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H Κρήτη και το Καινοτόμο Επιχειρείν.

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί στην Ελλάδα με πληθυσμό
623,065. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί ότι η μέση ηλικία στην Περιφέρεια Κρήτης
είναι τα 40 έτη (Πηγή απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011). Φυσικά αν συνυπολογιστεί και ο
αριθμός των φοιτητών (35.000) ο πληθυσμός είναι αρκετά μεγαλύτερος και η μέση
ηλικία μικρότερη. Η Κρήτη φιλοξενεί 3 μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) τα οποία
αποτελούνται από συνολικά 36 τμήματα που καλύπτουν κάθε γνωστικό αντικείμενο
αλλά και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). Μόνο από το ΙΤΕ περισσότερες από 50 startups έχουν
υποστηριχθεί από το 2000 όταν και ξεκίνησε το πρόγραμμα θερμοκοιτίδας του, ενώ
στις εγκαταστάσεις του φιλοξενεί τα γραφεία 27 επιχειρήσεων. Όλα τα παραπάνω
στοιχεία είναι πολύ χρήσιμα για να σχηματίσει κανείς μια σφαιρική εικόνα για την
δυναμικότητα της περιοχής και για την παραγωγή γνώσης που δυστυχώς εξάγει η
Περιφέρεια και δεν εκμεταλλεύεται στην τοπική παραγωγική κοινότητα.

Έρευνα ΣΕΒ Βιομηχανία 4.0

Η έρευνα του ΣΕΒ Βιομηχανία 4.0, η οποία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2019 σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών και το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ολοκληρώνει την εικόνα για το επιχειρηματικό οικοσύστημα
που επικρατεί μετά από μια πολυετή οικονομική κρίση. Τα συμπεράσματά της έρευνας
για την Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζονται στην συνέχεια.

● Η χωρική ενότητα της Κρήτης βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές με τις χαμηλότερες
επιδόσεις στην προστιθέμενη αξία και στις επενδύσεις.

● Παρατηρείται κίνδυνος οικονομικής στασιμότητας για την πλειοψηφία (42,7%)
των επιχειρήσεων παρότι οι περισσότερες επιχειρήσεις (42,9%) παρουσιάζουν
δυναμικά εξαγωγικά χαρακτηριστικά.

● Το 51,9% των επιχειρήσεων εμφανίζουν τεχνολογική επιβράδυνση ή
στασιμότητα. Τις καλύτερες επιδόσεις στα οικονομικά μεγέθη παρουσιάζει η
Κρήτη, με το 40% των επιχειρήσεων να ανήκει σε δυναμική κατηγορία. Όμως
έχει το χαμηλότερο μερίδιο απασχολούμενων στη βιομηχανία.

● Στον τομέα της καινοτομίας η Κρήτη διακρίνεται με 52,6% ενσωμάτωση
καινοτόμων πρακτικών και συνεργασιών για την υλοποίηση καινοτομιών.

● Η Κρήτη διαθέτει (26,3%) επιχειρήσεις με περισσότερα τμήματα έρευνας και
ανάπτυξης σε σχέση με την πλειοψηφία των χωρικών ενοτήτων.

● Το 45,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή συνεργασία/σύμπραξη
μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει κυρίως την ποιότητα των
προϊόντων αυτής ενώ το 38,2% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι μια πιθανή
συνεργασία/σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων βελτιώνει την
πρόσβαση σε κατάλληλους προμηθευτές/επενδυτές.

● Λόγω της έλλειψης συνεργασιών 9 στις 10 επιχειρήσεις υστερεί στις
επιχειρηματικές και συνεργατικές σχέσεις με φτωχές διαπεριφερειακές και
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ενδοπεριφερειακές συναλλαγές, κατατάσσοντας την περιοχή στην κατηγορία
επιχειρηματικής επιβράδυνσης.

Με βάση τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι το επιχειρηματικό οικοσύστημα της
Κρήτης έχει ελπιδοφόρες προοπτικές αλλά φυσικά χρειάζεται ένα στρατηγικό πλάνο
για την υπέρβαση των εμποδίων που υπάρχουν αφού σύμφωνα με την ίδια έρευνα οι
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι υπάρχουν φτωχές συνεργασίες εντός των περιφερειών της
Κρήτης στα αρχικά στάδια παραγωγής και ανυπαρκτη υλοποίηση σχετικών έργων.

Πρόγραμμα RIS3Crete

Στο Πρόγραμμα RIS3Crete προσανατολίστηκε προς την σωστή κατεύθυνση για την
επίλυση των προβλημάτων που εντοπίζονται στο επιχειρηματικό οικοσύστημα της
Κρήτης. Μέσω του προγράμματος γίνεται μια προσπάθεια προσέλκυσης όλων των
Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ενδιαφερόμενων ερευνητών και εν δυνάμει
επιχειρηματιών προκειμένου να καταγράφει η τρέχουσα τάση, όσον αφορά στη
δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης στην παραγωγή καινοτομίας. Τα αποτελέσματα
της έρευνας έχουν σκοπό να αξιοποιηθούν μετατρέποντας την ερευνητική γνώση σε
επιχειρηματική γνώση που θα δημιουργεί μία νέα βιώσιμη, υγιή και καινοτόμο
επιχειρηματικότητα. Απο την ανάλυση του προγράμματος εντοπίζεται ότι:

● H Περιφέρεια Κρήτης η οποία αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς και
σταθεροποίησε τη θέση της στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2005-2008
εμφανίζει τάσεις κάμψης την περίοδο της κρίσης μεγαλύτερες από το μέσο
όρο της χώρας.

● Η Κρήτη βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο ανάπτυξης στην ΕΕ και
χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια σε μετάβαση.

● Η Κρήτη διαθέτει μια σχετικά ισορροπημένη σύνθεση οικονομικών
δραστηριοτήτων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη
στηρίχθηκε υπέρμετρα στις επενδύσεις ακινήτων.

● Η περιφερειακή οικονομία χαρακτηρίζεται από καλό επίπεδο εξωστρέφειας,
καθώς τόσο ο τουρισμός όσο και σημαντικό τμήμα της αγροτικής παραγωγής
απευθύνεται στις διεθνείς αγορές.

● Η Περιφέρεια Κρήτης, ενώ διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα δεν
έχει διαμορφώσει δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καθώς η
ανταγωνιστικότητα της κινείται σε χαμηλά επίπεδα όπως αναδεικνύεται από
το χαμηλό δείκτη ανταγωνιστικότητας.

● Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα οφείλεται κατά κύριο λόγο στη περιορισμένη
ροπή προς καινοτομία, στην αδύναμη επιχειρηματικότητα καθώς και στο
ανεπαρκές θεσμικό περιβάλλον.

● O μετασχηματισμός των αποτελεσμάτων έρευνας σε εμπορεύσιμα προϊόντα
και υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χαμηλός, η σύνδεση του συστήματος Ε&Τ με τη
τοπική οικονομία είναι ασθενής και λόγω ζήτησης από τις επιχειρήσεις, αλλά
και προσανατολισμού του ερευνητικού δυναμικού, ενώ απουσιάζουν τα
αξιόπιστα σχήματα παροχής κεφαλαίων υψηλού κινδύνου.
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● Η επιχειρηματικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και με εξαίρεση τον
ξενοδοχειακό κλάδο χαρακτηρίζεται από την μικρή κλίμακα και την
περιορισμένη ροπή προς την καινοτομία.

● Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην απουσία μεγέθυνσης των επιχειρήσεων με
αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και να δυσχεραίνεται
τόσο η οργάνωση της παραγωγής και η εισαγωγή καινοτομιών όσο και η
προώθηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Στα πλαίσια του προγράμματος RIS3 Crete αναφέρει “Η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να
μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, με την αξιοποίηση των μεταρρυθμίσεων που
προωθούνται σε εθνικό επίπεδο και τον αναπροσανατολισμό της περιφερειακής
οικονομίας υιοθετώντας μια στρατηγική ευφυούς εξειδίκευσης που θα στηρίζεται στην
ανάπτυξη και ταχύτερη ενσωμάτωση καινοτομιών στην παραγωγή και στις λειτουργικές
διαδικασίες του οικονομικού συστήματος και της διοίκησης, την ανάπτυξη των
διασυνδέσεων μεταξύ κλάδων καθώς και την οικοδόμηση διαπεριφερειακών
παραγωγικών σχέσεων. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της νέας στρατηγικής
είναι η κινητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας και η ενίσχυση των
δεσμών του με τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.”

Η παραπάνω δήλωση μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και θεωρούμε ότι εντοπίζει τα
προβλήματα και υποδεικνύει την σωστή πορεία για μια βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρης
της Περιφέρειας. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει σκοπό την κινητοποίηση των αρμόδιων
φορέων ώστε να εκπονήσουν ένα Περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης – υποστήριξης της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους οργανισμούς και τις
επιχειρήσεις της περιοχής που γνωρίζουν ποια είναι τα εμπόδια και ποιές οι
προοπτικές του οικοσυστήματος στην Κρήτη. Μόλις αυτό πραγματοποιηθεί, η Κρήτη
θα μπορέσει να μετατραπεί πραγματικά σε ένα Κόμβος Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στην Μεσόγειο που τόσα χρόνια όλοι έχουν
αναγνωρίσει ότι μπορεί να πετύχει.

Άλλες δράσεις που ενισχύουν το επιχειρείν.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί επίσης, ότι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νεοφυής
Επιχειρηματικότητα» κατέθεσαν αίτηση 377 επιχειρήσεις από όλη την Κρήτη εκ των
οποίων οι 94 πληρούσαν τις προδιαγραφές και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για
χρηματοδότηση μέχρι 60.000 ευρώ. Δεν υπάρχει επίσημη πληροφορία για το αν
ολοκληρώθηκε η δράση και τι νούμερα επιτευχθηκαν καθώς επίσης για το άν τελικά
ήταν startups ή συμβατικές επιχειρήσεις και κατά πόσο ωφελήθηκαν από το
πρόγραμμα.

Η Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» αφορούσε στην ίδρυση νέων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική
δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Γενικά, υπάρχουν κάποια διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΕΣΠΑ τα οποία
δίνουν την δυνατότητα σε νέες αλλά και μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και μαζί
με αυτές να αναπτυχθεί και ο τόπος που εδρεύουν, που τελικά δεν ωφελούν λόγω
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πολυπλοκότητας, χρονοκαθυστέρισης ή και γραφειοκρατείας τις startups
επιχειρήσεις.

Πιο φιλικά για startups είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Ερευνώ - Δημιουργώ
- Καινοτομώ και Ηorizon. Ενώ το πιο φιλικό είναι το Ταμείο Επιχειρηματικών
Συμμετοχών Equifund.

Να αναφερθεί ότι στο μητρώο του Υπουργείου (ElevateGreece) υπάρχουν 37
εγγεγραμμένες startups από τις 554, δηλαδή περίπου 7%. (2022).

COVID-19 και ο Τουρισμός ως μονοκαλλιέργεια.

Ο covid-19, μας έκανε να αντιληφθουμε την μειονεκτική θέση του νησιού σε ένα πολύ
ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, χωρίς τουρισμό, που οι μόνες που αναπτύχθηκαν
ήταν οι τεχνολογικές εταιρείες που αποτιμώνται σε αξία τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το νησί π́ρέπει να αναπτ́ύξει την νεοφυή επιχειρηματικότητα για να αποφύγει πιθανές
αντιστοιχες καταστάσεις στο μέλλον, ενδεικτική η μελέτη που δείχνει ότι ο covid19
έφερε τη μεγαλύτερη μεταβολή σε ανέργους στις περιφέρειες της Ευρωπής.

Ο αριθμός των νεοφυών επιχειρήσεων στην Κρήτη είναι αρκετά μικρος. Την ίδια στιγμή
οι απόδημοι είτε στο εξωτερικο είτε στο εσωτερικό της Ελλαδας Κρήτες διαπρέπουν
στον τομέα αυτό. Στην πλειοψηφία τους οι Κρήτες (≈80%) αυτοί, στην προσπάθεια
εξασφάλισης καλύτερου μέλλοντος και ευκαιριών, μετά το πέρας των σπουδών τους
δεν επέστρεψε ποτέ στην περιφέρεια, είτε αποχώρησε μετά από λίγο καίρο.

Η έλλειψη αυτή αναγνωρίζεται από την ύπαρξη των παρακάτω προβλημάτων:

● Οι περισσότερες Startup επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο οι τεχνολογικές
Startup στερούνται πρόσβασης στα κέντρα χρηματοδότησης και στα κέντρα
ανταλλαγής πληροφοριών για StartUp.

● Startups δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εργαλεία κατάρτισης και
ενημέρωσης

● Υπάρχει έλλειμμα στην ενημέρωση, στην πληρόφορηση και στην
συνδεσιμότητα των δράσεων τους.

● Απο την μετανάστευση ή μη επιστροφής από την πόλη σπουδών των Κρητών
πολιτών

Στην περίπτωση της Κρήτης, υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό όπου θα μπορούσε να
συμβάλλει για να πρωταγονιστήσει το νησί στο startup επιχειρείν στη Μεσόγειο.

5

https://www.efsyn.gr/efkriti/koinonia/293510_i-perifereia-kritis-proti-stin-ayxisi-tis-anergias-se-oli-tin-eyropi


Ο Οργανισμός μας στην Κρήτη.
Η δράση του φορέα μας ‘Youth Entrepreneurship Club - Startup Greece’ στο νησί
ξεκινάει από το 2011, όταν ώς άτυπη ομάδα νέων μέσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης
ξεκινήσαμε δράσεις (ημερίδες, συναντήσεις με επιχειρηματίες για να κάνουμε τον
ακαδημαικό χώρο πιο φιλικό στο επιχερείν.)

Οι δράσεις μας

Το 2015 ιδρυθήκαμε σαν νομική οντότητα και επεκτείναμε τις δράσεις μας στην Κρήτη.

Το συνέδριο μάς Startup Greece Week - Crete ξεκίνησε το 2016 με 400 συμμετοχές και
έφτασε τους 1200 το 2019. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον των ατόμων για το καινοτόμο
τεχνολογικό επιχειρειν ότι αυξήθηκε και ότι είναι υπαρκτό. Στον πρώτο διαγωνισμό
που τρέξαμε το 2016 συμμετείχαν 5 startups ενώ το 2019 οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις
20. Ενώ από το 2020 οι δράσεις μας είναι κυρίως online λόγω της πανδημίας και της
δυνατότητας για να φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερο πλυθυσμό.

Παράλληλα με τις δράσεις αυτές τρέξαμε σχολεία επιχειρηματικότητας με συμμοτοχές
30 startups σε κάθε πρόγραμμα, SIECrete, Brainfactory, Greek Startup Universe,
European Startup Universe. (Να σημειωθεί ότι αναντιστοίχες ήταν οι δράσεις
περιφέρειας/επιμελητηρίων/πανεπιστημίων το ίδιο διάστημα, που ήταν σχεδόν στο
μηδεν, ενώ χωρίς ανταπόκριση βρέθηκαν και οι προτάσεις σε φορείς για προγράμματα
όπως το Cretathon, Cretan Startup Universe etc.). Σε μόνιμη βάση τρέχουμε b2b
meetings events, meetups και φιλοξενούμε startups επιχειρήσεις, επενδυτές και
startup ecosystem stakeholdes στο νησί. Η τελευταία δράση μας European Startup

Οι δράσεις που αναπτύσσουμε προσανατολίζονται στην ενίσχυση των δεξιοτήτων,
στην δικτύωσή με έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να του καθοδηγήσουν
στα πρώτα του βήματα αλλά και στην υποστήριξη των επιχειρηματικών τους ιδεών
μέσω του εκτενούς δικτύου μεντόρων/ειδικών και επενδυτών που διαθέτουμε.

Ο αντίκτυπός μας

Στην Κρήτη, ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει 60+ ενημερωτικές και εκπαιδευτικές
δράσεις με συμμετοχή 5.000+ άτομα, στις 4 πρωτεύουσες πόλεις του νησιού, με το
δίκτυο των εθελοντών να ξεπερνάει τους 200. Oι υποστηριζόμενες startups έχουν
αντλήσει χρηματοδότηση 8+ εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας 40+ θέσεις
εργασίας.

Πρόσφατα η Lensies, εταιρία που έχει υποστηριχθεί από τη Θερμοκοιτίδα μας,
πουλήθηκε έναντι 70εκατομυρίων ευρώ. (Στην Ιδρυτική ομάδα 2 μέλη από Κρήτη, και
επιπλέον 2 άτομα που δουλεύαν στο χώρο μας στα Χανιά).
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Σημαντικά στοχεία για τις startups που έχουμε υποστηρίξει

● Οι startups είναι σε πλειοψηφια στο χώρο του software - b2b (software 70%,
10% soft&hard, etc.)

● 10% των startups που υποστηρίζουμε πάνε σε επενδυτές
● Ζητάνε αρικά 30-60k euros.
● Μέση ηλικία ατόμων που έχουν startups εγγεγραμένων 39 ετη.
● Kυρίως οι λύσεις που προτείνονται είναι στην αγροδιατροφή, τουρισμό, υψηλή

τεχνολογία.
● Το stage των startups είναι σε early stage  (44% idea stage, 44% pre-seed, etc)

Οι ανάγκες των Startups

Μέσα από πρόσφατη έρευνα στο δίκτυο των startup της Κρήτης που έχουμε, οι
νεοφυείς επιχειρήσεις χρειάζονται/προτείνουν.

→ Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Αποστολών + Συμμετοχών σε εκθέσεις για
startups
→ Λογιστική & Νομική Υποστήριξη
→ Ειδικά προγράμματα για απόφοιτους επιστήμονες που θέλουν να επιχειρήσουν
τεχνολογικά.
→ Seed funding σε περιφερειακό επίπεδο
→ Πρόσβαση σε δίκτυο και χρηματοδοτήσεις

Επόμενα βήματα - Κάλεσμα σε συνεργασία

Σημαντικό, για εμάς είναι να μεγαλώσει η πίτα των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να
κάνουν startups και να δημιουργήσουμε ένα πιο φιλικό περιβάλλον που προσφέρει
πρόσβαση σε δίκτυο και χρηματοδότηση.

Τα νούμερα αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μικρά αλλά βλέπουμε την τάση να
αυξάνονται και σ’αυτό δουλεύουμε μέσα από τις δράσεις μας.

Αυτή τη στιγμή ο οργανισμός μας αποτελεί την μόνη ιδιωτική μη κερδοσκοπική
θερμοκοιτίδα εγγεγραμμένη στο μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν δράση και να δείξουν την
έμπρακτη στήριξη για να αναπτυχθεί το νεοφυές επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Είμαστε στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή ιδιώτη για συνεργασία προς
αυτήν την κατεύθυνση με συγκεκριμένες προτάσεις προς υλοποίηση.
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