
 

    

          
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

                        Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 

               ΑΠ : 00019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ 

 

Υποέργο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» 

Πράξη: «Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα στην Αθήνα» κωδ. ΟΠΣ 456797  

(ΣΑΕ ΕΠ085/8 Ενάριθµος 2013ΕΠ08580040) 

Προϋπολογισµός:  993.280,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

1. Την υπ’ αριθµόν 16951/ΕΦ∆ 695/4.11.2013 Απόφαση Ένταξης του έργου µε τίτλο «Βιώσιµη 

επιχειρηµατικότητα στην Αθήνα» και MIS 456797 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» και 

των συνηµµένων αυτής 

2. Την υπ’ αριθµόν 21/ΕΦ∆ 14/9.1.2014 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για το σχέδιο απόφασης 

υλοποίησης υποέργου από τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΑΤΑ ∆ήµου Αθηναίων 

 3. Τις διατάξεις: 

− του Κανονισµού Οργανωτικής ∆ιάρθρωσης και Λειτουργίας της εταιρείας, όπως επικυρώθηκε 

από το ∆.Σ. της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας,  

− του Εγχειριδίου Τεκµηρίωσης των ∆ιαδικασιών διαχείρισης / υλοποίησης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων/δράσεων της Εταιρείας, όπως επικυρώθηκε από το ∆.Σ. της 

Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας, 

− του Κανονισµού ∆ηµοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προµηθειών και Υπηρεσιών, όπως 

επικυρώθηκε από το ∆.Σ. της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής 

Βιοµηχανίας, 
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4. Την υπ’ αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) Υπουργική Απόφαση 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα 

5. Την Απόφαση Ανάθεσης Αρµοδιοτήτων του ∆.Σ. της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων 

Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας  

6. Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 00950/18.11.2013 απόφαση της ∆ιοίκησης της Ανώνυµης Εταιρείας 

Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας για τα καθήκοντα, το χρόνο και τρόπο 

απασχόλησης του προσωπικού σύµφωνα µε την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης, συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του ΕΣΠΑ (5058/ ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 

292Β/13-02-2013) 

8. Την υπ’ αριθµόν πρωτ  00778/ 23.9.2013 απόφαση για την αναγκαιότητα υλοποίησης υποέργου µε 

ίδια µέσα έναντι προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο 

Εγκρίνουµε την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου «Βιώσιµη επιχειρηµατικότητα στην Αθήνα» της 

Πράξης «Βιώσιµη επιχειρηµατικότητα στην Αθήνα» µε ΟΠΣ 456797 από την Ανώνυµη Εταιρεία 

Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας. 

Για την εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στην συνέχεια της παρούσης, στο πλαίσιο του 

Υποέργου και µέχρι την ολοκλήρωσή του, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 993.280,00 € από τη 

ΣΑΕ ΕΠ085/8 µε κωδικό αριθµό (ενάριθµο) 2013ΕΠ08580040 το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Το 

ποσό του ΦΠΑ το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο ανωτέρω ποσό υπολογίζεται κατ’ εκτίµηση στο 

89.488,70 ευρώ και οριστικοποιείται απολογιστικά µε την ολοκλήρωση του Υποέργου.  

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Υποέργου έχει έναρξη την 4/11/2013 και λήξη την 

31/10/2015 και θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το αντικείµενο και οι όροι υλοποίησης του υποέργου αναφέρονται παρακάτω: 

Α1. Περιβάλλον του υποέργου 

Η έξοδος από την κρίση µπορεί να επιτευχθεί πλέον µόνο µέσα από βιώσιµες επιχειρήσεις που είναι 

διεθνώς ανταγωνιστικές, µέσα από ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον στραµµένο προς την εξωστρέφεια, 

την καινοτοµία, την οικονοµία της γνώσης. Ο ΣΕΒ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική τη στήριξη της νέας 

επιχειρηµατικότητας στο ∆ήµο Αθηναίων µέσα από ένα αποτελεσµατικό πλέγµα µηχανισµών 

ωρίµανσης των επιχειρηµατικών ιδεών και επιτάχυνσης της επιχειρηµατικής ανάπτυξης.  

Βασικός στόχος της πράξης είναι η δηµιουργία οργανωµένου περιβάλλοντος ευνοϊκού για την 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της εξωστρέφειας των νέων και/ή υπο 

σύσταση επιχειρήσεων στο ∆ήµο Αθηναίων. 
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Αντικείµενο της πράξης αποτελεί η δηµιουργία δοµής στήριξης νέων επιχειρήσεων µε παροχή για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, χώρου πρώτης εγκατάστασης, συνεχούς καθοδήγησης (coaching) 

σε θέµατα επιχειρηµατικού σχεδιασµού και υλοποίησης, επιµόρφωσης και  εξειδικευµένων υπηρεσιών 

προβολής, προώθησης και συµβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρηµατικά σχήµατα που στοχεύουν 

στην οικονοµική επιτυχία αλλά και στην προώθηση διαφοροποιηµένων µοντέλων 

επιχειρηµατικότητας. 

Οµάδα – στόχο αποτελούν τα επιχειρηµατικά σχήµατα που σχεδιάζουν την ίδρυση µιας επιχείρησης 

µε χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, καινοτοµίας και/ή αξιοποίησης υψηλής τεχνολογίας και στοχεύουν 

στην ωρίµανση της επιχειρηµατικής τους ιδέας, καθώς και νέες επιχειρήσεις µε τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά που βρίσκονται στα πρώτα βήµατα (early stage) και αναζητούν στήριξη, καθοδήγηση 

και δικτύωση µε σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους. 

Τα επιχειρηµατικά σχήµατα που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα θα υποβάλλουν 

συνοπτικό επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο θα αξιολογηθεί µε κριτήρια που σχετίζονται µε την 

καινοτοµία, την εξωστρέφεια, την προοπτική και τη βιωσιµότητά του.  

Στο πλαίσιο του προγράµµατος τα επιχειρηµατικά σχήµατα θα συνεργαστούν µε εξειδικευµένους 

συµβούλους και µέντορες προκειµένου να επιταχύνουν την ανάπτυξη και υλοποίηση της 

επιχειρηµατικής τους ιδέας, να δικτυωθούν µε επιχειρήσεις και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, να 

επιλύσουν προβλήµατα που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες 

τους και τέλος να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες της οµάδας τους. Αναµένεται να 

φιλοξενηθούν στη δοµή στήριξης και να υποστηριχθούν περίπου 60 επιχειρηµατικά σχήµατα σε 

χρονική διάρκεια 2 ετών. 

∆ικαιούχος για την υλοποίηση της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Βιώσιµη 

Επιχειρηµατικότητα στην Αθήνα» είναι η Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της 

Ελληνικής Βιοµηχανίας, η οποία είναι φορέας πιστοποιηµένος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ µε διαχειριστική 

επάρκεια τύπου Β (9.1986/6.359/27-04-2009), όπως τροποποιήθηκε µε την 0.32071/6.306/20-4-2010 

όµοια. 

Η Πράξη «Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα στην Αθήνα» αποτελείται από ένα (1) Υποέργο µε τίτλο: 

«Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα στην Αθήνα», το περιεχόµενο του οποίου αναλύεται παρακάτω: 

 

Α.2 Αντικείµενο Υποέργου 

Το Υποέργο «Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα στην Αθήνα» αφορά στη δηµιουργία δοµής στήριξης νέων 

επιχειρήσεων µε παροχή για 6 µήνες (µε δυνατότητα επέκτασης µε βάση την αξιολόγηση του 

επιχειρηµατικού σχεδίου), χώρου πρώτης εγκατάστασης, συνεχούς καθοδήγησης (coaching) σε 

θέµατα επιχειρηµατικού σχεδιασµού και υλοποίησης, επιµόρφωσης και  εξειδικευµένων υπηρεσιών 

προβολής, προώθησης και συµβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρηµατικά σχήµατα που στοχεύουν 

στην οικονοµική επιτυχία αλλά και στην προώθηση διαφοροποιηµένων µοντέλων 

επιχειρηµατικότητας. 
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Οι παρεχόµενες υπηρεσίες δοµών στήριξης περιλαµβάνουν: 

• Φιλοξενία των επιχειρηµατικών σχηµάτων σε λειτουργικούς και εξοπλισµένους χώρους 

γραφείων.  

• Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) και συµβουλευτικής υποστήριξης από οµάδα 

έµπειρων coaches οι οποίοι θα υποστηρίζουν τα επιχειρηµατικά σχήµατα στη διαµόρφωση 

του επιχειρηµατικού τους σχεδίου, έτσι ώστε η επιχειρηµατική τους ιδέα να κεφαλαιοποιηθεί 

σε µια βιώσιµη και αναπτυσσόµενη επιχείρηση 

• Πλάνο επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των επιχειρηµατικών 

σχηµάτων 

• Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση θεµάτων 

επιχειρηµατικής λειτουργίας και ανάπτυξης, προσαρµοσµένες στις ανάγκες του κάθε 

επιχειρηµατικού σχήµατος 

• Επιµορφωτικό πρόγραµµα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρηµατικών σχηµάτων 

στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας 

• Οργάνωση, διοίκηση, συντονισµός και αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχηµάτων 

 

Α.3 Ωφελούµενοι από το παρόν υποέργο 

Βασικοί ωφελούµενοι από το παρόν υποέργο είναι εν δυνάµει επιχειρηµατίες που σχεδιάζουν την 

ίδρυση µιας επιχείρησης µε χαρακτηριστικά εξωστρέφειας, καινοτοµίας και/ή αξιοποίησης υψηλής 

τεχνολογίας και στοχεύουν στην ωρίµανση της επιχειρηµατικής τους ιδέας, καθώς και νέες 

επιχειρήσεις µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά που βρίσκονται στα πρώτα βήµατα (early stage) και 

αναζητούν στήριξη, καθοδήγηση και δικτύωση µε σκοπό την επιτάχυνση της ανάπτυξής τους. 

Αναµένεται να παρασχεθούν υπηρεσίες στήριξης σε περίπου 60 ωφελούµενους στη χρονική διάρκεια 

των 2 ετών. 

 

Α.4 Χωροθέτηση (περιφέρεια, νοµοί, δήµοι) 

Το Υποέργο θα υλοποιηθεί στον ∆ήµο Αθηναίων. 

  

Α.5       ∆ράσεις του Υποέργου µε Ίδια Μέσα (Φυσικό Αντικείµενο και Παραδοτέα) 

 

∆ραστηριότητα 1: Φιλοξενία των επιχειρηµατικών σχηµάτων στη δοµή στήριξης 

Αντικείµενο της δραστηριότητας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας νέων επιχειρηµατικών 

σχηµάτων σε λειτουργικούς και εξοπλισµένους χώρους γραφείων. Ο εξοπλισµός και οι υπηρεσίες 

που θα παρέχονται περιλαµβάνουν: 

• Γραφεία µε υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακή υποδοµή (τηλέφωνο, δικτύωση, internet) 

• Κοινόχρηστοι εκτυπωτές, φωτοτυπικά, scanner 
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• Γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη 

Οι οµάδες που ταυτόχρονα θα φιλοξενούνται στο χώρο δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 15, ώστε να 

παρέχονται αποτελεσµατικά οι λοιπές υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης. 

 

Παραδοτέο της δραστηριότητας 1 αποτελεί το Π1: Φάκελος ενεργειών υποστήριξης και 

προετοιµασίας της δράσης. Περιλαµβάνει προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή επιχειρηµατικών 

σχηµάτων, χρήση & διαµόρφωση χώρου φιλοξενίας, δηµοσιοποίηση και προβολή προγράµµατος. 

 

∆ραστηριότητα 2: Παροχή υπηρεσιών coaching & mentoring στα επιχειρηµατικά σχήµατα 

Αντικείµενο της δραστηριότητας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) και 

συµβουλευτικής υποστήριξης από οµάδα έµπειρων coaches οι οποίοι θα υποστηρίζουν τα 

επιχειρηµατικά σχήµατα στη διαµόρφωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου, έτσι ώστε η 

επιχειρηµατική τους ιδέα να κεφαλαιοποιηθεί σε µια βιώσιµη και αναπτυσσόµενη επιχείρηση. Στόχος 

είναι να απαντηθούν µε τη βέλτιστη δυνατή τεκµηρίωση τα παρακάτω βασικά ερωτήµατα, τα οποία 

αποτελούν και κριτήρια αξιολόγησης της αποδοτικότητας της επένδυσης για κάθε πιθανό επενδυτή: 

• Υπάρχει αγορά? 

• Αποδεικνύεται η εφικτότητα της ιδέας? (Proof of concept) 

• Είναι σωστό το timing? 

• Ποιο είναι το µέγεθος της ευκαιρίας? 

• ∆ιαθέτω τους απαιτούµενους πόρους? 

• Μπορώ να κτίσω την οµάδα µου? 

• Ποιο επιχειρηµατικό µοντέλο θα ακολουθήσω? 

• Με ποιο τρόπο θα το υλοποιήσω? 

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτήµατα - κριτήρια οι επιχειρηµατικές ιδέες αξιολογούνται και 

βαθµολογούνται ως προς την ωριµότητά τους. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι ο προσδιορισµός 

όλων των ενεργειών, δράσεων και µελετών που χρειάζεται το κάθε επιχειρηµατικό σχήµα, ώστε να 

βελτιωθεί η ωριµότητα και να ενισχυθεί η ποιότητα, η αξιοπιστία και η τεκµηρίωση του 

επιχειρηµατικού σχεδιασµού. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρηµατικές 

οµάδες µε την επίβλεψη των coaches, αλλά και την ουσιαστική στήριξη της οµάδας 

εµπειρογνωµόνων στο πλαίσιο της ∆ραστηριότητας 4. 

 

Παράλληλα, τα επιχειρηµατικά σχήµατα υποστηρίζονται από οµάδα µεντόρων, την οποία ο ΣΕΒ θα 

συγκροτήσει από το δίκτυο των επιχειρήσεών του. Οι µέντορες -επιχειρηµατίες και υψηλόβαθµα 

στελέχη των επιχειρήσεων- θα παρέχουν: 

• Εµψύχωση και υποστήριξη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 



6 

• ∆ικτύωση µε επιχειρήσεις, φορείς χρηµατοδότησης και λοιπούς κρίσιµους κρίκους της 

παραγωγικής διαδικασίας (πελάτες, προµηθευτές, κλπ) 

• ∆ιασύνδεση µε ερευνητικά κέντρα για τη µεταφορά τεχνογνωσίας 

Στη δοµή στήριξης διοργανώνονται επίσης εκδηλώσεις δικτύωσης, workshops σχετικά µε την 

επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες, συναντήσεις µε επιχειρηµατικό κόσµο για 

την ανταλλαγή ιδεών και τη µεταφορά τεχνογνωσίας από επιτυχηµένες επιχειρηµατικές προσπάθειες, 

κλπ. 

  

Παραδοτέο της δραστηριότητας 2 αποτελεί το Π2: Φάκελος παροχής υπηρεσιών coaching & 

mentoring προς τα επιχειρηµατικά σχήµατα. Περιλαµβάνει για κάθε επιχειρηµατικό σχήµα τη 

διαµόρφωση πλάνου coaching, την παροχή υπηρεσιών coaching, την αξιολόγηση και τον τελικό 

απολογισµό. 

 

∆ραστηριότητα 3: Πλάνο επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών των 

επιχειρηµατικών σχηµάτων  

Αντικείµενο της δραστηριότητας αποτελεί η συγκρότηση οµάδας επικοινωνίας & marketing η οποία 

για κάθε επιχειρηµατικό σχήµα υποστηρίζει τη διαµόρφωση ενός πλάνου επικοινωνίας. Με βάση το 

σχέδιο υλοποίησης του επικοινωνιακού προγράµµατος και τον κοστολογηµένο κατάλογο των 

δράσεων προβολής και προώθησης επιλέγονται και προσφέρονται προς το επιχειρηµατικό σχήµα µία 

ή περισσότερες από τις παρακάτω ενδεικτικές δράσεις: 

• Εταιρικός χαρακτήρας και υλικό προβολής & προώθησης  

• Βιοµηχανικό ντιζάιν, συσκευασία 

• On line advertising: διαφηµίσεις, banners κλπ 

• Συµµετοχή σε διεθνή έκθεση 

• κλπ. 

 

Σηµειώνεται ότι ανάλογα µε την εξέλιξη υλοποίησης του έργου και τις ανάγκες των επιχειρηµατικών 

σχηµάτων δύναται να γίνεται εσωτερική ανακατανοµή του διαθέσιµου ποσού κάθε σχήµατος για 

δράσεις προβολής και προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών του. 

 

Παραδοτέο της δραστηριότητας 3 αποτελεί το Π3: Φάκελος παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας & 

προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών. Περιλαµβάνει για κάθε επιχειρηµατικό σχήµα τη διαµόρφωση 

του πλάνου επικοινωνίας, την υλοποίηση των δράσεων προώθησης, την αξιολόγηση και τον τελικό 

απολογισµό. 

 

∆ραστηριότητα 4: Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης  

Αντικείµενο της δραστηριότητας αποτελεί η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών για την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση θεµάτων επιχειρηµατικής λειτουργίας και ανάπτυξης, προσαρµοσµένες 
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στις ανάγκες του κάθε επιχειρηµατικού σχήµατος. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται οµάδα 

εµπειρογνωµόνων µε ενδεικτικές ειδικότητες (τεχνολόγοι, µηχανικοί, οικονοµολόγοι, λογιστές, 

επενδυτικοί σύµβουλοι και άλλοι σύµβουλοι υψηλής εξειδίκευσης), οι οποίοι θα παρέχουν στα 

επιχειρηµατικά σχήµατα επιλεγµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες ανάλογα µε τις ανάγκες των 

επιχειρηµατικών σχεδίων σε θέµατα όπως: 

• Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση µελέτης ανάλυσης της αγοράς και 

πιο συγκεκριµένα υποβοήθηση των επιχειρηµατικών σχηµάτων στην: 

o Συλλογή στοιχείων από εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων για την ανάλυση της 

ζήτησης, της προσφοράς και των τάσεων της διεθνούς αγοράς. 

o Σύγκριση της υπό ίδρυση επιχείρησης µε τον ανταγωνισµό και διαµόρφωση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

• Παροχή υπηρεσιών τεχνολογικής βελτίωσης & καινοτοµίας 

o Υποστήριξη στην εφαρµογή τεχνολογικής και/ή επιχειρηµατικής καινοτοµίας. 

o Τεχνική υποστήριξη για εξειδικευµένες ανάγκες σε θέµατα πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

• Τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας και των 

εµπορικών σηµάτων της επιχείρησης εντός και εκτός Ελλάδας. 

o ∆ιάχυση τεχνολογικής πληροφόρησης από δηµοσιευµένα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

µέσα από διεθνείς βάσεις δεδοµένων 

o Υποστήριξη στην τεκµηρίωση της καινοτοµίας της επιχειρηµατικής ιδέας. 

• Νοµική & τεχνοοικονοµική υποστήριξη για την ίδρυση επιχείρησης 

o ∆ιαδικασίες έναρξης, απόκτηση άδειας λειτουργίας, ασφαλιστικά ταµεία και 

υποχρεώσεις ασφάλισης, λογιστικά, φορολογικά θέµατα, επιµελητήρια, κλπ. 

o ∆ιοικητική λογιστική και κοστολόγηση  

o Υποστήριξη για την αποτελεσµατική χρηµατοοικονοµική διαχείριση και την 

παρακολούθηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

• Υποστήριξη για την αξιοποίηση των διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης 

o Ενηµέρωση για τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και καθοδήγηση για την 

επιλογή του καταλληλότερου επενδυτικού σχήµατος  

o Υποβοήθηση στη διαµόρφωση του απαιτούµενου υλικού τεκµηρίωσης, αλλά και στην 

προσέγγιση επενδυτών για την άντληση κεφαλαίων 

o Ανάλυση και επισήµανση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

 

Παραδοτέο της δραστηριότητας 4 αποτελεί το Π4: Φάκελος παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών 

συµβουλευτικής υποστήριξης. Περιλαµβάνει για κάθε επιχειρηµατικό σχήµα τη διαµόρφωση 

πλάνου εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβουλευτικής υποστήριξης, την παροχή υπηρεσιών – 

εφαρµογή του πλάνου, την αξιολόγηση και τον τελικό απολογισµό.  
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∆ραστηριότητα 5: Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων Επιχειρηµατικότητας 

Αντικείµενο της δραστηριότητας αποτελεί η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η υλοποίηση 

επιµορφωτικού προγράµµατος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρηµατικών σχηµάτων 

στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας. Ο σχεδιασµός του προγράµµατος καθώς και το εκπαιδευτικό και 

υποστηρικτικό υλικό θα περιλαµβάνει όλες τις ενότητες που κρίνονται απαραίτητες ως βήµατα 

ολοκλήρωσης µιας επιχειρηµατικής προσπάθειας. Ενδεικτικά θα περιλαµβάνει θέµατα όπως:   

• Ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη βιώσιµης επιχείρησης 

• Σχεδιασµός στρατηγικής και λήψη αποφάσεων 

• ∆ιαµόρφωση επιχειρηµατικού µοντέλου (business model) και εκπόνηση επιχειρηµατικού 

σχεδίου 

• Εξωστρέφεια & καινοτοµία 

• Τεχνικές αποτελεσµατικής διαπραγµάτευσης 

• Αποτελεσµατική διαχείριση χρηµατοροών 

• Ηγεσία και διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού - σχεδιασµός οργανωτικής δοµής και ρόλων 

• κλπ. 

 

Παραδοτέο της δραστηριότητας 5 αποτελεί το Π5: Φάκελος ανάπτυξης δεξιοτήτων 

επιχειρηµατικότητας. Περιλαµβάνει τη διαµόρφωση του επιµορφωτικού προγράµµατος, την 

υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον τελικό απολογισµό. 

 

∆ραστηριότητα 6: Οργάνωση, διοίκηση, συντονισµός και αξιολόγηση των επιχειρηµατικών 

σχηµάτων.  

Αντικείµενο της δραστηριότητας αποτελούν µια σειρά οριζόντιων ενεργειών για την οριστικοποίηση 

των στόχων και του πλαισίου εργασιών του προγράµµατος, τον αναλυτικό προγραµµατισµό της 

υλοποίησής του, την οργάνωση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της προόδου υλοποίησής 

του. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται: 

• Η οριστικοποίηση του εύρους και της φύσης των εργασιών που απαιτούνται και των 

υπηρεσιών που θα παρέχονται για την επιτυχή και αποτελεσµατική υλοποίηση του 

προγράµµατος 

• Ο λεπτοµερής προγραµµατισµός και σχεδιασµός της οργάνωσης του προγράµµατος που θα 

αποτελέσει το πλαίσιο για την παρακολούθηση της εξέλιξής του 

• Η υλοποίηση του προγράµµατος εντός των καθορισµένων πλαισίων χρόνου, κόστους και 

ποιότητας. 

• Η αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχηµάτων µετά την ολοκλήρωση της φιλοξενίας τους στη 

δοµή στήριξης, µε στόχο να επιλεγεί εκείνος ο αριθµός που θα υποστηριχθεί και µετά το 

πέρας του προγράµµατος. 
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Παραδοτέα της ∆ραστηριότητας αποτελούν το Π6: Αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχηµάτων 

µετά την ολοκλήρωση της φιλοξενίας τους στη δοµή στήριξης και το Π7: Τριµηνιαίες εκθέσεις 

προόδου (progress reports).  
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Α6. Χρονοδιάγραµµα του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του υποέργου  

Α/Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΝΑΡΞΗ 

ΛΗΞΗ  
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΑΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1 
Φιλοξενία των επιχειρηµατικών 

σχηµάτων στη δοµή στήριξης 

Π1: Φάκελος 

ενεργειών 

υποστήριξης και 

προετοιµασίας της 

δράσης 

4/11/2013 31/10/2015 31/12/2015 279.200,00€ 279.200,00€ 

2 

Παροχή υπηρεσιών coaching & 

mentoring στα επιχειρηµατικά 

σχήµατα 

Π2: Φάκελος παροχής 

υπηρεσιών coaching 

προς τα 

επιχειρηµατικά 

σχήµατα 

4/11/2013 31/10/2015 31/12/2015 222.400,00€ 222.400,00€ 

3 

Πλάνο επικοινωνίας και 

προώθησης των 

προϊόντων/υπηρεσιών των 

επιχειρηµατικών σχηµάτων 

Π3: Φάκελος παροχής 

υπηρεσιών 

επικοινωνίας & 

προώθησης 

προϊόντων / 

υπηρεσιών 

4/11/2013 31/10/2015 31/12/2015 168.000,00€ 168.000,00€ 

4 

Παροχή εξειδικευµένων 

υπηρεσιών συµβουλευτικής 

υποστήριξης 

Π4: Φάκελος παροχής 

εξειδικευµένων 

υπηρεσιών 

συµβουλευτικής 

υποστήριξης 

4/11/2013 31/10/2015 31/12/2015 242.000,00€ 242.000,00€ 

5 
Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων 

Επιχειρηµατικότητας 

Π5: Φάκελος 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

επιχειρηµατικότητας 

4/11/2013 31/10/2015 31/12/2015 15.080,00€ 15.080,00€ 
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6 

Οργάνωση, διοίκηση, 

συντονισµός και αξιολόγηση των 

επιχειρηµατικών σχηµάτων 

Π6: Αξιολόγηση των 

επιχειρηµατικών 

σχηµάτων µετά την 

ολοκλήρωση της 

φιλοξενίας τους στη 

δοµή στήριξης 

4/11/2013 31/10/2015 31/12/2015 14.800,00€ 

66.600,00€ 

Π7: Τριµηνιαίες 

εκθέσεις προόδου 

(progress reports) 

4/11/2013 31/10/2015 31/12/2015 51.800,00€ 
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Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Β1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ / ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

Οµάδα του έργου 

Η Οµάδα υλοποίησης του εν λόγω υποέργου, θα απαρτίζεται από στελέχη καθώς και από 

εξωτερικούς επιστηµονικούς συνεργάτες (εµπειρογνώµονες, συµβούλους, αξιολογητές) της 

Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας. Προβλέπεται η 

στενή συνεργασία µε στελέχη του ΣΕΒ, που σε καµιά περίπτωση δεν βαραίνει το κόστος 

υλοποίησης των έργων, µε στόχο την αποτελεσµατική παρακολούθηση της υλοποίησης της 

Πράξης και την κατά το βέλτιστο δυνατό εκµετάλλευση και εφαρµογή των εν γένει αποτελεσµάτων 

από την ολοκλήρωση της Πράξης. 

 

Β.2 Επικεφαλής της οµάδας του έργου 

Ως επικεφαλής του έργου ορίζεται η κα Μάγκυ Αθανασιάδη, στέλεχος της Ανώνυµης Εταιρείας 

Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας. 

 

Β.3  Ρόλος και αντικείµενο των στελεχών οµάδας έργου 

Οι ειδικότητες και η ανθρωποαπασχόληση των στελεχών υλοποίησης των υποέργων και των 

παραδοτέων, αποφασίζονται µε βάση τις επιστηµονικές, οργανωτικές λειτουργικές ανάγκες του 

κάθε υποέργου, ύστερα από σχετική εισήγηση του Υπευθύνου Υποέργου και απόφαση του 

οργάνου ∆ιοίκησης.  

Η κατανοµή των ρόλων και του αντικειµένου εργασίας των µελών της οµάδας έργου γίνεται µε 

βάση τον παρακάτω πίνακα: 

 Ρόλος Αντικείµενο εργασίας 

Σχετικές 

Κατηγορίες 

Στελεχών 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος 

Πράξης 

Επιστηµονικός συντονιστής του συνόλου της Πράξης,  των 

υποέργων και των παραδοτέων της 
Α 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος 

Υποέργου 

Επιστηµονικός  συντονιστής υλοποίησης του συνόλου του 

Υποέργου και των παραδοτέων του 
Α-Β 

Επιστηµονικοί 

συνεργάτες/υπεύθυνοι 

Εµπειρογνώµονες, µελετητές, ερευνητές υπεύθυνοι για την 

υλοποίηση του επιστηµονικού µέρους των δράσεων 

/παραδοτέων του υποέργου 

Α-Β 

Στελέχη υλοποίησης 

παραδοτέων 

Συµµετοχή στις οµάδες εργασίας για την υλοποίηση 

παραδοτέων και των προϊόντων του υποέργου 
Α-Β-Γ-∆ 
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Στελέχη υποστήριξης και 

διαχείρισης 

Υποστήριξη για τον συντονισµό των Αναδόχων, τη 

συγκέντρωση των παραδοτέων , την αρχειοθέτηση και 

επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους και την προώθηση των 

αποτελεσµάτων και των προϊόντων στους ωφελούµενους 

της Πράξης. 

Γ-∆-Ε 

 

Επιστηµονικοί συνεργάτες 

(εµπειρογνώµονες, 

σύµβουλοι, στελέχη, 

επιστηµονικοί υπεύθυνοι) 

Εξωτερικοί συνεργάτες υπεύθυνοι για την παροχή 

εξειδικευµένων υπηρεσιών (αξιολόγηση, αναδοχή, 

συµβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση, mentoring κ.λπ) 
ΣΤ 

 

Β.4 ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

 

Υλικοτεχνική υποδοµή 

Από τη ∆ιαχειριστική Επάρκεια 

Η υλικοτεχνική υποδοµή, που ήδη διαθέτει ο φορέας, ορίστηκε και στη βεβαίωση ∆ιαχειριστικής 

Επάρκειας Τύπου Β µε αρ. πρωτοκόλλου 91986/6359/27-4-2009 και τροποποιήθηκε µε την υπ’ 

αρ. πρωτοκόλλου 032071/6306/20-4-2010 όµοια και περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

Μηχανογραφηµένη οικονοµική 

διαχείριση 

Χρησιµοποιείται το µηχανογραφηµένο σύστηµα 

«Entersoft». 

Ηλεκτρονική παρακολούθηση 

έργων 

Σύστηµα παρακολούθησης και διαχείρισης 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων (e-ESPA, MS Project). 

Ηλεκτρονική διασύνδεση µε 

βάσεις πληροφοριών 

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και 

άντλησης πληροφοριών από τους παρακάτω 

δικτυακούς τόπους:   

ICAP, ΙΟΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛΛΑΣΤΑΤ, EUROSTAT, IMF, 

AMECO, ILO, WORLD ECONOMIC FORUM, WOLD 

BANK, ΟΠΣ, Εθνικό Τυπογραφείο, Υπουργείο 

Εσωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Πρόνοιας, Υπουργείο Οικονοµικών, 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.α. 

Βιβλιοθήκη (έντυπη ή 

ηλεκτρονική) µε το ισχύον 

θεσµικό πλαίσιο, πρότυπα τεύχη, 

Καταγραφή και τήρηση του θεσµικού πλαισίου 

(νοµοθεσία, νοµολογία), πρότυπων τευχών, οδηγών ή 

κειµένων αναφοράς που αφορούν στο σχεδιασµό, 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 

υπάρχοντες οδηγοί (ηλεκτρονικοί 

ή µη) 

υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση της 

υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και προγραµµάτων 

ή/και στη λειτουργία της Εταιρείας.  

Χώροι / τρόποι ασφαλούς 

τήρησης–φύλαξης πληροφοριών 

Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας (Back-ups Ηλεκτρονικών Αρχείων) – 

ασφαλές χρηµατοκιβώτιο. 

 

Πρόσθετος Εξοπλισµός 

Για τις ανάγκες του συγκεκριµένου υποέργου και µε δεδοµένο το πρόσθετο προσωπικό που θα 

χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεσή του προβλέπεται η αγορά πρόσθετου εξοπλισµού. Ο 

εξοπλισµός αυτός αφορά κυρίως ηλεκτρονικά συστήµατα και περιφερειακά, καθώς και άλλες 

συσκευές γραφείου.  

 

Πρόσθετα υλικά µέσα – εισροές (υπηρεσίες) 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του φορέα και µε την επιφύλαξη τήρησης των προβλεπόµενων στο 

άρθρο 38 της ΥΠΑΣΥ∆, ο φορέας µπορεί να προβεί σε επιµέρους αναθέσεις προµηθειών ή 

παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης εργασιών χαµηλού κόστους, που εντάσσονται στις δαπάνες 

υλοποίησης που αφορούν µικρής έκτασης εξειδικευµένες εργασίες που δεν µπορούν, σε καµία 

περίπτωση, να καλυφθούν από τα στελέχη υλοποίησης του υποέργου, όπως για παράδειγµα: 

εισηγήσεις σε ηµερίδες/εργαστήρια, εµπειρογνωµοσύνες, εξειδικευµένες µελετητικές και 

ερευνητικές υπηρεσίες, εξειδικευµένες ψηφιακές υπηρεσίες και άλλες ανεξάρτητες υπηρεσίες που 

προκύπτουν κατά την διάρκεια της υλοποίησης.  
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∆. EMΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Το υποέργο περιλαµβάνει αποκλειστικά άµεσες δαπάνες. 

 

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου από την Οµάδα 

Έργου, συστήνεται µε απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Τριµελής Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου αυτεπιστασίας ( ΕΠΠΕ).  

Η ΕΠΠΕ είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους 

διακριτών ενεργειών και παραδοτέων του συνόλου του έργου, συντάσσοντας σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.  

Κατά την παραλαβή, συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή. Σε περίπτωση 

απόρριψης του παραδοτέου, συντάσσεται πρωτόκολλο απόρριψης, το οποίο περιλαµβάνει τις 

παρεκκλίσεις που παρουσιάζει το παραδοτέο από τους όρους της απόφασης εκτέλεσης έργου µε 

ίδια µέσα, τους λόγους της απόρριψης και γνωµάτευση της επιτροπής περί της χρηστικότητας και 

καταλληλότητας του παραδοτέου.  

Η Οµάδα Έργου υποχρεούται να παραδίδει το υλικό/υπηρεσίες µέσα στα χρονικά όρια και µε τον 

τρόπο που ορίζει η απόφαση εκτέλεσης έργου µε ίδια µέσα.  

Πιο συγκεκριµένα, ο Υπεύθυνος Υποέργου υποχρεούται να παραδίδει τµηµατικά το φυσικό 

αντικείµενο του έργου και ανάλογα µε τις ανάγκες των υποέργων που υποστηρίζονται. Η ΕΠΠΕ 

ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείµενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις 

προθεσµίες παράδοσης, καθώς και το οικονοµικό αντικείµενο ως προς την κανονικότητα, τη 

νοµιµότητα και την επιλεξιµότητα των δαπανών.  

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του φυσικού αντικειµένου, η ΕΠΠΕ, αξιολογεί τα σχετικά 

ευρήµατα. 

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ακολουθεί η σύνταξη πρωτοκόλλου πιστοποίησης 

ή/και παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, η  ΕΠΠΕ, µπορεί να 

προτείνει διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση, συντάσσει και αποστέλλει 

στον Υπεύθυνο Υποέργου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται µε σαφήνεια οι συστάσεις της.  

Στις περιπτώσεις σηµαντικών αποκλίσεων ή παραλείψεων που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 

την οµαλή και αποδοτική υλοποίηση του έργου, ακολουθείται η διαδικασία «∆ιαχείριση 

προβληµάτων και αλλαγών» (Τροποποιήσεις συµβάσεων, Τεχνικών δελτίων κλπ.). 

Η διαδικασία πιστοποίησης ή/και παραλαβής, αυτοτελούς διακριτού τµήµατος του φυσικού 

αντικειµένου του έργου ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη Πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ. Ανάλογα µε 

τα ευρήµατα της ΕΠΠΕ, το Πρωτόκολλο µπορεί να είναι:  
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1. Πρωτόκολλο Πιστοποίησης ή/και Παραλαβής. Συντάσσεται στις περιπτώσεις που η ΕΠΠΕ δεν 

διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις ή αποκλίσεις, και κοινοποιείται στη Μονάδα Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών/Τµήµα Λογιστηρίου/Χρηµατικής ∆ιαχείρισης και στον Υπεύθυνο Έργου.  

2. Πρωτόκολλο Απόρριψης. Συντάσσεται στις περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων, σε σχέση µε τα 

τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά του φυσικού αντικειµένου του έργου και 

περιλαµβάνει επαρκή τεκµηρίωση της απόρριψης. Κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Έργου και στη 

Μονάδα Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών/Τµήµα Λογιστηρίου/Χρηµατικής ∆ιαχείρισης, 

για την ανάληψη των εκ µέρους τους ενεργειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο θεσµικό 

πλαίσιο. Η ΕΠΠΕ ενεργοποιεί τη διαδικασία «∆ιαχείριση προβληµάτων και αλλαγών». 

Τα πρωτόκολλα πιστοποίησης ή/και παραλαβής, ή απόρριψης εγκρίνονται από τον Υπεύθυνο της 

Μονάδας Εφαρµογής Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Έργων.  

Το διάγραµµα ροής της διαδικασίας φαίνεται παρακάτω: 
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Επιπλέον ο Υπεύθυνος Υποέργου υποχρεούται να συνεργαστεί µε τη δοµή του Business Support 

Center, έτσι ώστε να προβλεφθεί και να σχεδιαστεί από κοινού η δυνατότητα αυτοµατοποιηµένης 

αποστολής των επιµέρους συγκεντρωτικών στοιχείων του υποέργου. 

 

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

O τρόπος καταβολής των αµοιβών και πληρωµής των επιµέρους συµβάσεων συνδέεται µε την 

πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων (τµήµατος ή ολόκληρου αυτών) και 

προϋποθέτει την ύπαρξη πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοτέων 

από την αρµόδια Επιτροπή. 

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Η παρούσα απόφαση λήγει µε την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου του υποέργου. Κάθε τροποποίηση της παρούσας είναι δυνατή κατόπιν εγκρίσεως 

από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. 

 

Η. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Στο πλαίσιο του Έργου o φορέας δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν 

ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του 

και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

 

Θ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - Α∆ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Στο πλαίσιο του Έργου τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι 

συµµετέχοντες διατηρούν τα πνευµατικά τους δικαιώµατα επί της επιχειρηµατικής ιδέας, όπως 

ρητά θα αναφέρεται και στην πρόσκληση συµµετοχής στη δοµή στήριξης. 

 

Ι. ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Σύµφωνα µε τους όρους που αφορούν στη συγκεκριµένη συγχρηµατοδοτούµενη πράξη και 

αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης και στο συνηµµένο σε αυτήν Σύµφωνο 

Αποδοχής Όρων που διέπει και την υλοποίηση του παρόντος υποέργου, η Ανώνυµη Εταιρεία 

Αναπτυξιακών ∆ράσεων δεσµεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν και περιγράφονται 

1. Στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου και στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ και 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του καθώς και  
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2. Στο άρθρο 9 του Συµφώνου Αποδοχής όρων που αφορά την ∆ηµοσιότητα 

ενηµερώνοντας όλους τους συµµετέχοντες σε αυτό α) ότι η πράξη στην οποία 

συµµετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 

2007-2013» και β) ότι συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ/ΕΚΤ. 

Η εν λόγω ενηµέρωση πραγµατοποιείται µε την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε 

οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο χρησιµοποιείται κατά την εκτέλεση των εν 

λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό και µε την ανάρτηση διαφηµιστικής πινακίδας όπου 

απαιτείται. 
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Κ. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ & ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Τα παραδοτέα του υποέργου καθώς και το χρονοδιάγραµµα τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Παραδοτέο 2013 2014 2015 

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 

Π1: Φάκελος ενεργειών υποστήριξης και προετοιµασίας της 

δράσης 

               

Π2: Φάκελος παροχής υπηρεσιών coaching προς τα 

επιχειρηµατικά σχήµατα 

               

Π3: Φάκελος παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας & 

προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών 

               

Π4: Φάκελος παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών 

συµβουλευτικής υποστήριξης 

               

Π5: Φάκελος ανάπτυξης δεξιοτήτων επιχειρηµατικότητας                

Π6: Αξιολόγηση των επιχειρηµατικών σχηµάτων µετά την 

ολοκλήρωση της φιλοξενίας τους στη δοµή στήριξης 

               

Π7: Τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου (progress reports)                

Η ηµεροµηνία έναρξης του φυσικού αντικειµένου του υποέργου είναι η 4η Νοεµβρίου 2013 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 31η Οκτωβρίου 2015. 

Η ηµεροµηνία έναρξης του οικονοµικού αντικειµένου είναι η 4η Νοεµβρίου 2013 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

 

_______________  ________________ 

Χαρίτων Κυριαζής   Ιωάννης Κυριακού 

Πρόεδρος ∆.Σ.    ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 


