλλά και 
βασικών ειδών διαβίωσης, 
καθώς η µέση χονδρική τιµή 
ρεύµατος παραµένει στα ύψη, 
σταθερά πολύ πάνω από τα 

200 ευρώ ανά µεγαβατώρα. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες 
του «business stories», το 
οικονοµικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης σχεδιάζει µέτρα 
«πυρόσβεσης» και νέα επιδό-
τηση ρεύµατος σε επιχειρήσεις 
τον Φεβρουάριο, ενώ διατηρεί 

σαν «γραµµή άµυνας» µειώσεις 
ΦΠΑ και ειδικών φόρων σε 
βασικά είδη, αλλά «στην ώρα 
τους» και εφόσον τελικά χρει-
αστεί, Μάρτιο ή και Απρίλιο 
ενδεχοµένως. Για τον Ιανου-
άριο -και πρώτη φορά για τις 
επιχειρήσεις- µε τροπολογία 

θα ισχύσει οριζόντια επιδό-
τηση 50% στις καταναλώσεις 
ρεύµατος και ενέργειας. Πλέ-
ον όµως τα συναρµόδια υπουρ-
γεία εξετάζουν να αυξηθεί στο 
60% ή ακόµα περισσότερο η 
επιδότηση των λογαριασµών 
από το κράτος

Νέα µέτρα στήριξης λόγω της έκρηξης στις τιµές ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»

Εκεί όπου ερευνητές 
και επιχειρηµατίες 
µιλούν την ίδια γλώσσα

Για τον Ιανουάριο, µε τροπολογία, θα ισχύσει οριζόντια 
επιδότηση 50% στις καταναλώσεις ρεύµατος και ενέργειας

ΕΩΣ 60% ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

• Σ Ε Λ .  1 4 - 1 5 • Σ Ε Λ .  1 8 - 1 9
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υψηλά επίπεδα 
τζίρος και 
κερδοφορία

Ο κ. Ευάγγελος 
Μυτιληναίος

Ν. Μυλωνάς Β. Σιέµος Γ. ∆ηµητρακόπουλος

• Σ Ε Λ .  2 1

• Σ Ε Λ .  8 - 9

Αντρέι Γκλάντκι 
XIAOMI

Κύκλο 
επενδύσεων 
στην ελληνική 
αγορά ανοίγει 
κινεζικός hi-tech 
κολοσσός
• Σ Ε Λ .  1 2 - 1 3

• Σ Ε Λ .  7

Η επενδυτική απόβαση 
των Αµερικανών
Πολυεθνικές, οικονοµικοί κολοσσοί και φιλόδοξοι επενδυτές από τις ΗΠΑ σπεύδουν 
να αναζητήσουν ευκαιρίες και να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. Η τελευταία µεγάλη 
επένδυση, που ανακοινώθηκε την περασµένη εβδοµάδα, ήταν αυτή της εισόδου 
της JP Morgan στο µετοχικό σχήµα της Viva Wallet σε ένα deal άνω του 1 δισ. ευρώ
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ΚΕΝΤΡΟ «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»

Εκεί όπου 
ερευνητές και 
επιχειρηµατίες 
µιλούν την 
ίδια γλώσσα
Στήριξη σε συνολικά 72 επιχειρηµατικές οµάδες 
έχει παράσχει το Κέντρο «Αρχιµήδης», στο πλαίσιο 
του προγράµµατος επιτάχυνσης, ενώ µετρά 
18 αιτήσεις πατεντών, τέσσερις οµάδες για ίδρυση 
τεχνοβλαστών, 42 έργα µεταφοράς τεχνολογίας 
και οκτώ γνωστοποιήσεις εφευρέσεων 

Χ 
ρηµατοδότηση, ύψους 
τουλάχιστον 1,5 εκατ. 
ευρώ, µέσω ΕΣΠΑ ανα-
µένεται να λάβει το α’ 
τρίµηνο του τρέχοντος 
έτους το Κέντρο «Αρ-
χιµήδης» του Εθνικού 
και Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η οποία 
θα κατευθυνθεί σε έναν και µόνο σκοπό: 
τη διασύνδεση της έρευνας και της και-
νοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα και 
την οικονοµία. 

Σύµφωνα µε τον επιστηµονικό υπεύ-
θυνο Νίκο Μυλωνά, η πρόσληψη ικανού 
αριθµού στελεχών θα βοηθήσει το κέντρο 
να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση 
των υπηρεσιών του για τη δηµιουργία 
τεχνοβλαστών, την κατοχύρωση δικαι-
ωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την 
ωρίµανση και επιτάχυνση των επιχειρη-
µατικών ιδεών, τη διοργάνωση διαγωνι-
σµών επιχειρηµατικότητας και την 
προώθηση της έννοιας και σηµασίας της 
επιχειρηµατικότητας, µε τη διδασκαλία 
τριών προπτυχιακών µαθηµάτων που 
απευθύνονται σε όλους του φοιτητές του 
ΕΚΠΑ, µεταξύ άλλων. «Παράλληλα, προ-
γραµµατίζεται για πρώτη φορά η διοργά-
νωση “Hµερών Kαριέρας Eρευνητών”. 
Μέχρι τώρα γνωρίζαµε τις “Hµέρες Kαριέ-
ρας” που απευθύνονται σε φοιτητές που 
αποφοιτούν», τονίζει χαρακτηριστικά στο 
«business stories» και συνεχίζει: «Φέρ-
νοντας τους ερευνητές µαζί µε τις ενδιαφε-
ρόµενες επιχειρήσεις στον ίδιο χώρο θα 
καταφέρουµε να συνδέσουµε την έρευνα 
µε τη βιοµηχανία που τόσο ανάγκη έχει η 
χώρα µας».

Σύµφωνα µε τον ίδιο, το βασικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του Κέντρου 
«Αρχιµήδης» είναι ότι δραστηριοποιείται 
στο ΕΚΠΑ, ένα πανεπιστήµιο µε µεγάλο 
εύρος έρευνας σε όλους του κλάδους των 
επιστηµών, µε εκατοντάδες εργαστήρια 
και δεκάδες Κέντρα Αριστείας. «Η πολυ-
σχιδής έρευνα και καινοτοµία που παράγε-
ται προσφέρει αµέτρητες ευκαιρίες για 
κατοχύρωση πατεντών, δηµιουργία τεχνο-
βλαστών και γενικά αξιοποίηση της εφαρ-
µοσµένης έρευνας που αποτελεί δραστηρι-
ότητα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολο-
γίας (ΓΜΤ). Επίσης, από τους 40.000 
ενεργούς προπτυχιακούς και 22.000 και 
πλέον µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς 
φοιτητές διαµορφώνονται επιχειρηµατικές 
ιδέες που εισάγονται στη θερµοκοιτίδα για 
εκπαίδευση και ωρίµανση για πιθανή 
εµπορική αξιοποίηση, δραστηριότητα του 
Επιχειρηµατικού Επιταχυντή (ΕπΕ). Η 
ύπαρξη ΓΜΤ και ΕπΕ στο ίδιο κέντρο είναι 
το δεύτερο ανταγωνιστικό µας πλεονέκτη-
µα, καθώς λειτουργούν συνεργατικά, στην 
προσπάθεια να µεταφέρουν την έρευνα 
στην οικονοµία», εξηγεί. 

Στήριξη σε 72 οµάδες 
από 15 κλάδους 
της οικονοµίας 

Περίπου 72 επιχειρηµατικές οµάδες έχει 
υποδεχθεί και υποστηρίξει το πρόγραµ-
µα επιτάχυνσης του Κέντρου «Αρχιµήδης» 

διδασκαλίας των Μαθηµατικών σε παιδιά 
του ∆ηµοτικού.
■Run4More, που αναπτύσσει εφαρµο-
γή για την παρακίνηση της αύξησης της 
φυσικής δραστηριότητας του πληθυσµού 
µέσα από ανταποδοτικές προσφορές,
■Μetriflex, που διαθέτει ένα ολοκληρω-
µένο σύστηµα τηλεµετρίας για µελισσο-
κόµους. 

Αιτήσεις πατεντών 
και spin off

Τις υπηρεσίες του σε περισσότερους από 
180 ερευνητές του ΕΚΠΑ έχει προσφέρει 
τα δύο χρόνια λειτουργίας του το Γραφείο 
Μεταφοράς Τεχνολογίας του Κέντρου.  

Πιο αναλυτικά, µετρά 18 αιτήσεις 
πατεντών, τέσσερις οµάδες για ίδρυση 
τεχνοβλαστών, 42 έργα µεταφοράς τε-
χνολογίας και οκτώ γνωστοποιήσεις 
εφευρέσεων. «Η διαδικασία που έχουµε 
δηµιουργήσει για την υποστήριξη της 
µεταφοράς τεχνολογίας λαµβάνει υπόψη 
της τόσο τις ανάγκες για προστασία της 
διανοητικής ιδιοκτησίας όσο και τη σχεδί-
αση µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής 
αξιοποίησης, παράλληλα, µε την ερευνη-
τική διαδικασία που πραγµατοποιείται στο 
εργαστήριο. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη 
Μεταφορά Τεχνολογίας αναδεικνύουν την 
ανάγκη να σπάσουν τα στεγανά του εργα-
στηρίου από ένα πρώιµο στάδιο, υπογραµ-
µίζοντας την ανάγκη για ανοιχτές και 
συνεργατικές πρακτικές που περιλαµβά-
νουν την κινητοποίηση επιστηµόνων 
διαφόρων ειδικοτήτων και µη επιστηµο-
νικών παραγόντων, όπως εταιρείες, πολί-
τες και φορείς χάραξης πολιτικής», υπο-
γραµµίζει ο υπεύθυνος Γραφείου Με-
ταφοράς Τεχνολογίας Γιάννης ∆ηµη-
τρακόπουλος.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, µία από τις πιο 
ώριµες οµάδες είναι η ερευνητική οµά-
δα από το Τµήµα Χηµείας του αναπλη-
ρωτή καθηγητή Γιώργου Βουγιουκα-
λάκη, µε το έργο Lumiblast, που στο-
χεύει στην ανάπτυξη µιας πρωτοπορι-
ακής θεραπείας για την αντιµετώπιση 
δύσκολα προσεγγίσιµων καρκινικών 
όγκων, µε µη επεµβατικό τρόπο, όπως 
το πολύµορφο γλοιοβλάστωµα (κακο-
ήθης όγκος εγκεφάλου). «Το έργο αυτό 
είναι αποτέλεσµα συνεργασίας µε δύο 
ιδρύµατα του εξωτερικού (Νορβηγία και 
Ισπανία), χρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. 
και αρκετά απαιτητικό και σύνθετο, καθώς 
απαιτούνται αρκετά χρόνια έρευνας και 
ανάπτυξης και σηµαντικοί οικονοµικοί 
πόροι, ώστε µια τέτοια πρωτοποριακή 
έρευνα να γίνει πρωτόκολλο θεραπείας 
και να δηµιουργηθεί το τελικό προϊόν. Για 
την εξέλιξη της έρευνας η οµάδα έχει 
καταθέσει πρόταση χρηµατοδότησης στο 
European Innovation Council (EIC) µε 
θετική αξιολόγηση», προσθέτει, αποκα-
λύπτοντας πως σχεδιάζεται η δηµιουρ-
γία µιας start-up που θα αξιοποιήσει τη 
διανοητική ιδιοκτησία και την τεχνο-
γνωσία των ερευνητών και θα συγκε-
ντρώσει το ενδιαφέρον επενδυτών που 
θα χρηµατοδοτήσουν τα επόµενα 
στάδια αυτής της διαδικασίας.  

στους τέσσερις κύκλους που έχουν 
υλοποιηθεί µέχρι και σήµερα. Αυτές οι 
οµάδες δραστηριοποιούνται σε περισ-
σότερους από 15 διαφορετικούς κλάδους 
της οικονοµίας (το 24% αφορά σε HealthTech 
και BioTech) και διακρίνονται από τον 
βαθµό ωριµότητας της επιχειρηµατικής 
τους ιδέας, µεταξύ οµάδων που βρίσκο-
νται στα αρχικά στάδια και αναζητούν να 
προσδιορίσουν το επιχειρηµατικό τους 
µοντέλο, αλλά και πιο ώριµων νεοφυών 
επιχειρήσεων που λαµβάνουν υποστή-
ριξη στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς 
τους. «Με την πάροδο των κύκλων επιτά-
χυνσης παρατηρούµε µεγαλύτερη ωριµό-
τητα στην αλληλεπίδραση των συµµετε-
χόντων µε τους δυνητικούς τους πελάτες, 
στο πλαίσιο της µεθοδολογίας Lean Startup 
που εφαρµόζουµε. Αυτό οφείλεται στο γε-
γονός ότι έχουν πλέον αντιληφθεί ότι η αξία 
της επιχειρηµατικής τους ιδέας θα πρέπει 
να αναδειχθεί µέσα από την επίλυση πραγ-
µατικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
οι πελάτες-στόχοι τους, σε πραγµατικές 

συνθήκες», σχολιάζει ο υπεύθυνος γρα-
φείου Επιχειρηµατικού Επιταχυντή
Βασίλης Σιέµος. Αξίζει να αναφερθεί πως 
το επίµαχο πρόγραµµα υλοποιείται σε 
τρεις διαδοχικές φάσεις, σε συνάρτηση 
µε τον βαθµό ωριµότητας της εκάστοτε 
επιχειρηµατικής ιδέας. Η διάρκεια της 
κάθε φάσης είναι τέσσερις µήνες, µε το 
συνολικό διάστηµα, για το οποίο µπορούν 
να λάβουν υποστήριξη οι επιχειρηµατι-
κές οµάδες, να ανέρχεται σε έως και 12 
µήνες.  

Μερικές από τις οµάδες είναι: 
■ Hearing Balance & Voice Group, που 
αναπτύσσει τεχνολογίες επαυξηµένης 
πολυτροπικής διάγνωσης και αποκατά-
στασης της βαρηκοΐας και των διαταρα-
χών επικοινωνίας. 
■ Genosophy, που παρέχει υπηρεσίες 
γονιδιωµατικής, καθοδηγώντας εξατο-
µικευµένες παρεµβάσεις υγείας και ευ-
εξίας.
■ WhyMath, µια εναλλακτική µέθοδος 
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