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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ρεκόρ ενδιαφέροντος για τον 5
ο
 κύκλο του egg - enter•grow•go 

Tον Ιούνιο η επιλογή των 30 νέων οµάδων 

Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία η υποβολή επιχειρηµατικών ιδεών  για συµµετοχή στον 5
ο
 κύκλο 

του Προγράµµατος Νεανικής Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας egg που σχεδίασε και υλοποιεί η 

Eurobank µε το Corallia από το 2013. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων 

από την οποία θα αναδειχθούν τον Ιούνιο οι 30 οµάδες που θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν 

για 12 µήνες από το Πρόγραµµα µε στόχο να µετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση. 

Φέτος σηµειώθηκε ρεκόρ ενδιαφέροντος για το Πρόγραµµα µε σχεδόν 2.500 εγγραφές στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής αιτήσεων. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν καλύπτουν καίριους 

κλάδους της οικονοµίας, όπως ο Τουρισµός, οι Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (FinTech), το 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, οι Tεχνολογίες & Eφαρµογές Πληροφορικής - Internet of Things (IoT), η 

Βιοτεχνολογία, η Πολιτιστική Bιοµηχανία, οι Yπηρεσίες Υγείας, οι Κατασκευές κ.α. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι κλάδοι που συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον βάσει του αριθµού 

συµµετοχών  ήταν οι κλάδοι του Τουρισµού-Πολιτισµού και του FinTech, που µαζί µε τον ευρύτερο 

κλάδο των ΤΠΕ, αναδεικνύονται σε κορυφαίες επιλογές των ενδιαφεροµένων του 5
ο
 κύκλου. 

Στην αύξηση των συµµετεχόντων όσο και στον ανταγωνισµό µεταξύ των ενδιαφεροµένων, εκτιµάται 

ότι συνέβαλαν οι αλλαγές που έχουν υιοθετηθεί στα κριτήρια του 5
ου

 κύκλου.  

Η επέκταση του ηλικιακού ορίου συµµετοχής στα 49 έτη διεύρυνε τον αριθµό των ενδιαφεροµένων, 

και πλέον περίπου το 15% επί του συνόλου των συµµετεχόντων στις επιχειρηµατικές οµάδες έχει 

ηλικία 41-49 ετών. Παράλληλα, η δυνατότητα που δόθηκε για πρώτη φορά σε πολίτες που διαµένουν 

σε άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ να υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο στον 5
ο
 κύκλο του egg, είχε σαν 

αποτέλεσµα να υπάρξουν αιτήσεις µε κατανεµηµένες, πιο δυναµικές και πιο εξωστρεφείς οµάδες, µε 

συµµετέχοντες από το Βέλγιο, το Ηνωµένο Βασίλειο, κ.α. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το 33% των 

ατόµων που κατέθεσε έγκυρο επιχειρηµατικό σχέδιο έχει ως αντικείµενο σπουδών τις επιστήµες 

µηχανικού, το 32% τις επιστήµες οικονοµίας & διοίκησης, το 17% τις θετικές επιστήµες, το 15% τις 

ανθρωπιστικές, νοµικές & κοινωνικές επιστήµες και περίπου το 3% τις επιστήµες υγείας. 

Ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «Στρατηγική της 

Eurobank και του προγράµµατος egg είναι η στήριξη των νέων για να µείνουν στον τόπο τους και να 

συνεισφέρουν στη δηµιουργία ενός νέου οικονοµικού µοντέλου για τις επόµενες γενιές. Η Eurobank 

πρωτοστατεί σε αυτήν την εθνική προσπάθεια και είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που το egg  αποτελεί 

ήδη  παράδειγµα προς µίµηση από εγχώριες αλλά και διεθνείς πρωτοβουλίες και οργανισµούς. Πρόθεση 

και στόχος µας είναι να συνεχίσουµε να δηµιουργούµε ευκαιρίες και προοπτικές µέσα από δράσεις και 

συνέργειες που προάγουν την υγιή επιχειρηµατικότητα, δηµιουργούν αξία και προσφέρουν βιώσιµη 

δυναµική ανάπτυξης. Είναι ενδεικτικό ότι από τις 100 περίπου οµάδες που φιλοξενήθηκαν στους 

τέσσερεις προηγούµενους κύκλους του egg, οι 60 έχουν ήδη νοµική µορφή και απασχολούν πάνω από 

200 άτοµα. Είµαστε πολύ υπερήφανοι που βοηθήσαµε στη δηµιουργία βιώσιµων επιχειρηµατικών 

σχηµάτων µε εξαιρετικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι το 50% των εταιρειών αυτών 



 

 

 

όχι µόνο είναι λειτουργικές αλλά έχουν πραγµατοποιήσει τζίρο άνω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ!» 

Ο καθ. Βασίλειος Μακιός, Γενικός ∆ιευθυντής του Corallia, τόνισε «Το Corallia, τόσο µέσω του egg 

όσο και άλλων προγραµµάτων για την προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας που υλοποιεί 

αλλά και των οικοσυστηµάτων καινοτοµίας (clusters) που αναπτύσσει, έχει αναδείξει και υποστηρίξει µε 

συνέπεια καινοτόµες προσπάθειες,  µε στόχο να διαµορφώσει µια κρίσιµη µάζα «θετικής ενέργειας» για 

την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Το πρόγραµµα egg έχει επωάσει µέχρι σήµερα σχεδόν 100 ιδέες σε 

πραγµατικές επιχειρήσεις. Είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι που το egg συνεχίζει να αποτελεί την κυρίαρχη 

επιλογή των νέων που τολµούν να «επιχειρούν» και είµαστε βέβαιοι ότι το egg µε την αφοσίωση, τον 

επαγγελµατισµό και το υψηλό αίσθηµα προσφοράς όλων των συντελεστών του, θα συνεχίσει να 

συµβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια επιχειρηµατικής κουλτούρας στη χώρα µας.». 

Η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας συµµετοχής και υποβολής ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών 

σχεδίων στον 5ο κύκλο του Προγράµµατος αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του egg και την 

εστίασή του στην ποιοτική στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας, καθώς και τη συνεισφορά του 

στη διαµόρφωση ουσιαστικών ευκαιριών για την επαγγελµατική ανάπτυξη των νέων.  

Οι συντελεστές υλοποίησης του Προγράµµατος egg, µε σκοπό την ενίσχυση της προοπτικής βιώσιµης 

απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, και ιδιαίτερα των νέων, εκπονούν την τρέχουσα 

περίοδο και θα καταθέσουν άµεσα στην Πολιτεία µια σειρά προτάσεων θεσµικών και διαρθρωτικών 

µέτρων για την τόνωση της καινοτόµου νεανικής επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο της ευρύτερης 

προσπάθειας οικονοµικής ανάκαµψης της χώρας. 

 

 

Στοιχεία του Προγράµµατος 

Το «egg - enter•grow•go» είναι µια πρωτοβουλία  Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της Eurobank την 

οποία σχεδίασε και υλοποιεί µε το Corallia µε στόχο τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 

τόνωση της νεανικής καινοτόµου  επιχειρηµατικότητας. 

Επιπλέον, µια σειρά κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισµών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συµµετέχουν 

ως χορηγοί και υποστηρικτές, παρέχοντας δωρεάν κρίσιµες υπηρεσίες και υποδοµές υψηλού επιπέδου στις 

συµµετέχουσες επιχειρηµατικές οµάδες. 

 

Χορηγοί είναι οι: ALBA, Cisco, COSMΟΤΕ, Microsoft, PwC, The Hellenic Initiative και Xerox ενώ 

Yποστηρικτές οι: ΕΕ∆Ε, ImageFlow/Polycom, CEO Clubs, ΚΕΜΕΛ, Λέσχη Επιχειρηµατικότητας, 

Odyssey, MPLegal, ΣΕΠΕ, Tribe και ΣΕΤΕ. 

 

Οι υποστηρικτικές δράσεις και τα εργαλεία του Προγράµµατος περιλαµβάνουν: 

• Κτηριακή υποδοµή µε πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισµένους συνεργατικούς γραφειακούς 

χώρους στο κέντρο της Αθήνας (Λ. Συγγρού 190, Καλλιθέα). 

• Συµβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) από διακεκριµένα, καταξιωµένα πρόσωπα από όλο το 

φάσµα των κλάδων της οικονοµίας και της επιστήµης. 

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες «µίας στάσης» (one-stop-shop) για όλα τα καίρια θέµατα εκκίνησης και 

λειτουργίας µιας επιχείρησης (όπως υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης, διαχείρισης 

ανθρωπίνων πόρων, εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας, προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και 

νοµικής κατοχύρωσης, τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και οικονοµικών 



 

 

 

συµβουλών και δικτύωσης µε δυνητικούς πελάτες/στρατηγικούς επενδυτές).  

• Επιχειρηµατική κατάρτιση µέσω προκαθορισµένου 3µηνου εντατικού προγράµµατος εκπαίδευσης 

(“business bootcamp”) µε στόχο να εφοδιάσει τους συµµετέχοντες µε τα απαραίτητα γνωστικά 

εργαλεία για την µετέπειτα πορεία τους. 

• Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και επιχειρηµατική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηµατικής 

λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων οµάδων και την ενίσχυση της οικονοµικής βιωσιµότητάς τους 

κατά τα στάδια «εκκόλαψης» εντός του Προγράµµατος. 

 

Πρόγραµµα Νεανικής Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας egg - enter•grow•go:  www.theegg.gr 

Τράπεζα Eurobank Ergasias AE: www.eurobank.gr 

Μονάδα Corallia του E.K. Αθηνά: www.corallia.org  

 

 

 


