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Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων Startup City Europe Partnership (SCEP) – 
Ενδεχόμενο συμμετοχής ελληνικών πόλεων 

       
 Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου European Innovation Day που πραγματοποιήθηκε στην 
Silicon Valley στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ανακοινώθηκε η δημιουργία ενός νέου δικτύου ευρωπαϊκών 
πόλεων, με την ονομασία “Startup City Europe Partnership – SCEP”. Το SCEP φιλοδοξεί να 
συγκεντρώνει στους κόλπους του ευρωπαϊκές πόλεις με έντονη παρουσία startup εταιρειών και εν 
γένει δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (co-working spaces, incubators, accelerators, 
science parks, innovation hubs κλπ). Ενώ παρατηρείται έντονη συγκέντρωση startup εταιρειών στις 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που αποτελούν μεγάλα εμπορικά ή/και 
χρηματοοικονομικά κέντρα, το δίκτυο SCEP είναι το πρώτο που στοχεύει να αναδείξει και να 
διασυνδέσει μεταξύ τους τα startup οικοσυστήματα μικρότερων πόλεων που βρίσκονται στις 
περιφέρειες των ευρωπαϊκών χωρών. Στην ανωτέρω εκδήλωση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ως 
ομιλητές οι Δήμαρχοι των πόλεων που συμμετέχουν μέχρι στιγμής στο δίκτυο SCEP. Πρόκειται για τις 
πόλεις Σεβίλη, Μάλαγκα (Ισπανία), Μοντένα (Ιταλία) και Κλουζ (Cluz-Napoca, Ρουμανία).  
 

Προκειμένου  μια πόλη να γίνει μέλος του δικτύου SCEP θα πρέπει να υπογράψει συμφωνία 
με τον φορέα υλοποίησης “Mind the Bridge – MTB” με έδρα το San Francisco. Οι όροι της συμφωνίας 
περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που θα παρέχει το MTB στις συμμετέχουσες πόλεις. Συγκεκριμένα, μία 
εταιρεία από κάθε πόλη θα συμμετάσχει δωρεάν στην εβδομάδα δράσεων “Startup Europe Comes to 
Silicon Valley”. Οι ιδρυτές της εταιρείας αυτής θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα σχετικά 
workshops και να παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους σε επενδυτές (pitching). Οι Δήμαρχοι 
των πόλεων του δικτύου θα συμμετέχουν, σε ετήσια βάση, στην εκδήλωση “Brussels Scaleup Cities 
Report Launch”.    

 
Έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο δίκτυο Startup City Europe Partnership (SCEP)   

εκδηλώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου. Στις 21 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες εκδήλωση επίσημης παρουσίασης του δικτύου, παρουσία του Προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani.  Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι 
πόλεων της Πορτογαλίας, Ισπανίας, Δανίας και Ιταλίας. Ο Δήμος Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε στην 
εκδήλωση από τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα τουρισμού, Αντιδήμαρχο κ. Gian 
Andrea Garancini. Σχετική ανακοίνωση  βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 
στο διαδίκτυο:  

https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/diktyo-epixeirimatikothta-vryxeles-
231118.html 

Ο φορέας υλοποίησης του SCEP, Mind the Bridge - ΜΤΒ (https://mindthebridge.com/scep/), με 
έδρα το San Francisco, παρουσίασε κατά την διάρκεια της ανωτέρω εκδήλωσης μελέτη για τις 
σημαντικότερες πόλεις στις οποίες συγκεντρώνεται η νεοφυής επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη.  
Σύμφωνα με την μελέτη, στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης η νεοφυής επιχειρηματικότητα 
συγκεντρώνεται σε μία πόλη ή το πολύ δύο πόλεις ανά χώρα. Εκ των υπολοίπων πόλεων, η μελέτη 

https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/diktyo-epixeirimatikothta-vryxeles-231118.html
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επικεντρώνεται σε 150, οι οποίες παρουσιάζουν αξιόλογες προοπτικές εξέλιξης. Μεταξύ των 150 
αυτών πόλεων, αναφέρονται και δύο ελληνικές: η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες από επικοινωνίας μας με τον φορέα υλοποίησης MTB, θα προταθεί σύντομα στις 150 
αυτές πόλεις η δωρεάν συμμετοχή τους στο SCEP. Το πλήρες κείμενο της μελέτης είναι ελεύθερα 
διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο: 

https://mindthebridge.com/startupcity-hubs-in-europe/ 

Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο δίκτυο SCEP και από άλλες πόλεις 
της ελληνικής περιφέρειας, παραθέτουμε παρακάτω τα απευθείας στοιχεία επικοινωνίας των 
συντονιστών του SCEP: 

Mind the Bridge (MTB) 
Arturo Villar,  avillarmenendez@mindthebridge.org 
Alberto Onetti,  aonetti@mindthebridge.org 
 
Επιπλέον πληροφορίες για την European Innovation Day, τη δράση Startup Europe comes to Silicon 
Valley και τον το δίκτυο πόλεων SCEP είναι διαθέσιμες στους εξής συνδέσμους: 
ΕΙD – www.sec2sv.com/european-innovation-day  
SEC2SV - www.sec2sv.com 
SCEP: https://startupeuropepartnership.eu/startupcity/ 
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