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Tο συνέδριο Private Equity & Startups Forum διεξήχθη  µε επιτυχία την Πέµπτη 21 και την 
Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 στο Cotsen Hall του   American School of Classical Studies στην 
Αθήνα από την Financial Academy. 
 
Αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά συνέδριο, (µετά το πρώτο το 2010) η θεµατολογία του οποίου 
επικεντρώθηκε στο κατά πόσο τα Private Equity, Venture Capital και τα startups µπορούν να 
είναι µέρος της λύσης της προβληµατικής ελληνικής οικονοµίας και σε ποιο βαθµό µπορούν 
να εφαρµοστούν τα διεθνή επιτυχηµένα µοντέλα στην ελληνική αγορά των startups. 
 
Τον χαιρετισµό τους απεύθυναν  η κ. Παναγιωτοπούλου Λίτσα (Treasurer & President of 
Innovation and Education Committee American-Hellenic Chamber of Commerce) και ο 
Σπιρτούνιας Ηλίας (Executive Director, American-Hellenic Chamber of Commerce).  Με το 
άνοιγµα του συνεδρίου, ο κ. Λουκάς Πηλίτσης επικεφαλής του Venture Capital και Private 
Equity Group του οµίλου Πειραιώς τόνισε ότι παρά την αναµφισβήτητη έλλειψη 
επιχειρηµατικής κουλτούρας στην Ελλάδα, η χώρα µας έχει τις δυνατότητες να γίνει ένα R&D 
κέντρο για τα startups.  
 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ένα γνωστό startup, οι Bugsense, ο συνιδρυτής του 
οποίου Πάνος Παπαδόπουλος µίλησε την πρώτη µέρα του συνεδρίου εδράζεται στην 
Silicon Valley αλλά το R&D κέντρο του βρίσκεται στην Αθήνα. 
 
O κ. Κουλής Νίκος, επικεφαλής του Private Equity της Eurobank Equities, µεταξύ άλλων 
ανέφερε ότι η στρατηγική του οργανισµού τους τα τελευταία δύο χρόνια είναι η εστίαση στο να 
αναγνωρίσουν µερικές από τις εξαιρετικές ευκαιρίες στις καλύτερες ανερχόµενες εταιρείες 
στην Ελλάδα στους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων  και υδάτων καθώς και σε άλλες 
καινοτοµίες. Ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ιδρυτής του επενδυτικού σχήµατος Attica 
Ventures, εµφανίστηκε πιο απαισιόδοξος, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πολύ µεγάλο δρόµο 
µπροστά της διότι της λείπουν οι πραγµατικά καινοτόµες ιδέες, η χαµηλή φορολογία που θα 
ανοίξει τον δρόµο στην επιχειρηµατικότητα, το σταθερό περιβάλλον, η εδραίωση µιας υγιούς 
επιχειρηµατικής κουλτούρας και η διασύνδεση της έρευνας µε την επιχειρηµατικότητα. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο «λεφτά υπάρχουν» αρκεί να γίνουν βήµατα αλλαγής προς την σωστή 
κατεύθυνση. Για παράδειγµα ο τοµέας της γαστρονοµίας και της γεωργικής παραγωγής, θα 
µπορούσαν, σύµφωνα µε τον κ. Παπαδόπουλο να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στην 
πληγείσα ελληνική οικονοµία. 
 
Όσον αφορά στους (νέους) επιχειρηµατίας που τόλµησαν και πέτυχαν, ο 
κ. Κουτσογιαννόπουλος από την εταιρία ηλεκτροµαγνητικής Helic, θεωρεί ότι υπάρχει 
πεδίο ανάπτυξης επιχειρηµατικής δρασηριότητας στο Internet και στο cloud computing, ενώ ο 
κ. Περσίδης από την φαρµακευτική εταιρία Biovista, τόνισε την σηµασία της ευλειξίας που 
πρέπει να διαθέτει ένας επιχειρηµατίας για να ανταπεξέλθει στο ρευστό διεθνές περιβάλλον. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, µε βάση την κρίση στην παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία, που 
οφείλεται (µεταξύ άλλων) και στην αύξηση χρήσης των γεννοσήµων, η Biovista µέσω ενός 
αποτελεσµατικού repositioning και branding, διατήρησε την αξιόλογη θέση της στην 
παγκόσµια αγορά. 
 
Ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα ήταν και η οµιλία του Sanchez-P. Jorge-A, υπεύθυνου Ανάπτυξης 
και στρατηγικής στο τεχνολογικό cluster Corallia, o οποίος αφού έκανε µια αναφορά στο 
Corallia και τους διαφορετικούς τοµείς που καλύπτει (νανοτεχνολογία- µικροηλεκτρονική, 
τεχνολογίες gaming και διαστήµατος) έδωσε πολύτιµες συµβουλές σε νέους επιχειρηµατίες. 
O κ. Βερέµης από την εταιρία Upstream που δραστηριοποιείται στο digital marketing µε την 
παρουσία σε σαράντα αγορές διεθνώς, θεωρεί ότι µικρές εταιρίες µε διεθνή προσανατολισµό 
και όραµα είναι πιο πιθανό να πετύχουν στο σύγχρονο διεθνές οικονοµικό ρευστό 
περιβάλλον. 
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Οι Roberta Gogos και η ∆έσποινα Χαραµή από την εταιρεία Gnostix παρουσίασαν την 
ανάλυση για τη σχέση που έχουν τα Social Media και το Entrepreneurship στην Ελλάδα. 
 
Με την φράση "Only the paranoid survive" o κ. Θεοχαράκης από την Nanophos, 
βραβευµένη εταιρία νανοτεχνολογίας από τον Bill Gates το 2008, αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων 
στο κατά πόσο η παρούσα κρίση έχει στιγµατίσει τις ελληνικές εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η απάντησή του είναι ότι υπάρχει αρνητικό κλίµα, άλλα 
µέσω της σκληρής δουλειάς το κλίµα αυτό αντιστρέφεται στην πράξη. 
 
Ο κ. ∆ηµήτρης Τσίγκος, πρόέδρος της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και 
του Virtual Trip, συµφώνησε ότι ενίοτε η ''αρνητική δηµοσιότητα'' µπορεί να αποδειχθεί 
ωφέλιµη, εάν χρησιµοποιηθεί σωστά και θεωρεί παράλληλα ότι η Ελλάδα πρέπει να 
διατηρήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρά της και να µην προχωρήσει σε αντιγραφές 
οικοσυστηµάτων όπως αυτό της Silicon Valley, που ούτως ή άλλως δεν είναι εφικτό. 
 
Όλοι οι οµιλητές φαίνεται να συµφώνησαν στο ότι η λύση βρίσκεται στην δηµιουργία ''καλά 
νοικοκυρεµένων µαγαζιών που θα πουλούν διεθνώς'' ενώ ποιός τοµέας είναι πιο 
ανταγωνιστικός η απάντηση µάλλον βρίσκεται στο ''όλοι'' αρκεί ένας νέος επιχειρηµατίας να 
δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία σ' αυτό που προσφέρει στην (παγκόσµια) αγορά. 
 
Η δεύτερη µέρα του συνεδρίου ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα ξεκινώντας από ένα ενδιαφέρον 
πάνελ οµιλητών, οι οποίοι µέσω των παρουσιάσεων τους, προσπάθησαν να απαντήσουν µε 
ποιό τρόπο µοντέλα του εξωτερικού µπορούν να εφαρµοστούν στην ελληνική αγορά των 
startups. 
 
Ξεκινώντας από τον κ. Λουκά Πηλίτση, ο οποίος εκτός από επικεφαλής του Venture Capital 
και Private Equity Group του οµίλου Πειραιώς είναι και fund manager του PJ Catalyst, η λύση, 
σύµφωνα µε τον ίδιο, βρίσκεται στη δηµιουργία των κατάλληλων δοµών, όπως αυτές έχουν 
ήδη ξεκινήσει να µπαίνουν από το Venture Capital του οµίλου Πειραιώς µε στόχο, το 
συγκεριµένο επενδυτικό σχήµα, να αποτελέσει ένα τοπικό know-how συνεργάτη για τους 
ξένους επενδυτές. 
 
Ένας από τους ανθρώπους µε τους οποίους συνεργάζεται άµεσα το παραπάνω επενδυτικό 
σχήµα είναι και ο κ. Κώστας Μάλλιος, ο οποίος σε ανοικτή σύνδεση µε το Σικάγο όπου 
διαµένει, µίλησε για την σηµασία του IP σ' όλες τις φάσεις ενός προϊόντος: το να εξασφαλίζεις 
την πατεντοποίηση του προϊόντος σου όταν ακόµα είναι ιδέα µέχρι και την τελική έξοδο, ως 
προϊόν πλέον στην αγορά. 
 
Ο κ. Ξενοφώντας Κροκίδης από την I&GS Capital παρέθεσε ενδιαφέροντα στοιχεία 
σύµφωνα µε τα οποία η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό βαθµό καινοτοµίας στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. Αν αναλογιστεί µάλιστα κανείς ότι µόνο το 13% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
στα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοποιείται σε αγορές του εξωτερικού, 
υπάρχει περιθώριο για την ανάπτυξη ελληνικών καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
στους τοµείς των επιστηµών ζωής, περιβάλλοντος και ενέργειας, γαστρονοµίας & γεωργίας 
και τεχνολογίας. 
 
Επιπλέον µίλησαν και ο κ. ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου από το US Market Access Center, 
έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό- incubator για µη αµερικάνικες εταιρίες που θέλουν να 
επεκταθούν στο εξωτερικό και κυρίως στην Silicon Valley, αλλά και ο κ. Μαγγλής από την 
Atlantis Consulting, η οποία βοηθά να γίνουν επενδύσεις σε startups που ασχολούνται µε το 
mobile industry.  
 
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε  η παρουσίαση του κ. Νικολόπουλου Βασίλη, ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου και συνιδρυτή της Intelen, µία από τις ταχύτατα ελληνικές αναπτυσσόµενες 
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εταιρείες που συγκαταλέγεται στα Top 100 Startup global (red herring) και εστιάζει στο “Smart 
Energy Grid” επόµενης γενιάς. Η εταιρεία διαθέτει προχωρηµένους αλγόριθµους για τη 
διαχείριση της πληροφορίας των εταιρειών που παράγουν ενέργεια, δίνοντας παράλληλα τη 
δυνατότητα να διαχειριστούν και να απεικονίσουν σε real-time όλη την πληροφορία αυτή. 
 
 
Intelen Τέλος, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις παρουσιάσεις 
πετυχηµένων startups όπως τοTaxibeat και το Fashinating, ενώ από το κοµµάτι της κινητής 
τηλεφωνίας υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες οµιλίες από τηνEyelead Software (mobile 3D 
gaming) και την Niobium Labs, που παρουσίασε το καινούριο καινοτόµο της προϊόν warp.ly 
στο digital marketing. 
 
Για µια επιστηµονική – ακαδηµαϊκή κάλυψη των πεπραγµένων στη βιοµηχανία της κινητής 
τηλεφωνίας, µίλησε ο κ.Ανδρέας Κωνσταντίνου, ιδρυτής της VisionMobile παρουσιάζοντας 
και ορισµένα στοιχεία από το τελευταίο Developer Economics που µπορείτε να βρείτε εδώ. 
 
Τέλος, πολύ ενδιαφέρουσες ήταν και οι οµιλίες του κ. Onic Palandjian γενικού διευθυντή 
της Europa Aluminium Systems , της κ. Κοκώνη Ζωής, ∆ιευθύντρια του τµήµατος ∆ιεθνών 
∆ραστηριοτήτων της Eurofast Taxand µε έδρα την Κύπρο και µε γραφεία σε 14 χώρες που 
µίλησε για τις εναλλακτικές που έχουν οι startup εταιρείες να στήσουν την έδρα τους σε 
διάφορες χώρες του εξωτερικού και του κ. Γιώργου Βούλγαρη, coLab Igniter MD/co-
founder, που µίλησε µεταξύ άλλων για την ανάγκη ύπαρξης και τα οφέλη ενός accelarator για 
startups που θέλουν να βρουν τον δρόµο τους προς την χρηµατοδότηση και την επιτυχία. 

 

Οργανωτής:   

Financial-Academy.eu: Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Ιούνιο του 2010 µε σκοπό να 
παρέχει εκπαίδευση στους επαγγελµατίες της αγοράς από άλλους καταξιωµένους 
επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται είτε στην ελληνική αγορά είτε εκτός αυτής. Σκοπός 
της εταιρείας είναι να δηµιουργήσει το κατάλληλο πεδίο γρήγορης επιµόρφωσης γνωστικών 
αντικειµένων µε σκοπό την εφαρµογή τους στην πράξη από τους συµµετέχοντες στα 
επιµορφωτικά σεµινάρια. 
 

Χορηγοί του Συνεδρίου 

 

� Golden Sponsors: Piraeus Equity Advisors, Piraeus Capital Management 
� Silver Sponsor: Intelen 

� Plain Sponsor: Eurofast Global, Hellastat 

� Official Partner: Hellenic Fund and Asset Management Association 
� Supporter: American-Hellenic Chamber of Commerce 

� Communication Sponsors: Gnostix, Επιχειρώ, MoMo Athens, CoLab, Business Today, 
ComToday, Retail Today, Direction Business Reports, Nemo.gr, Hellenic Startup 
Association 

� Media Sponsor: Business Partners Online 

� Executives Recruitment Sponsor: JobHunterNetwork.com 

� Printed Media Sponsors: Kefalaio, International Herald Tribune  
� Public Relations Sponsor: Action Global Communications 

� Online Supporters: Kathimerini.gr, VRS, WTM News  
� Online Sponsors: Capital.gr, Derivatives.gr, Business-Analytics.gr, Digital Weekly 

Magazine, Palo 

� Gift Sponsor: Fun Promotion 

� Scientific Contributors: ALBA Graduate Business School, CSAP 
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Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.PrivateEquityForum.eu  ή 
τηλεφωνείστε στο 210-6846329 

 
Επιμέλεια Δελτίου Τύπου: Νάτση Ελένη, δημοσιογράφος Epixeiro.gr  


