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Η καινοτοµία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και

θεωρείται πλέον «µονόδροµος για την ανάπτυξη».



Πρόγραμμα «Αθήνα» του Δήμου ΑθήναςΠρόγραμμα «Αθήνα» του Δήμου Αθήνας

Είναι ένα 10ετές στρατηγικό πρόγραμμα (2011 - 2020) που υλοποιείται από

τον Δήμο Αθηναίων, με στόχο η πόλη να γίνει ξανά ελκυστική .

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από δύο ευρωπαϊκά ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) 

με βασική αποστολή να αναστρέψει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από δύο ευρωπαϊκά ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) 

με βασική αποστολή να αναστρέψει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Στον πρώτο άξονα που αφορά τη « Βελτίωση της

Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας» περιλαµβάνεται ως

θεµατική περιοχή Γ , «Η στήριξη των επιχειρήσεων» µε τρεις

βασικούς άξονες ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας. 

•Εξωστρέφεια

•Νέα Επιχειρηµατικότητα

•∆οµηµένο Περιβάλλον

Ανοιχτές προσκλήσεις στα πλαίσια

αυτών των αξόνων έχει

δηµοσιοποιήσει η Ε∆Α/ΕΑΤΑ



Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο στοχεύει:

•να αποτελέσει ένα < Κόµβο > για την προώθηση της Καινοτοµίας στις

επιχειρήσεις µέλη του, 

•να δηµιουργήσει µια κουλτούρα καινοτοµίας και να ανταποκριθεί στις νέες

προκλήσεις µε:

-την παρέµβαση σε στοχευµένες αγορές και σε νέες επιχειρηµατικές

ευκαιρίες για εισαγωγή καινοτόµων νέων τεχνολογιών -διεργασιών, σε

παραδοσιακούς κλάδους. 

-την έµφαση σε ορισµένες υπηρεσίες Καινοτοµίας όπως:

�Πραγµατοποίηση τεχνοδιαγνώσεων και συµβουλευτική υποστήριξη για την

ωρίµανση συνεργατικών σχηµατισµών σε παραδοσιακούς κλάδους.

�Υποστήριξη σε θέµατα Μεταφοράς Τεχνολογίας , Εξωστρέφειας και

Επιχειρηµατικών Συνεργασιών Β2Β , κλπ). 

�Ανάπτυξη αυτοµατοποιηµένων πληροφοριακών εργαλείων και υπηρεσιών

webbased, στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις – µέλη του

ΕΕΑ.



Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε πρόταση µε τίτλο "Συνεργατικά ∆ίκτυα

Ανοιχτής Καινοτοµίας, µε προϋπολογισµό 920,805.04€ στην Ε∆Α του

∆ήµου της Αθήνας και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Αττική" 

στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της

Ποιότητας Ζωής", µε κωδικό MIS 464754  και συγχρηµατοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

“ Συνεργατικά ∆ίκτυα Ανοιχτής Καινοτοµίας”

Coopetitive Open Innovation Networks

“COINs”.

COOPERATION+COMPETITION => COOPETITION

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ





ΔΡΑΣΗ 1

1.∆ιαγνωστική ανάλυση και σχεδιασµός υλοποίησης παρεµβάσεων σε

επιχειρήσεις του ∆ήµου Αθηναίων

Στόχος της δράσης είναι η διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων –

µελών του ΕΕΑ που δραστηριοποιούνται στον ∆ήµο Αθηναίων και ο

προσδιορισµός και σχεδιασµός κατάλληλων παρεµβάσεων, τόσο για την

αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, όσο και κυρίως για τη διασφάλιση της

βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητάς τους αξιοποιώντας τις σύγχρονες

βέλτιστες πρακτικές µε έµφαση στην καινοτοµία.

Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Ε1.1. Διαγνωστική ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων – μελών του ΕΕΑ του

Δήμου Αθηναίων και προσδιορισμός προτεραιοτήτων

Ε1.2. Προσδιορισμός και σχεδιασμός παρεμβάσεων στις επιχειρήσεις του Δήμου

Αθηναίων.

Ε1.3. Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής επιχειρήσεων που θα

συμμετέχουν στις παρεμβάσεις.

Ε1.4. Προσδιορισμός προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των clusters.



Ανάπτυξη εργαλείων και εκπαίδευση στελεχών για την υλοποίηση των

παρεµβάσεων σε επιχειρήσεις του ∆ήµου Αθηναίων



ΔΡΑΣΗ 2

2.Ανάπτυξη εργαλείων και εκπαίδευση στελεχών για την

υλοποίηση των παρεµβάσεων σε επιχειρήσεις του ∆ήµου

Αθηναίων

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση και παραγωγική

λειτουργία ενός συστήµατος πληροφοριών που θα αποτελεί την

επίσηµη διαδικτυακή πύλη του έργου και θα παρέχει όλες τις

απαραίτητες και αναγκαίες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες σε

όλες τις επιχειρήσεις του ΕΕΑ.

Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Ε2.1. Ανάπτυξη των εργαλείων που θα αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση

των παρεμβάσεων στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων

Ε.2.2. Παραμετροποίηση – εισαγωγή περιεχομένου και άδειες πρόσβασης.

Ε.2.3. Εκπαίδευση μελών της ομάδας του Επιμελητηρίου (προσωπικό του

Οργανισμού), στελεχών, εμπειρογνωμόνων και μελών Μητρώου Συμβούλων

που θα υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις του ΕΕΑ.



Υλοποίηση παρεµβάσεων σε επιχειρήσεις του ∆ήµου Αθηναίων



ΔΡΑΣΗ 3

3.Υλοποίηση παρεµβάσεων σε επιχειρήσεις του ∆ήµου Αθηναίων

Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση των παρεµβάσεων ανάπτυξης

Συνεργατικών ∆ικτύων Ανοιχτής Καινοτοµίας και η ίδρυση τριών

συνεργατικών σχηµατισµών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στον ∆ήµο Αθηναίων.

Η δράση περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Ε3.1. ∆ιαµόρφωση οµάδων επιχειρήσεων

Ε3.2. Υλοποίηση παρεµβάσεων κατά οµάδες

Ε3.3. ∆ιαµόρφωση και υποστήριξη τριών συνεργατικών σχηµατισµών



Προβολή διάχυση αποτελεσµάτων



ΔΡΑΣΗ 4

4.Προβολή έργου και διάχυση των αποτελεσµάτων του

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και η διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου.

Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Ε4.1. Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση επιχειρήσεων

Ε4.2. Τεχνικές συναντήσεις

Ε4.3. Διάχυση αποτελεσμάτων



5. Αξιολόγηση υλοποίησης έργου

Στόχος της δράσης είναι η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και των αποτελεσµάτων

του Έργου από εξωτερικό έγκυρο φορέα προκειµένου να διασφαλισθεί η υλοποίηση των

στόχων του Έργου.

Η δράση περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Ε5.1. Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και αποτίµηση των δεικτών

παρακολούθησης, σε σχέση µε τους στόχους και τα προσδοκώµενα οφέλη του (on-

going αξιολόγηση).

Ε5.2. Αξιολόγηση του έργου µετά την ολοκλήρωσή του (ex-post αξιολόγηση)



Συντονισµός-∆ιαχείριση Πράξης



ΔΡΑΣΗ 6

6.Συντονισµός-∆ιαχείριση Πράξης

Στόχος του Υποέργου 6 είναι η άρτια υλοποίηση του Έργου και η αποτελεσματική

ανταπόκριση του ΕΕΑ στις υποχρεώσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Το Υποέργο περιλαμβάνει την ακόλουθη ενέργεια:

Ε6.1. Συντονισμός –Διαχείριση Πράξης



Σύρος Κοσκοβόλης

Υπεύθυνος

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, 17:00 – 21:00 μ.μ.
αίθουσα εκδηλώσεων Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος

Μονάδας Προγραµµατισµού, Σχεδιασµού, Ωρίµανσης και Υλοποίησης Εθνικών

και Κοινοτικών Προγραµµάτων ΕΕΑ
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