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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
«Innovation Expert - Καινοτομία στην Πράξη» 
Πρωτοβουλία για την Καινοτομία από τον ΣΕΒ 

 

Συνεχίζεται η υλοποίησης της  νέας πρωτοβουλίας του ΣΕΒ «Innovation Expert 

- Καινοτομία στην Πράξη»,   που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων καινοτομικού προσανατολισμού στελεχών και 

επιχειρήσεων. Η Πρωτοβουλία στηρίζει την ανάπτυξη και εδραίωση μόνιμων 

μηχανισμών παραγωγής καινοτομίας μέσα στην ίδια την επιχείρηση, ενισχύοντας 

την επιχειρηματική της ανάπτυξη και τη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.  

 

Η Πρωτοβουλία περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

 Επιμόρφωση στελεχών από έμπειρους εκπαιδευτές για την ανάπτυξη των 

αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων και την ουσιαστική κατανόηση των 

διαδικασιών παραγωγικής, εμπορικής, λειτουργικής και οργανωσιακής 

καινοτομίας. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη στελεχών και επιχειρήσεων από εξειδικευμένους 

συμβούλους για την προετοιμασία και εφαρμογή ενός πλάνου καινοτομίας 



αλλά και τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού καινοτομίας μέσα στην 

επιχείρηση. 

 Δικτύωση στελεχών και επιχειρήσεων με φορείς και εμπειρογνώμονες 

καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την αμοιβαία στήριξη των 

προσπαθειών τους και τη διάχυση καλών πρακτικών μετασχηματισμού της 

καινοτομίας σε βιώσιμη επιχειρηματικότητα. 

 

Στην Πρωτοβουλία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη», θα 

ενταχθούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση συνολικά 460 στελέχη από περίπου 

230 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής 

Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης (Άξονας 7), καθώς και στις 

Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής (Άξονας 8).  

 
Στο πλαίσιο της εξέλιξης της Πρωτοβουλίας «Innovation Expert – 

Καινοτομία στην πράξη» έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Α΄ κύκλου 

εκπαίδευσης στελεχών με την έναρξη των πρώτων τμημάτων επιμόρφωσης, με 

βάση και το μεγάλο ενδιαφέρον συμμετοχής στελεχών επιχειρήσεων από όλη την 

Ελλάδα (Άξονες 7 και 8). Πιο συγκεκριμένα, ξεκινούν σύντομα τα 8 πρώτα 

τμήματα επιμόρφωσης στελεχών (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κατερίνη, 

Κεφαλονιά, Καβάλα, Καστοριά και Γιαννιτσά), στα οποία συμμετέχουν αρχικά 

περίπου 180 στελέχη επιχειρήσεων, με βάση και τη συναφή δραστηριότητα των 

επιχειρήσεων που απασχολούνται (κλαδική προσέγγιση ομαδοποίησης). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  από την Θεσσαλία μπορούν να συμμετέχουν στον Β’ κύκλο 

εκπαίδευσης στελεχών  υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις 

θα ληφθούν υπόψη βάσει και της σειράς ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η σχετική 

προθεσμία υποβολής για τον Β΄ κύκλο παρατείνεται έως τις 30/07/2014. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να 

συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Καινοτομίας υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις 

αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα www.sev4enterprise.org.gr.  Οι αιτήσεις θα 

ληφθούν υπόψη βάσει της σειράς ηλεκτρονικής υποβολής τους. 

 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΣΕΒ εντάσσεται στο έργο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα, 
Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Καινοτομίας», με 
ανάδοχο την Ένωση Εταιρειών ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΑΕ και PLANET ΑΕ, υλοποιείται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους. 


