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Διοργάνωση διαδικτυακής θεματικής εκδήλωσης με θέμα: 
Ελληνοβαυαρική συνεργασία στους τομείς βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών 
 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μονάχου διοργανώνει, σε συνεργασία με το Elevate Greece - Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, το Δίκτυο 

Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας (Hellenic Network of 

Business Executives in Bavaria – HNBE-Bavaria) και τη Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων (Club 

Griechischer Akademiker), θεματική εκδήλωση στις 17 Μαρτίου με αντικείμενο 

«Ελληνοβαυαρική συνεργασία στους τομείς βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών». 

Η προγραμματιζόμενη εκδήλωση απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητικούς φορείς και 

επιχειρήσεις από Ελλάδα, Βαυαρία και Βάδη Βυρτεμβέργη με στόχο την προώθηση της 

ελληνογερμανικής ερευνητικής και επιχειρηματικής συνεργασίας στον ανωτέρω τομέα, καθώς 

και την ανάπτυξη διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας με στελέχη ελληνικής καταγωγής που 

κατέχουν θέσεις ευθύνης στον συγκεκριμένο τομέα στη Βαυαρία και Βάδη Βυρτεμβέργη. 

Παράλληλα, στόχος μας είναι να ενημερωθούν άμεσα οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι στη 

Γερμανία  από φορείς και παράγοντες της ελληνικής αγοράς σχετικά με το οικοσύστημα των 

νεοφυών επιχειρήσεων του κλάδου των βιοεπιστημών στη χώρα μας. 

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Ι. Σμυρλής, ο Dr. T. Brinkmann, μέλος ΔΣ του 

Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, οι κ.κ. Γενικοί Πρόξενοι Μονάχου και Στουτγάρδης Δρ. Β. 

Γκουλούσης και Σ. Λιναρδάκης, και ο υπογράφων. 

Η διάρθρωση της εκδήλωσης περιλαμβάνει εναρκτήρια ομιλία του υφυπουργού κ. Χ. 

Δήμα διάρκειας 10-15 λεπτών με θέμα το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στον 

τομέα των βιοεπιστημών και στη συνέχεια παρεμβάσεις των ομιλητών σε δυο διακριτές 

θεματικές ενότητες της εκδήλωσης: «Γενετική» και «Ενβιομηχανική (Bioengineering)», την 

οποία θα συντονίσει ο διεθνούς εμβέλειας επιστήμονας, καθηγητής του Πολυτεχνείου 

Μονάχου TUM, Βασίλης Ντζιαχρήστος. 

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων των ομιλητών στο πρώτο και δεύτερο μέρος 

της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει συζήτηση σε πάνελ (18.00-18.30 ώρα Ελλάδας), η οποία θα 

επικεντρωθεί στα ακόλουθα θέματα: 

1. Προϋποθέσεις ενδυνάμωσης τομέων γενετικής και ενβιομηχανικής στην Ελλάδα 

2. Συνέργειες και αλληλοεπίδραση ανωτέρω τομέων 

3. Ελληνογερμανική συνεργασία στους τομείς βιοτεχνολογίας και βιοεπιστημών 
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Κατά τη διάρκεια του πάνελ θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλουν 

ερωτήσεις τους ομιλητές. 

Το εν λόγω workshop έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν εκπρόσωποι 

ερευνητικών ιδρυμάτων και νεοφυών επιχειρήσεων από Ελλάδα, Βαυαρία και Βάδη 

Βυρτεμβέργη, μεταξύ των οποίων οι υπεύθυνοι των εταιρειών βιοτεχνολογίας και 

βιοεπιστημών, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο Elevate Greece, καθώς και 

επιστήμονες και μέλη των βαυαρικών ερευνητικών κέντρων, φορέων και επιχειρηματικών 

συνδέσμων, όπως Medical Valley Erlangen, Innovation and Start-up Center Würzburg, 

BioPark Regensburg, Munich Biotech Cluster, Innovation and Start-up Center for 

Biotechnology Martinsried – Freising, Bioterchnologie - BioRegio STERN Management GmbH, 

BIOPRO Baden-Württemberg GmbH και BioRN Cluster Management GmbH.  

Η εκδήλωση ξεκινάει στις 17.00 ώρα Ελλάδας και θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

πλατφόρμας  Zoom  με  στοιχεία  σύνδεσης  https://us02web.zoom.us/j/82536483507?pwd=

QnZ0VVNNSzNQOUsreGp5bVRObENuQT09, Meeting ID: 825 3648 3507, Passcode: 360870. 

Σημειώνουμε ότι θα υπάρξει ζωντανή μετάδοση (live streaming) της εκδήλωσης στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δικτύου ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών 

επιχειρήσεων  (HNBEB)  και  συγκεκριμένα  στο  Facebook. 

https://us02web.zoom.us/j/82536483507?pwd=QnZ0VVNNSzNQOUsreGp5bVRObENuQT09
https://us02web.zoom.us/j/82536483507?pwd=QnZ0VVNNSzNQOUsreGp5bVRObENuQT09
https://www.facebook.com/Hellenic-Network-of-Business-Executives-Bavaria-HNBEBavaria-103367584865300

