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Round table 1 



Round table 1 – Questions 1/4 

1. How important is early stage financing in 
innovation and startup companies, in 
countries that the ecosystem is weak and 
fragmented and the rate of R&D results 
translated to innovation is low?   

2. How have you managed in Turkey to be the 
6th biggest country of the early-stage 
investment market in Europe, after the UK, 
Spain, Germany, France and Finland?  

 



Round table 1 – Questions 2/4 

1. What are the main challenges that these 
ecosystems confront and how can we 
overcome them?   

2. What are the most important challenges, 
barriers that the Greek ecosystem will face 
while trying to start and scale up? 

 



Round table 1 – Questions 3/4 

 Europe’s and Greece’s main problem is not 
starting up businesses! But scaling them up!!   

1. Do you agree on that ? 

2. Which of the following pillars is the most 
important in building early stage support 
ecosystems? 
BAN’s 5 Pillars of Activity 

1. Setting professional standards, training, and certification 
2. Benchmarking, research and networking with peers 
3. Lobbying 
4. Raising awareness and capacity building 
5. Cross-border syndication and co-investment support  

 



Round table 1 – Questions 4/4 

3. In your opinion what are the 3 most 
important things (incentives, policies) the 
stakeholders/ government in Greece 
should/could do immediately to scale up 
early stage funding activities? 

 



Round table 2 



Round table 2 – Questions 1/3 

1. Θεωρείτε ότι μπορεί στην χώρα μας να 
δημιουργηθεί ένα καλό οικοσύστημα 
υποστήριξης startups σε τεχνολογίες αλλά 
και στην βιομηχανία?   

2. Ποια από τα προηγούμενα που ακούστηκαν 
μπορεί να υλοποιηθούν  και πως μπορούν οι 
επιχειρηματικοί φορείς να συνεισφέρουν? 

 



Round table 2 – Questions 2/3 

1. Πως βλέπετε όμως την εξέλιξη στην αγορά 
του early stage και των επιχειρηματικών 
αγγέλων στην  Ελλάδα ? Υπάρχουν 
ευκαιρίες για τους Επιχειρηματικούς 
Αγγέλους ? 

2. Πείτε μας 3 δράσεις  (πολιτικές, κίνητρα, 
κ.α.) που μπορούν να υλοποιηθούν στην 
χώρα άμεσα? και πως τα διάφορα funds θα 
μπορούσαν να συνεισφέρουν. 

 



Round table 2 – Questions 3/3 

1. Πως βλέπετε τις προτάσεις που έγιναν έως τώρα από 
το προηγούμενο roundtable, σχετικά με το τι κάνουν 
οι άλλες χώρες και πως υποστηρίζουν την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα ? 

2. Ποια από αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην 
κατεύθυνση της ανάπτυξης & μπορούν να 
υλοποιηθούν σχετικά γρήγορα πχ σε 6 - 12 μήνες και  

3. Τι θα χρειαστείτε από τους υπόλοιπους stakeholders 
/ φορείς ώστε να ορίσουμε μια ομάδα εργασίας και 
να βοηθήσουν να υλοποιηθεί ένα απτό/άμεσο 
πλάνο δράσης? 
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