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ΙΔΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΥΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 
τεχνολογική γνώση που μετασχηματίζεται σε επιχειρηματική δράση, είναι κρίσιμη 
η αναβάθμιση της συνεργασίας και της σχέσης της βιομηχανίας με τους 
Πανεπιστημιακούς Φορείς και τα Ερευνητικά Ιδρύματα, στα διεθνή πρότυπα.

Μέσω της πρωτοβουλίας «Μαζί στην Εκκίνηση!», ο ΣΕΒ τοποθετεί τις βάσεις για 
την επανεξέταση της σχέσης της έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα.

O ΣΕΒ συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικής μακράς πνοής για τη νεανική 
επιχειρηματικότητα, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και 
στη δημιουργία θέσεων ποιοτικής απασχόλησης.

«Προσφέρουμε στους νέους επιστήμονες, πολύτιμη τεχνογνωσία για την 
αξιολόγηση και εξέλιξη των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών τους και τη 
μετατροπή τους σε αξιοποιήσιμα επιχειρηματικά σχέδια, δίνοντας τις 
προοπτικές για ανάπτυξη και επιτυχία!»

«Η νεανική επιχειρηματικότητα
που βασίζεται στην καινοτομία και
την τεχνολογία αιχμής αποτελεί σήμερα,
σημαντικό συντελεστή για την
αναζωογόνηση της οικονομίας και
προοπτική για μελλοντική ανάπτυξη.»

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Το πολυτιμότερο ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει σήμερα η χώρα μας, είναι τα 
νέα δυνατά “μυαλά” των επιστημόνων της Ελλάδας και οι καινοτόμες ιδέες που 
έχουν. Ο ΣΕΒ, με τη Στρατηγική Πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!», στηρίζει 
έμπρακτα το νέο ταλαντούχο δυναμικό των Ελλήνων επιστημόνων που με τη 
δημιουργικότητα και την πρωτοπόρα ερευνητική τους εργασία, παράγουν 
πολύτιμη γνώση που αποτελεί κρίσιμο συντελεστή για την αναζωογόνηση της 
Ελληνικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υλοποιείται με τη συμμετοχή πολλών ακόμη
Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.



ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΑ.

Ο ΣΕΒ με την πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!» προσφέρει στους νέους 
επιστήμονες - υποψήφιους επιχειρηματίες, το υπόβαθρο που χρειάζονται τόσο σε 
γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δικτυώσεων, μέσω 4 βασικών δράσεων:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ!

Ο ΣΕΒ έχει δημιουργήσει μόνιμες δομές και έχει οργανώσει ολοκληρωμένους 
μηχανισμούς στήριξης της επιχειρηματικότητας νέων, προάγοντας πάνω απ’ όλα 
τη συνεργασία και τη διάχυση της γνώσης.

Στην Αθήνα, ο χώρος φιλοξενίας των νέων επιστημόνων βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» και στο Βόλο, στο αναπαλαιωμένο Κτίριο Καπνού.

Στους χώρους φιλοξενίας, οι επιλεγμένες επιχειρηματικές ομάδες συνεργάζονται 
με μέντορες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ και 
εξειδικευμένους συμβούλους για τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους 
σχεδίου, την εξοικείωσή τους με την επιχειρηματικότητα και την αποτελεσματική 
τους δικτύωση με πελάτες, προμηθευτές και χρηματοδότες.

Φιλοξενία σε ειδικά επιλεγμένους και εξοπλισμένους χώρους, οι οποίοι 
λειτουργούν ως κοιτίδες επιχειρηματικότητας νέων.

Συμβουλευτική υποστήριξη έτσι ώστε, οι υποψήφιοι να διαθέτουν ένα 
τεκμηριωμένο και καλά μελετημένο πλάνο πριν την ίδρυση της 
επιχείρησής τους.

Επιμόρφωση με στόχο, να αποκτήσουν οι υποψήφιοι επιχειρηματίες τα 
απαραίτητα εφόδια γνώσεων για την αποτελεσματική οργάνωση και 
λειτουργία της επιχείρησης.

Δικτύωση με επιχειρήσεις, φορείς χρηματοδότησης και λοιπούς κρίσιμους 
κρίκους της παραγωγικής διαδικασίας (πελάτες, προμηθευτές, κλπ).

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ,
ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.



ΔΥΝΑΜΕΙΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙAΣ
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

Ερευνητικά Κέντρα

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 
Επιχειρήσεις - Μέντορες

ACCENTURE • CHIPITA Α.Ε. • COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. • DESIGNLAB  
• HELIC Α.Ε. • INCREDIBLUE Ι.Κ.Ε. • INTALE S.A. • LAVIPHARM S.A. • OLYMPIA 
ELECTRONICS Α.Ε. • ONEX HELLENIC Α.Ε. • PRIME LASER TECHΝΟLOGY S.A. 
• QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. • SIEMENS Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ • STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε. • ΕΨΑ Α.Ε. • ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. • ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Α.Ε.Β.Ε. • ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ 
Α.Ε. • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
• ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

PLANET Α.Ε. - SPEED A.E.

Χορηγοί Επικοινωνίας / Υποστηρικτές
 
STAR CHANNEL • Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ • ATHENS VOICE • TVXS.gr 
- ΤV XΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ • PLANT MANAGEMENT - BOUSSIAS COMMUNICATIONS /  
• HOUSEMARKET A.E. (IKEA) • FRANK

Χώροι Φιλοξενίας

Αθήνα: Υπεύθυνος, Κώστας Τρούλος, Τ: 211 5006 134, Ε: ktroulos@sev.org.gr
Βόλος: Υπεύθυνη, Βάσια Γεωργατζή, Τ: 2421 0 74728, Ε: moke.hive@gmail.com   

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
Τ: 211 5006 000, F: 210 3222 929, Ε: info@sev.org.gr 

www.sev.org.gr • www.sev4enterprise.org.gr

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

και από Εθνικούς Πόρους


