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egg - enter•grow•go: Ολοκληπώθηκε η διαδικαζία αξιολόγηζηρ ηων πποηάζεων ηος 1
ος

 

κύκλος ηος Ππογπάμμαηορ 
 

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο από όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ππνβιήζεθαλ ζην 

νινθιεξσκέλν πξόγξακκα γηα ηε ζηήξημε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο egg, πνπ απνηειεί 

κηα πξσηνβνπιία εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο ηεο Eurobank θαη ηεο κνλάδαο Corallia ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ Αζελά. Μεηά από κηα εληαηηθή δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ε νπνία δηήξθεζε 

ζπλνιηθά 4 εβδνκάδεο θαη αλέδεημε ην πςειό επίπεδν επαγγεικαηηζκνύ ησλ λέσλ επίδνμσλ 

επηρεηξεκαηηώλ, πξνθξίζεθαλ ηειηθά 22 επηρεηξεκαηηθέο πξνηάζεηο,  θύξηνη ζπληειεζηέο ησλ 

νπνίσλ ζα εληαρζνύλ ζηνλ 1
ν
 εηήζην θύθιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην θηήξην 

ηνπ egg εληόο ηνπ Μαΐνπ, ώζηε λα μεθηλήζνπλ άκεζα ηελ πξνζπάζεηα λα κεηαηξέςνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο «ηδέα» ζε «πξάμε».  

«Σε κηα ηόζν δύζθνιε ζπγθπξία γηα ηε ρώξα καο είλαη ελζαξξπληηθό ην γεγνλόο όηη δερζήθακε 

από λένπο αλζξώπνπο, εμαηξεηηθά πνηνηηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξνηάζεηο γηα λα εληαρζνύλ ζην 

πξόγξακκα egg. Απηό απνηειεί πνιύ ειπηδνθόξν κήλπκα γηα ηελ πξννπηηθή ηνπ «επηρεηξείλ» ζηε 

ρώξα καο» αλέθεξε ν θ. Βαγγέιεο Κάββαινο, γεληθόο δηεπζπληήο κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

Eurobank, ελώ ν θ. Σηαύξνο Ισάλλνπ, γεληθόο δηεπζπληήο εξγαζηώλ, ηερλνινγίαο θαη νξγάλσζεο 

ηεο Eurobank πξόζζεζε: «Η αληαπόθξηζε ησλ λέσλ ζηελ πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζην 

πξόγξακκα egg, ήηαλ εληππσζηαθή θαη καο δεκηνπξγεί αθόκε κεγαιύηεξν αίζζεκα επζύλεο, λα 

αληαπνθξηζνύκε επάμηα ζηηο πξνζδνθίεο ησλ λεαληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ νκάδσλ πνπ ζα 

εληαρζνύλ ζην egg , αιιά θαη λα ζπλερίζνπκε ηελ επξύηεξε απνζηνιή καο γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο σο ζεκαληηθήο δηεμόδνπ από ηελ θξίζε». 

Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν γεληθόο δηεπζπληήο ηνπ Corallia, θαζ. Βαζίιεηνο Μαθηόο ηόληζε όηη: «Οη 

πξνηάζεηο πνπ δερζήθακε ήηαλ ηδηαίηεξα αμηόινγεο θαη όιεο νη νκάδεο πςειόηαηνπ επηπέδνπ. Θα 

ήζεια από θαξδηάο λα ζπγραξώ όιεο ηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη λα παξνηξύλσ θαη λα 

ελζαξξύλσ θαη άιινπο λένπο θαη λέεο λα κπνπλ δπλακηθά ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ζηίβν.» 

Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πινπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή 50 δηαθεθξηκέλσλ ζηειερώλ κε βαζηά 

γλώζε ηνπ «επηρεηξείλ», ώζηε νη 191 ζπλνιηθά πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ λα ηύρνπλ 

ακεξόιεπηεο θαη δηαθαλνύο αμηνιόγεζεο.  

Πποθίλ πποκπιθειζών ομάδων 

Τα ζρέδηα πνπ ππέβαιαλ νη 22 νκάδεο πνπ πξνθξίζεθαλ πξνέξρνληαη από κηα επξεία γθάκα 

επηρεηξεκαηηθώλ θιάδσλ: ηέζζεξηο από ηηο Τερλνινγίεο θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληώλ, ηξεηο από ηα Οηθνδνκηθά Υιηθά, ηηο Καηαζθεπέο θαη ηε Γηαρείξηζε Αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, ηξεηο από ηνλ Τνπξηζκό, ηε Φηινμελία θαη ηελ Δζηίαζε, δύν από ηε Γεσξγία, ηηο 

Υδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηελ Κηελνηξνθία, δύν από ηε Γεκηνπξγηθή θαη Πνιηηηζηηθή Βηνκεραλία,  

δύν από ηελ Δλέξγεηα θαη ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο, δύν από ηηο Μεηαθνξέο θαη ηελ Απνζήθεπζε, 

κία από ηε Βηνηερλνινγία, ηα Φαξκαθεπηηθά Πξντόληα θαη ηηο Ιαηξηθέο Σπζθεπέο, κία από ην 

Ηιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ θαη ηηο Υπεξεζίεο Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, κηα από ηηο Υπεξεζίεο 

Υγείαο, θαη κηα από ηα Τξόθηκα θαη Πνηά.  



 
 
 
 
 

 
 
 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί όηη ζηηο 22 πξνθξηζείζεο νκάδεο:  

- ην 40% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπο είλαη γπλαίθεο,  

- ην 80% είλαη απόθνηηνη ελώ ην 20% θνηηεηέο,  

- ην 50% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 23-27 εηώλ, 24% είλαη 33-35 εηώλ, 22% είλαη 28-32 εηώλ, 

ελώ 4% είλαη θάησ ησλ 22 εηώλ.  

Σηηο επόκελεο εβδνκάδεο, νη 22 νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο εηαηξίαο, 

κεηαθνξάο έδξαο ή ίδξπζεο ππνθαηαζηήκαηνο ήδε πθηζηάκελεο εηαηξίαο, ζύκθσλα κε ηελ 

Πξνθήξπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζα εγθαηαζηαζνύλ ζην θηήξην ηνπ egg πνπ βξίζθεηαη επί ηεο 

Λ. Σπγγξνύ, αξ. 190 ζηελ Αζήλα.  

Γηα έλαλ νιόθιεξν ρξόλν ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην επηρεηξεκαηηθήο 

επώαζηρ (incubation), επιηάσςνζηρ (acceleration) θαη ζςνεπγαζίαρ (co-working). Σε απηό 

πεξηιακβάλεηαη κηα ζεηξά από ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο θαη εξγαιεία, όπσο είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή 

θαζνδήγεζε (mentoring) από δηαθεθξηκέλα θαη θαηαμησκέλα πξόζσπα από όιν ην θάζκα ησλ 

θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο επηζηήκεο, κηηπιακή ςποδομή κε πιήξσο ιεηηνπξγηθνύο θαη 

άξηηα εμνπιηζκέλνπο ζπλεξγαηηθνύο γξαθεηαθνύο ρώξνπο θαη ςποζηηπικηικέρ ςπηπεζίερ κίαο 

ζηάζεο (one-stop-shop) γηα όια ηα θαίξηα ζέκαηα εθθίλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε 

ζπκκεηέρνπζαο νκάδαο (όπσο ππεξεζίεο ινγηζηηθήο θαη εηαηξηθήο δηαρείξηζεο, δηαρείξηζεο 

αλζξσπίλσλ πόξσλ, εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο θαη επηθνηλσλίαο, πξνζηαζίαο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο 

θαη λνκηθήο θαηνρύξσζεο, ηερληθήο ππνζηήξημεο πιεξνθνξηθήο θαζώο θαη νηθνλνκηθώλ 

ζπκβνπιώλ θαη δηθηύσζεο κε επελδπηηθά ζρήκαηα). Δπηπιένλ ζα ιάβνπλ επισειπημαηική 

καηάπηιζη κέζσ ελόο πξνθαζνξηζκέλνπ ηξίκελνπ εληαηηθνύ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

(business bootcamp) κε πξαθηηθό ραξαθηήξα θαη ζηόρν λα εθνδηάζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηα 

απαξαίηεηα γλσζηηθά εξγαιεία γηα ηελ κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία ηνπο σο λένη επηρεηξεκαηίεο 

Σεκεηώλεηαη ηέινο όηη, κηα ζεηξά θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ ηεο ειιεληθήο θαη 

δηεζλνύο αγνξάο ζπκκεηέρνπλ σο Φνξεγνί θαη Υπνζηεξηθηέο ζην Πξόγξακκα egg, παξέρνληαο 

δσξεάλ θξίζηκεο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο πςεινύ επηπέδνπ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο 

νκάδεο. Φνξεγνί είλαη νη Advocate Burson-Marsteller, ALBA, Cisco, OTE, Microsoft, PWC θαη 

XEROX ελώ Υπνζηεξηθηέο νη CEO Clubs, Critical Path, ΔΔΓΔ, ΚΔΜΔΛ, Λέζρε 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, MP Legal, Polycom|Imageflow, Tribe, ΣΔΒΤ, ΣΔΠΔ θαη TUV Hellas. 

 


