
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ»: O ΣΕΒ και το Alba Graduate Business School, The American College of 
Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της γνώσης  
 
Η κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία ΣΕΒ και Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» περιλαμβάνει μία δέσμη 
δράσεων τριετούς διάρκειας, με στόχο την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και από όλο το φάσμα των ελληνικών επιχειρήσεων.  
 
Οι δράσεις απευθύνονται σε στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ και χωρίζονται σε τέσσερις 
κατηγορίες: α) συμμετοχή στα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba ανώτερων στελεχών του 
ΣΕΒ και επιχειρήσεων-μελών του, ως ομιλητές, με στόχο τη μεταφορά πρακτικής γνώσης και 
επιχειρηματικών εμπειριών στους σπουδαστές, β) προγράμματα υποτροφιών για φοίτηση σε 
μεταπτυχιακά του Alba, γ) εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για 
ανάπτυξη στελεχών, διάρκειας έως 300 ωρών τον χρόνο, δ) Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ για τη 
Δημιουργική Ηγεσία (SEV Center of Excellence in Creative Leadership).  
 
Ο ΣΕΒ καλύπτει το κόστος συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις είτε εξ ολοκλήρου είτε σε 
ποσοστό τουλάχιστον 50%. Συνολικά, θα ωφελούνται περισσότερα από 500 στελέχη 
επιχειρήσεων ετησίως.  
 
Τι προσφέρει το «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» 
• Συμμετοχή ανώτερων στελεχών ΣΕΒ και επιχειρήσεων-μελών του στα ακαδημαϊκά 
προγράμματα του Alba 
Ανώτερα στελέχη του ΣΕΒ, και των εταιρειών-μελών του, θα συμμετέχουν ως ομιλητές σε 
μαθήματα και σεμινάρια, εμπλουτίζοντας το εκπαιδευτικό έργο του Alba με πρακτικές γνώσεις 
και εμπειρία.  
 
 
 



• Υποτροφίες για συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Alba 
Ο ΣΕΒ παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες-μέλη του να υποστηρίξουν την επαγγελματική 
εξέλιξη, κυρίως νεότερων στελεχών, μέσω της φοίτησής τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα 
του Alba (Master’s και MBA), καλύπτοντας το 50% των συνολικών διδάκτρων. Το Πρόγραμμα 
Υποτροφιών του ΣΕΒ παρέχει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στα στελέχη 
των εταιρειών-μελών του και σηματοδοτεί την προτεραιότητα που αποδίδει ο ΣΕΒ στην 
ανάπτυξη και παραγωγική μεγέθυνση των επιχειρήσεων μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης. 
 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Ανάπτυξη Στελεχών 
Οι δράσεις για την Ανάπτυξη Στελεχών περιλαμβάνουν εξειδικευμένα σεμινάρια και 
εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και θεματικές ημερίδες, συνέδρια, κ.λπ. Τα προγράμματα, 
διάρκειας έως 300 ωρών ετησίως, απευθύνονται σε στελέχη εταιρειών-μελών του ΣΕΒ, όλων 
των βαθμίδων, με έμφαση σε μεσαία στελέχη που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους και να εξελιχθούν. Η θεματολογία επιλέγεται σε ετήσια βάση, με γνώμονα τις σύγχρονες 
επιχειρηματικές προκλήσεις και συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την οργανωσιακή εμπειρία. 
Το κόστος συμμετοχής καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΣΕΒ, ενώ οι επιχειρήσεις 
επιβαρύνονται με ένα συμβολικό ποσό, το οποίο ενισχύει κοινωφελείς σκοπούς.  
 
• Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία 
Ο σκοπός του Κέντρου Αριστείας του ΣΕΒ είναι να προωθήσει την παραγωγή και τη διάδοση 
πρωτοποριακής γνώσης σχετικά με τις δημιουργικές μορφές ηγεσίας στο πρώτο μισό του 21ου 
αιώνα. Το Κέντρο φιλοδοξεί να ενδυναμώσει την επιχειρηματική κοινότητα, αναπτύσσοντας 
ηγετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες που είναι απαραίτητες για σύγχρονες, εξωστρεφείς και 
καινοτόμες επιχειρήσεις.  
Η ανάπτυξη και η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας τα επόμενα χρόνια απαιτούν τον 
μετασχηματισμό πολλών υφιστάμενων δομών και νοοτροπιών, με προσανατολισμό προς 
πιο δημιουργικούς τρόπους παραγωγής, εργασίας και συνεργασίας. Η δημιουργική ηγεσία 
θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση. 
 
Οι δράσεις του Κέντρου απευθύνονται κυρίως σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη, και 
περιλαμβάνουν: ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα δημιουργικότητας και 
ηγεσίας στην Ελλάδα και διεθνώς, κύκλο ομιλιών για νέες επιχειρηματικές προκλήσεις, και ένα 
ετήσιο συνέδριο για τις πλέον σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στη δημιουργική ηγεσία. 
 
Οι εκδηλώσεις του Κέντρου περιλαμβάνουν: το Lead Creatively: Discussion Series, ένα ετήσιο 
κύκλο ομιλιών με διακεκριμένους μελετητές, ο οποίος αποσκοπεί στη διάδοση πρωτοποριακής 
γνώσης σχετικά με τη δημιουργική ηγεσία σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και το Ετήσιο 
Συμπόσιο, όπου θα συζητηθούν νέες και πρωτοποριακές ιδέες και πρακτικές αναφορικά με τη 
δημιουργική ηγεσία. Το θέμα του Ετήσιου Συμποσίου συνδέεται με κάθε κύκλο 
εφαρμοσμένης έρευνας. Για το 2019, το θέμα είναι «Η Δημιουργική Ηγεσία και η τέχνη της 
επιμέλειας». 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Alba Graduate Business School, The American College of Greece and SEV (the Hellenic 
Federation of Enterprises) join forces in order to empower SEV business community with 
cutting-edge knowledge and contemporary skills and competencies 
 
This joint learning initiative includes a portfolio of actions for the next three years, aimed at 
empowering human capital across seniority levels, functions and industries. The actions are 
designed exclusively for SEV’s corporate members and address the following areas:  
a) Hosting at Alba, SEV’s senior leaders as guest-speakers in various academic courses in order 
to create a context through which the business community will share experiences and transfer 
corporate knowledge to students; b) SEV will sponsor scholarships for Alba Academic Programs; 
c) SEV will sponsor executive training seminars and programs, designed and delivered by Alba, 
exclusively for SEV corporate members; d) SEV will inaugurate and sponsor the Center of 
Excellence in Creative Leadership, operated by Alba and aiming to disseminate creative 
leadership competencies to the Greek business community.  
More than 500 executives are expected to participate annually. 
 
Co-creating value for the business community 
 
Knowledge-sharing  
Guest speakers from the SEV community will join Alba academic courses. Senior executives will 
have the opportunity to share their stories and experience with Alba students with a view to 
enriching the student experience by imparting knowledge and practical wisdom.  
 
Graduate Business Scholarships 
SEV will sponsor 50% of tuition fees and offer its corporate members the opportunity to 
support the professional development of their junior executives, through their enrolment at 
Alba graduate programs.  
 



Executive Development Programs 
Executive Development offerings include executive seminars, sessions as well as learning 
conferences and other events that are sponsored by SEV and delivered for SEV members. The 
programs address the needs of executives across seniority levels, functions and industries, with 
a focus on middle-level executives wishing to develop themselves. The learning curricula unfold 
on an annual basis and are selected in order to empower participants, improve their ability to 
deal with current business challenges and to pair academic knowledge with organizational 
experience. Participation costs are covered by SEV, while participating companies cover a small 
registration fee that will be donated to various charities.  
 
Fostering Creative Leadership  
The establishment and operation of the SEV’s Center of Excellence in Creative Leadership 
aspires to expand SEV and Alba’s contribution to the business community by inspiring and 
empowering visionary leaders, with the competencies to effectively lead innovative and 
extrovert organizations. The Center’s initiatives are addressed to senior executives and leaders 
and include academic and applied research in creativity and leadership, sessions on new 
business challenges and an annual conference on current practices and trends in creative 
leadership, in national and global contexts. 
 


