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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράμα, 19/10/2021 

LAB.40 Accelerator – Β' ΚΥΚΛΟΣ: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για 

την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα 

επιτάχυνσης startups της πρώτης Περιφερειακής Δομής Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 

 

Η Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας Lab40 του Επιμελητηρίου Δράμας ενημερώνει ότι:  

 

Την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων 

συμμετοχής ενδιαφερόμενων στον Β΄Κύκλο του προγράμματος επιτάχυνσης Startups 

Lab40Accelerator, της Περιφερειακής Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας του 

Επιμελητηρίου της Δράμας και θα παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα. Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου 2021, που εκπνέει η 

προθεσμία για τον Β' κύκλο. 

 

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιτάχυνσης startups Lab40 Accelerator μπορεί να 

υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος, είτε είναι άνεργος, εργαζόμενος ή επιχειρηματίας και 

επιθυμεί να αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα με τη στήριξη της Δομής.  

 

Πιο ειδικά το πρόγραμμα επιτάχυνσης startups Lab40 Accelerator, απευθύνεται σε 

φιλόδοξα άτομα ή ομάδες που έχουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και θέλουν να 

αναπτύξουν ή να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σκεπτικό, με στόχο ένα επιτυχημένο 

λανσάρισμα στην αγορά. Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία οι μέντορες, εκπαιδευτές 

και σύμβουλοι της Lab.40 υποστηρίζουν τις ομάδες, μειώνοντας τόσο το χρόνο όσο και τις 

πιθανότητες λάθους σε αυτό το λανσάρισμα, προφυλάσσοντας τους από μια μελλοντική 

αποτυχία και διευκολύνοντας τους σε πιθανή εκθετική ανάπτυξη. Οι finalists διεκδικούν 

μεταξύ άλλων και δωρεάν 12μηνη φιλοξενία στη Περιφερειακή Δομή Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας Lab40. 

 

Στη δομή ενδεικτικά παρέχονται στους ωφελούμενους υπηρεσίες Mentoring και 

Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, υπηρεσίες στέγασης και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της 

(γραφεία, χώροι συνεδριάσεων, χώροι εκδηλώσεων κτλ.) και στον εξοπλισμό της (Internet, 

Laptops, Printers, 3DPrinter, Broadband Network κτλ.) καθώς και υπηρεσίες δικτύωσης με 

Business Angels (Επιχειρηματικούς Αγγέλους) και άλλες επιχειρήσεις και φορείς και 

πρόσβαση σε άλλες εκδηλώσεις εκπαίδευσης και δικτύωσης.  
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Η δομή έχει ως στόχο να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 

καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα της 

Δράμας και να στηρίξει ολιστικά και ουσιαστικά τους ωφελούμενους μέσα από τις 

υπηρεσίες επιτάχυνσης και θερμοκοιτίασης που προσφέρει. 

 

Το όραμά όλων όσων συμμετέχουν στο έργο, είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας και 

της καινοτομίας στην περιοχή με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της περιοχής σε πρότυπο 

οικονομικής προόδου και την αναστροφή του braindrain σε braingain, μέσα από μια υγιή 

ενίσχυσή ανταγωνιστικών εγχειρημάτων. 

Η Lab40 στεγάζεται σε έναν υπέροχο, φρέσκο και λειτουργικά μελετημένο χώρο κάλυψης 

263 m2 ισόγειο και 40 m2 υπόγειο, πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου 

να υποστηρίξει τις ανάγκες των ωφελούμενων. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, μέσω της 

Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.Lab40.gr ή στείλτε μας 

email στο info@lab40.gr ή απευθυνθείτε στο +30 25210 22750 (εσωτ. 1).  

 

 

Στέφανος Γεωργιάδης 
 
 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 
 

 


