
1 
 

 
 
 

21.10.2013 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  

 
«Μαζί στην Εκκίνηση!» 

Παρουσιάσθηκε η Στρατηγική Πρωτοβουλία του ΣΕΒ  
για τη Νέα Επιχειρηµατική Γενιά  

 
«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».   Με το βασικό αυτό µήνυµα,  ο ΣΕΒ εγκαινίασε σήµερα 
(∆ευτέρα, 21.10.2013), στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», τη στρατηγική πρωτοβουλία «Μαζί 
στην Εκκίνηση!» που στοχεύει στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των 
νέων επιστηµόνων, του πολυτιµότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει η χώρα µας. Ο 
ΣΕΒ µε την πρωτοβουλία αυτή  στηρίζει έµπρακτα  τους νέους που έχουν µια καινοτόµα ιδέα 
και ενδιαφέρονται για την επιχειρηµατική αξιοποίησή της, προσφέροντας ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες υποστήριξης, που περιλαµβάνουν χώρο πρώτης εγκατάστασης, επιµόρφωση, 
συµβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και καθοδήγηση (mentoring) από καταξιωµένα 
υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και τη συµµετοχή του δικτύου 
επιχειρήσεων του ΣΕΒ, πολλών Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος», 
το οποίο µαζί µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παραχωρούν χώρους φιλοξενίας της δράσης, 
στην Αθήνα και τον Βόλο.   
 
«Όλοι συνειδητοποιούν πλέον ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον αναγκαίο και βασικό 
µοχλό για την ανάκαµψη της οικονοµίας και τη βιώσιµη έξοδο από την κρίση, τόνισε στην 
έναρξη της εκδήλωσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος.  Ειδικότερα, 
όπως σηµείωσε η νεανική επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στην έρευνα, τη γνώση και την 
καινοτοµία αποτελεί δυναµικό πυρήνα όχι µόνο οικονοµικής αλλά και κοινωνικής προόδου.  
Γι’ αυτό και πρέπει να διασυνδεθεί µε όλους τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς και 
να στηριχτεί συνειδητά από την πολιτεία στο πλαίσιο µιας συγκροτηµένης πολιτικής.  Η 
σηµερινή εκδήλωση εγκαινιάζει µια συνεργασία στρατηγικής µε το Ερευνητικό Κέντρο του 
«∆ηµόκριτου» προς την κατεύθυνση αυτή, γι’ αυτό και σηµατοδοτεί µια στρατηγική σχέση µε 
προοπτική.  Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράµµισε ότι σήµερα χρειαζόµαστε ένα 
ενιαίο σχέδιο δράσης, το οποίο να ενώνει τη νεότητα, τη γνώση και την πρωτοβουλία στην 
ίδια οικονοµική και κοινωνική δυναµική».  
 
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισµό ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. 
Χρήστος Βασιλάκος, ενώ µίλησαν ο ∆ιευθυντής, Πρόεδρος του ∆.Σ. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 
«∆ηµόκριτος» κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος και ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης. Στο σκοπό και στους στόχους της 
Πρωτοβουλίας του ΣΕΒ  «Μαζί στην Εκκίνηση!» αναφέρθηκαν ειδικότερα η κα. Σόφη 
∆ασκαλάκη-Μυτιληναίου, Μέλος ∆.Σ. ΣΕΒ, Επικεφαλής Τοµέα ∆ράσης 
«Επιχειρηµατικότητα Νέων» και η κ. Μάγκυ Αθανασιάδη, Young Entrepreneurship 
Coordinator, Τοµέας Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας ΣΕΒ, ενώ στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
on-line στο πλαίσιο της δράσης, αναφέρθηκε ο κ. ∆ιονύσης Κολοκοτσάς,  ∆ιευθυντής 
Εταιρικών Σχέσεων της Google. 
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Η κα. Σόφη ∆ασκαλάκη-Μυτιληναίου στην παρέµβασή της, τόνισε τον ρόλο και τη συµβολή 
των σύγχρονων οργανωµένων επιχειρήσεων, σηµειώνοντας ότι ο ΣΕΒ κινητοποιεί 
δοκιµασµένα στελέχη, ως µέντορες, για να µεταφέρουν την εµπειρία τους από την 
πραγµατική αγορά.  Η εποχή µας, επιβάλλει από µόνη της ένα νέο τρόπο ανάπτυξης, που 
βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη σύναψη «νέων κοινωνικών συµβολαίων».  Ένα τέτοιο 
κοινωνικό συµβόλαιο εκπροσωπεί το «ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ!», µεταξύ σύγχρονων 
οργανωµένων επιχειρήσεων, και νέων επιστηµόνων, δυνητικά καινοτόµων επιχειρηµατιών, 
τόνισε η κα. Μυτιληναίου.  

Σε παρέµβασή του στο πάνελ της εκδήλωσης µε θέµα: «Νεανική Επιχειρηµατικότητα: από 
την Ιδέα στον Στόχο», ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, 
αναφέρθηκε, µεταξύ των άλλων,  στο υφιστάµενο πλαίσιο προγραµµατικής, φορολογικής και 
ασφαλιστικής αντιµετώπισης του νέου επιχειρηµατία.  «∆εν είναι σχεδιασµένο για να 
διευκολύνει έναν νέο που τώρα µόλις ξεκινάει, µε πενιχρά µέσα, και χωρίς σοβαρή στήριξη σε 
θέµατα έξω από το αντικείµενο της έρευνάς του, της νέας ιδέας του  και στο πλαίσιο αυτό- 
σηµείωσε ο κ. Κυριαζής- ο ΣΕΒ αναλαµβάνει πρωτοβουλία προς την πολιτεία, για την 
θεσµοθέτηση «ειδικού τύπου νέας καινοτόµου επιχείρησης», που θα περιλαµβάνει ειδικό 
καθεστώς χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του ΣΕΣ (χρηµατοδότηση τύπου «πριµ εκκίνησης» 
VS επιχορήγηση µέρους της επένδυσης), ειδική φορολογική µεταχείριση για την πρώτη 
πενταετία λειτουργίας και ειδική ασφαλιστική µεταχείριση για την πρώτη 5ετία.  Ο ΣΕΒ σε 
συνεργασία µε Τράπεζες και άλλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς  εξετάζει µέσα 
διευκόλυνσης της πρόσβασης της «νέας καινοτόµου επιχείρησης» σε χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες και στην ανάπτυξη τραπεζικής σχέσης –τόνισε ο κ. Κυριαζής- µε την καθιέρωση 
χαµηλού ύψους «ειδικού δανειακού προϊόντος µε µηδενικό επιτόκιο και χωρίς απαιτήσεις 
εγγυήσεων» για την περίοδο εκκίνησης της επιχείρησης και προγράµµατος  «κεφαλαίου 
σποράς» για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις.   Κλείνοντας ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια που αναλαµβάνει ο ΣΕΒ, να θέσει σε νέες βάσεις το πλαίσιο ανάπτυξης του 
θεσµού του mentoring στην χώρα µας. 
 
Σηµειώνεται ότι στο πάνελ συζήτησης, µε θέµα: «Νεανική Επιχειρηµατικότητα: από την Ιδέα 
στον Στόχο», το οποίο συντόνισε ο δηµοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής, συµµετείχαν 
διακεκριµένοι θεσµικοί εκπρόσωποι και προσωπικότητες από τους τοµείς της έρευνας και της 
αγοράς, όπως οι κ.κ.: Γιάννης Παπαδόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Attica Ventures • 
Πρόεδρος HVCA (Hellenic Venture Capital Association) • Συντονιστής Θεµάτων Καινοτοµίας, 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μαργαρίτης Σχοινάς, ∆ιευθυντής, 
Επικεφαλής του Γραφείου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών 
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής 
Τεχνολογικής Οικονοµικής και Βιοµηχανικής Στρατηγικής, Εργαστήριο Βιοµηχανικής & 
Ενεργειακής Οικονοµίας, Επιστηµονικός Υπεύθυνος, Μονάδα Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας (MoKE), ΕΜΠ, Σπύρος Φωτεινός, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Έρευνας και Καινοτοµίας, LAVIPHARM, Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, QUEST 
Συµµετοχών AE, και Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Partner, Crowdpolicy  ΙΚΕ.  Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε µε επίσκεψη στον χώρο φιλοξενίας της Πρωτοβουλίας, στη Βιβλιοθήκη του 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «∆ηµόκριτος». 
 

 

Επισυνάπτεται ξεχωριστά ενηµερωτικό σηµείωµα για τις Επιχειρηµατικές Οµάδες που 
συµµετέχουν στον 1ο κύκλο της Πρωτοβουλίας.  

 

 

 

Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας των νέων επιστηµόνων 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους. 


