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Τη δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου Βιοτεχνολογίας και 
Καινοτομίας στο Λέχαιο Κορινθίας ετοιμάζουν από κοινού 
η ελληνική εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής Theracell 
Advanced Biotechnology και η αμερικανική βιοτεχνολογική 
εταιρεία Orgenesis Inc.

Επένδυση με 
αμερικανικό άρωμα

ουργήσει το Κέντρο Βιολογίας και Καινοτομί-
ας. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Τε-
χνολογικού Πάρκου υπολογίζεται ότι θα δημι-
ουργηθούν περί τις 56 θέσεις εργασίας, σε βά-
θος πενταετίας ο αριθμός αυτός θα τριπλασια-
στεί, ενώ στην εικοσαετία οι απασχολούμενοι 
θα ξεπερνούν τους 500. Σε δηλώσεις του, ο αρ-
μόδιος υφυπουργός ανέφερε ότι «πριν από ένα 
χρόνο ξεκινήσαμε συζητήσεις με επιφανείς επι-
χειρηματίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας Τε-
χνολογικού Πάρκου στον χώρο της Περιφερει-
ακής Αγοράς Λεχαίου. Σήμερα, το ενδιαφέρον 
είναι υπαρκτό, τόσο από επιχειρήσεις εντός Ελ-
λάδος όσο και από επιχειρήσεις του εξωτερι-
κού». Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, περιγράφοντας το συγκεκριμένο 
εγχείρημα, τονίζουν ότι το σημαντικό είναι πως 
θα αξιοποιηθεί μια εγκαταλελειμμένη έκταση, 
στη θέση της οποίας θα δημιουργηθεί ένα βι-
οτεχνικό πάρκο για Ελληνες επιστήμονες στην 
περιοχή της Κορινθίας, ενώ παράλληλα θα βελ-
τιωθεί και η ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Ταμείο Ανάκαμψης
Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων πάρκων απο-
τελεί στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης, η 
οποία προωθεί σε σημαντικό βαθμό το συγκε-
κριμένο μοντέλο ανάπτυξης, καθώς θεωρεί ότι 
τα Τεχνολογικά Πάρκα θα αποτελέσουν μηχα-
νισμούς μεταφοράς τεχνολογίας και αναβάθ-
μισης των δήμων και των περιφερειών στους 
οποίους εντάσσονται, αφού εκεί θα μπορούν 
να οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις σχετι-
κές με την επιχειρηματικότητα, ενώ παράλλη-
λα θα ανοίξουν τον δρόμο για τη δημιουργία 
νέων, ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσε-
ων εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης, έχει υπολογιστεί χρημα-
τοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη δημι-
ουργία Τεχνολογικών Πάρκων σε όλη τη χώρα. 

Σύμφωνα και με τα στοιχεία του Elevate 
Greece (εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσε-
ων), οι βιοεπιστήμες κατέχουν τα πρωτεία με-
ταξύ των τομέων δραστηριότητας του ελληνι-
κού οικοσυστήματος καινοτομίας με ποσοστό 
14,1%, ενώ ακολουθεί ο τουρισμός με 9,1%. Το 
γεγονός αυτό έχει επιβεβαιώσει και ο Χρ. Δή-
μας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ένα πρώτο 
ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι οι βιοεπιστή-
μες στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας κυ-
ριαρχούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλου-
με να το στηρίξουμε. Το υποπτευόμασταν, βέ-
βαια, αλλά τώρα έχουμε και τα επίσημα στοι-
χεία». Μάλιστα, στελέχη του υπουργείου Ανά-
πτυξης τονίζουν την αναγκαιότητα υλοποίησης 
τέτοιων επενδύσεων, αφού η δημιουργία νέ-
ων Τεχνολογικών Πάρκων αναμένεται να ενι-
σχύσει τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστη-
μίων και των ερευνητικών κέντρων με νεοφυ-
είς επιχειρήσεις αλλά και με μεγάλους ομίλους.
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Της Κωνσταντίνασ Χελίδωνη

Σ
τον χάρτη των ευρωπαϊκών περιοχών 
όπου η επιστήμη και η καινοτομία «πα-
ντρεύονται» με την έρευνα, αποφέρο-

ντας στις τοπικές κοινωνίες προστιθέμενη αξία, 
αλλά και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, 
εντάσσεται πλέον και η Κορινθία, καθώς δρομο-
λογείται η δημιουργία ενός Τεχνολογικού Πάρ-
κου Βιοτεχνολογίας και Καινοτομίας στο Λέ-
χαιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews, τη στρατηγική επένδυση θα «τρέ-
ξει» η ελληνική εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής 
Theracell Advanced Biotechnology, σε συνεργα-
σία με την αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία 
Orgenesis Inc. Πρόκειται για ένα έργο που θα 
υλοποιηθεί στην εγκαταλελειμμένη Περιφερει-
ακή Αγορά Λεχαίου, σε μια έκταση 120 στρεμ-
μάτων, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξε-
περνά τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ η επένδυση υπο-
λογίζεται να ξεκινήσει μέσα στο 2022. 

Στο επίκεντρο οι βιοεπιστήμες
Οι δύο εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται ήδη 
στον τομέα της ανάπτυξης και διάθεσης προηγ-
μένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, 
έχουν ως στόχο να πραγματοποιήσουν σημα-
ντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, στον κλάδο της 
βιοτεχνολογίας, αναγνωρίζοντας -όπως αναφέ-
ρουν αξιόπιστες πηγές- τη σημασία της στη δυ-
νατότητα ανακάλυψης νέων μεθόδων τόσο για 
τη θεραπεία όσο και για την πρόληψη ασθενει-
ών. Μάλιστα, η συνεργασία αυτή δημιουργεί 
και μια ευκαιρία ανάπτυξης του ιατρικού του-
ρισμού, με σημαντικότατα οφέλη για την εθνι-
κή οικονομία αλλά και για την προβολή της ελ-
ληνικής επιστημονικής κοινότητας σε διεθνές 

επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον 
των δύο εταιρειών, τόσο της Theracell, της οποίας διευθύνων σύμβουλος 
είναι ο Φώτης Σακελλαρίδης, όσο και της αμερικανικής Orgenesis, στην 
οποία πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος είναι η Vered Caplan, ώστε 
να επενδύσουν στο νέο Τεχνολογικό Πάρκο που θα δημιουργηθεί στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Κορίνθου, με σκοπό να αποκτήσουν «στέγη» οι βιοε-
πιστήμες στην ελληνική επικράτεια. 

Το χρονικό
Πριν από περίπου δύο μήνες, παραχωρήθηκε η Περιφερειακή Αγορά Λε-
χαίου στον δήμο Κορινθίων από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) 
για τη δημιουργία Βιοτεχνολογικού Πάρκου. Η συμβολή τόσο του υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για την Ερευνα και την 
Καινοτομία, Χρίστου Δήμα, όσο και της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και 
Καινοτομίας υπήρξε καθοριστική για την παραχώρηση αλλά και για τον 
σχεδιασμό του πάρκου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον η έκταση έχει 
παραχωρηθεί στη Theracell, ώστε -από κοινού με την Orgenesis- να δημι-
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