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Διαδικτυακή Ημερίδα 
  
Ενημερωτική Ημερίδα για την παρουσίαση του εναλλακτικού τρόπου χρηματοδότησης 

μέσω κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (equity financing) και της πρωτοβουλίας 

EquiFund 

 
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Συντονίστρια: Αγνή Σπηλιώτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 

Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, ΓΓΕΚ 

16:15 – 16:25 Έναρξη 

16:25 - 16:40 
Χαιρετισμός 

- Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

16:40 – 16:50 
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

- Aθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας 

16:50 - 17:00 
Αναπτύσσοντας  το ελληνικό οικοσύστημα  VC: η πρωτοβουλία EquiFund 

- Γιώργος Γιακουμάκης, Mandate Manager, EIF 

17:00 - 17:25 

Innovators & researchers 

 Pitching -
 Αξιολόγηση -
 Βασικοί όροι χρηματοδότησης -

 Μάρκος Βερέμης, Partner, Big Pi Ventures -
 Κατερίνα Πραματάρη, Partner, Uni.Fund - 

Fund Managers του Παράθυρου Καινοτομίας 

17:25 - 17:35 Q&A 

17:35 - 18:00 

Innovators & researchers 

 Υποστήριξη μετά τη χρηματοδότηση -
 Exits -

 Μυρτώ Παπαθάνου, Partner, Metavallon VC -
 Δημήτρης Καλαβρός – Γουσίου, Partner, Velocity Partners VC -

Fund Managers του Παράθυρου Καινοτομίας 

18:00 - 18:10 Q&A 

18:10 - 18:30 
Στην πράξη: από την Έρευνα στην Επιχειρηματικότητα 

- Σέργιος Κατσαρός,  επικεφαλής Commercial & Finance, BioPiX-T  

18:30 Κλείσιμο Ημερίδας 
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Σχετικά με το EquiFund 
 

Το EquiFund αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και 
δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της εξέλιξης του τομέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 
στην Ελλάδα. 
 
Ο ανωτέρω σκοπός της πρωτοβουλίας επιτυγχάνεται με τη διοχέτευση κεφαλαίων από το EquiFund σε ενδιάμεσους 

χρηματοοικονομικούς φορείς, δηλαδή σε επιλεγμένες από το ΕΤαΕ ομάδες διαχείρισης, με την κατάλληλη τεχνογνωσία, 
οι οποίες στη συνέχεια προβαίνουν, με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο, στην επιλογή των επιχειρηματικών 

σχημάτων και ιδεών που θα χρηματοδοτήσουν. 
 

Η διαχείριση της πρωτοβουλίας ανατέθηκε στο ΕΤαΕ και το αρχικό κεφάλαιο που ορίστηκε να διοχετευτεί σε αυτήν 
ανήλθε στα 260εκ. ευρώ: 200εκ. από εθνικούς πόρους  και  πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 
(ΕΠΑνΕΚ)  του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και 60εκ. από το ΕΤαΕ.  
 
Η ανωτέρω αρχική δέσμευση των ΕΠΑνΕΚ/ΕΤαΕ αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη περαιτέρω 

προσπαθειών εκ μέρους των διαχειριστικών ομάδων των ταμείων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, 

προκειμένου να προσελκύσουν κεφάλαια και άλλων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών. Με την περαιτέρω μόχλευση των 
επιπρόσθετων κεφαλαίων, όπως ενδεικτικά τα 40 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - πόρους του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ - Juncker Plan) , η πρωτοβουλία έχει πλέον αγγίξει τα 450εκ. 
ευρώ διαθέσιμων πόρων. 
 
Η πρωτοβουλία του EquiFund στηρίζει την επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρίσκο από 
αυτό που είναι εγγενές στον τομέα αυτού του είδους των επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει το ρίσκο που 

συνεπάγεται η επένδυση σε μια επιχείρηση που μόλις συστάθηκε ή σε μια επιχειρηματική ιδέα που δεν έχει δοκιμαστεί 
πλήρως στην αγορά ή σε ένα προϊόν που στηρίζεται στην καινοτομία και την έρευνα. Αλλά μόνο όταν η ιδέα, η ομάδα και 

το όλο εγχείρημα προδιαγράφονται βιώσιμα και προσοδοφόρα. 
 

Μέσω της πρωτοβουλίας του EquiFund επιλέχθηκαν από το ΕΤαΕ συγκεκριμένες ομάδες διαχείρισης (fund managers), 
με την κατάλληλη τεχνογνωσία, οι οποίες επιλέγουν, με επαγγελματικό και ανεξάρτητο τρόπο, τα επιχειρηματικά 

σχήματα και τις ιδέες που θα χρηματοδοτήσουν. Ειδικά μέσω του παράθυρου Καινοτομίας (Innovation Window), το 
EquiFund στοχεύει στη μεταφορά τεχνολογίας με την υποστήριξη έργων ή / και εταιρειών που προέρχονται από ΑΕΙ, 
Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Στόχος είναι η αξιοποίηση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση 
επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους.  

 
 
Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική του 

αποστολή είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διευκολύνοντας 
την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, 

εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο 
του ρόλου αυτού, το ΕΤαΕ ενισχύει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 


