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«Innovation Expert - Καινοηομία ζηεν Ππάξε» 

Νέα Ππωηοβοςλία για ηεν Καινοηομία από ηον ΣΕΒ 

 

Ο ΣΔΒ εγθαηληάδεη κηα λέα πξσηνβνπιία πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαηλνηνκηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηειερψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Η Πξσηνβνπιία απηή ηνπ ΣΔΒ πνπ έρεη σο ηίηιν: «Innovation Expert - Καινοηομία 

ζηεν Ππάξε» ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε θαη εδξαίσζε κφληκσλ κεραληζκψλ παξαγσγήο 

θαηλνηνκίαο κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, εληζρχνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 

αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία θξίζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ζηελ εγρψξηα θαη 

ηε δηεζλή αγνξά.  

«Η θαηλνηνκία θαη ε εμσζηξέθεηα είλαη νη δχν ππιψλεο πνπ απνηεινχλ αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λένπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο» δήισζε ν εθηειεζηηθφο 

αληηπξφεδξνο ηνπ ΣΔΒ θ. Χάπερ Κςπιαδήρ. Σεκείσζε επίζεο φηη «ζην κέιινλ, 

δηαηεξήζηκνη ξπζκνί αλάπηπμεο ζα ππάξμνπλ κφλν εάλ ε νηθνλνκία καο ζηεξηρζεί ζε 

ζηειέρε θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηθαλά 

λα αληαπεμέιζνπλ ζην δηεζλή αληαγσληζκφ».  

 

Η Ππωηοβοςλία ηος ΣΕΒ «Innovation Expert - Καινοηομία ζηεν Ππάξε» 

πεπιλαμβάνει ηιρ εξήρ δπάζειρ: 

 Δπηκφξθσζε ζηειερψλ απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαγθαίσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγηθήο, εκπνξηθήο, ιεηηνπξγηθήο θαη νξγαλσζηαθήο 

θαηλνηνκίαο. 

 Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηειερψλ θαη επηρεηξήζεσλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο 

ζπκβνχινπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ελφο πιάλνπ θαηλνηνκίαο αιιά 

θαη ηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ κεραληζκνχ θαηλνηνκίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

 Γηθηχσζε ζηειερψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε θνξείο θαη εκπεηξνγλψκνλεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ ακνηβαία ζηήξημε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο θαη ηε δηάρπζε θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε βηψζηκε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
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Σηελ Πξσηνβνπιία «Innovation Expert - Καηλνηνκία ζηελ Πξάμε» ζα εληαρζνχλ, ρσξίο 

θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ζπλνιηθά 460 ζηειέρε απφ πεξίπνπ 230 επηρεηξήζεηο, 

αλεμαξηήησο θιάδνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο, Ηπείξνπ, Θεζζαιίαο, Ινλίσλ Νήζσλ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ, Β. 

Αηγαίνπ, Κξήηεο (Άμνλαο 7), θαζψο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Αηηηθήο (Άμνλαο 8).  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ Πξσηνβνπιία Καηλνηνκίαο ππνβάιινληαο ειεθηξνληθά ηηο αηηήζεηο 

ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα www.sev4enterprise.org.gr.  Οη αηηήζεηο ζα ιεθζνχλ ππφςε βάζεη 

ηεο ζεηξάο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο, κε πξνζεζκία ππνβνιήο έσο ηηο 5/5/2014. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία ηνπ ΣΔΒ εληάζζεηαη ζην έξγν «Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα, 
Πξσηνβνπιίεο θαη Γηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε Γεμηνηήησλ θαη Ιθαλνηήησλ Καηλνηνκίαο», κε 
αλάδνρν ηελ Έλσζε Δηαηξεηψλ ΚΔΚ ΑΠΟΨΗ ΑΔ θαη PLANET ΑΔ, πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 
 

 

http://www.sev4enterprise.org.gr/

