ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευκαιρίες συν-ανάπτυξης καινοτόμων διαγνωστικών προϊόντων
και πρωτότυπων φαρμακευτικών σκευασμάτων
για ελληνικές επιχειρήσεις στη BioEurope 2022
Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2022 | Με τη συμμετοχή 8 ελληνικών εταιριών βιοτεχνολογίας,
διοργανώθηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή της χώρας μας στη Διεθνή Έκθεση «Bio-Europe»,
η οποία διεξήχθη από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2022, στη Λειψία της Γερμανίας.
Την εθνική συμμετοχή διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου (Enterprise Greece) και το Hellenic Biocluster (HBio) με στόχο την ενημέρωση των
συμμετεχουσών ξένων εταιρειών βιοτεχνολογίας, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων,
clusters, επενδυτών, δημοσιογράφων για τον κλάδο της βιοτεχνολογίας στη χώρα μας.
Στο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν 8 εταιρείες, μέλη του HBio: 4 νεοφυείς, 2 μικρομεσαίες
και 2 μεγάλες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες, Anacalypsis Therapeutics, BIOPIX
DNA Technology P.C. (BIOPIX-T), ELPEN Pharmaceutical Co. Inv., Galenica S.A., Oncolipsy,
Pharmassist Ltd., Protavio, ResQ, οι οποίες πραγματοποίησαν πάνω από 90
προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους από Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ,
Ιταλία, Καναδά, Μαυρίκιο, Ν. Κορέα, Ολλανδία, Ταϊλάνδη, Φιλανδία, περιοχές APAC και
ΜΕΝΑ.
Στόχος των συναντήσεων ήταν η σύναψη συμφωνιών για την κατασκευή και διανομή
διαγνωστικών προϊόντων, η συν-ανάπτυξη νέων διαγνωστικών προϊόντων, η παροχή
πρόσβασης σε πλατφόρμα σε τρίτα μέρη για διαγνωστικά tests τρίτων, η συν-ανάπτυξη
πρωτότυπων φαρμάκων και νέων βιοδεικτών και η συνεργασία για παροχή υπηρεσιών σε
φαρμακευτικές εταιρείες πρωτότυπων προϊόντων.
Πριν από την έναρξη της Bio-Europe, η Enterprise Greece και το HBio, πραγματοποίησαν
επίσκεψη στο βιοτεχνολογικό πάρκο της Λειψίας (Bio City Leipzig), όπου είχαν σειρά
συναντήσεων με φορείς και εταιρείες, ενώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης διοργάνωσαν από
κοινού εκδήλωση δικτύωσης στο χώρο του ελληνικού περιπτέρου, στην οποία παραβρέθηκε
πλήθος προσκεκλημένων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κος Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε ότι: «Ο
κλάδος των Επιστημών Υγείας και ιδιαίτερα ο τομέας της Βιοτεχνολογίας συγκαταλέγονται
ανάμεσα στους πλέον δυναμικούς τόσο ως προς τις δυνατότητες που παρουσιάζουν για
προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα, όσο και ως προς τη διάθεση
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούσε να εξάγει η χώρα μας με επιτυχία. Η
Enterprise Greece, παραμένοντας προσηλωμένη στο στόχο της προβολής της εικόνας της
σύγχρονης Ελλάδας στο εξωτερικό, συνδιοργάνωσε με το HBio την πρώτη συμμετοχή της
Ελλάδας με περίπτερο στη διεθνή έκθεση Bio-Europe 2022. Η Ελλάδα της καινοτομίας
εκπροσωπήθηκε επάξια από 8 ελληνικές εταιρείες βιοτεχνολογίας. Η Enterprise Greece θα
συνεχίσει να οργανώνει δράσεις προώθησης της ελληνικής καινοτομίας και τεχνολογίας, στον

κλάδο των επιστημών υγείας και όχι μόνο, με προγράμματα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης
εξαγωγέων, bootcamps, εκδηλώσεις δικτύωσης των ελληνικών εταιρειών με επενδυτές και
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις.»
Από την πλευρά της, η Προέδρος του Hellenic Biocluster (HBio), κα. Ιωάννα Κούκλη,
επεσήμανε: «Το Hellenic Biocluster (HBio), πιστό στο όραμά του για την αδιάλειπτη στήριξη
των νεοφυών αλλά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας, πραγματοποίησε για
πρώτη φορά στην ιστορία του, επιχειρηματική αποστολή στο διεθνές συνέδριο Bio-Europe
2022. Είμαστε ενθουσιασμένοι και περήφανοι που προωθήσαμε τη δυναμική του ελληνικού
οικοσυστήματος, με την παρουσία 4 ελληνικών start-up, 2 μικρομεσαίων και 2 μεγάλων
επιχειρήσεων, στη μεγαλύτερη συνάντηση της Ευρώπης στον τομέα της βιοφαρμακευτικής.
Τα μέλη του HBio είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναντήσεις, να επεκτείνουν το
δίκτυό τους και να προωθήσουν τεχνογνωσία, προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να θέσουν
τα θεμέλια για μελλοντικές συνεργασίες. Το HBio θα συνεχίσει να διοργανώνει δράσεις
εξωστρέφειας, προκειμένου να προσφέρει διαρκώς στα μέλη του συνδεσιμότητα στην
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, καθώς και πρόσβαση σε νέες αγορές.»
Enterprise Greece
Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)
είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να
προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά
εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.
Περισσότερες Πληροφορίες για συντάκτες:
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