
 

Αθήνα, 15/06/2015 

Αρ. Πρωτ. 493 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις αθηναϊκές 
επιχειρήσεις για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών 
επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων 
 

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με βάση την εμπειρία 
και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει μέσα από την ανάπτυξη δομών συμβουλευτικής 
υποστήριξης ΜμΕ τα τελευταία χρόνια, υλοποιούν το έργο «Συμβουλευτική υποστήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών 
με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας». 

Στο πλαίσιο του έργου, οι επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων ωφελούνται από δράσεις 
συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες διαρθρώνονται σε τρεις κατευθύνσεις: 

• την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  
• την εισαγωγή της καινοτομίας στο περιβάλλον των ΜμΕ  
• την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) μεταξύ των ΜμΕ   

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα συνεργατικών 
σχηματισμών.  

 

1. Παρουσίαση υπηρεσίας υποστήριξης των συνεργατικών σχηματισμών  

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούν ένα σύνολο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή/και φορέων 
μέσω άτυπων ή τυπικών σχέσεων, οι οποίοι επιδιώκουν ένα κοινό σκοπό (π.χ. ενίσχυση του 
δικτύου προβολής και προώθησης προϊόντων, βελτίωση εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνολογική 
ανάπτυξη, μεταφορά τεχνολογίας, ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
κ.α). Οι συνεργατικοί σχηματισμοί μπορεί να λάβουν τη μορφή ενός δικτύου επιχειρήσεων, μίας 
συστάδας επιχειρήσεων (cluster) ή άλλων εναλλακτικών μορφών συνεργασίας.  

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, η δωρεάν υπηρεσία αφορά στην υποστήριξη δύο (2) συνεργατικών 
σχηματισμών και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες που διέπουν όλη τη διαδικασία 
υποστήριξης, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των συνεργατικών σχηματισμών, την 
ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος τους και τη βιώσιμη και ανταγωνιστική λειτουργία τους. 

Άξονας 1: Οριζόντια και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη  

Οριζόντια υποστήριξη για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία του συνεργατικού σχηματισμού 
και εξειδικευμένη υποστήριξη στα πεδία της προώθησης πωλήσεων, της παραγωγικής 
διαδικασίας, της εξωστρέφειας, της χρηματοδότησης, της καινοτομίας και μεταφοράς 
τεχνολογίας, της διανοητικής ιδιοκτησίας κ.α. 
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Άξονας 2: Εκπαίδευση   

Εκπαίδευση μελών για την ανάπτυξη απαιτούμενων δεξιοτήτων και ανάπτυξη γνώσεων και 
τεχνογνωσίας πάνω σε εξειδικευμένες θεματικές σχετιζόμενες με το αντικείμενο και τους στόχους 
του συνεργατικού σχηματισμού.  

Άξονας 3: Δικτύωση 

Υποστήριξη στη δικτύωση του συνεργατικού σχηματισμού με φορείς, διεθνείς οργανισμούς και 
δίκτυα, υποψήφιους χρηματοδότες και άλλους εμπλεκομένους με στόχο την προώθηση των 
σκοπών του και την περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση του. 

Άξονας 4: Προβολή και προώθηση 

Υλοποίηση ενεργειών για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και την προώθηση των δράσεων 
του συνεργατικού σχηματισμού με παράλληλη ανάπτυξη εργαλείων προβολής και προώθησης 
μέσα από τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας του συνεργατικού σχηματισμού και υλικών 
εφαρμογής της (ιστοσελίδα, έντυπα προώθησης κλπ.).  

 

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής  

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν ομάδες επιχειρήσεων που θα αποτελούνται από πέντε (5) 
επιχειρήσεις κατ’ ελάχιστον και θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθήνας στον εμπορικό τομέα  

Οι επιχειρήσεις που θα εμπλακούν στον συνεργατικό σχηματισμό πρέπει να δραστηριοποιούνται, 
έχοντας έδρα / παράρτημα στο Δήμο Αθηναίων. Η έδρα και η λειτουργία του συνεργατικού 
σχηματισμού θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.  

Β) Λειτουργούν με μια από τις παρακάτω νομικές μορφές: 

Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
(Ι.Κ.Ε.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Επίσης, οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης 
(franchising). 

Οι επιχειρήσεις, μετά την επιλογή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 
(π.χ. έναρξη δραστηριότητας).  

 

3. Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων/μελών συνεργατικού σχηματισμού 

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν ενδέχεται να λειτουργούν είτε ανταγωνιστικά, είτε 
συμπληρωματικά μεταξύ τους χωρίς απαραίτητα να προέρχονται από τον ίδιο κλάδο 
δραστηριοποίησης και να δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αλυσίδα της υπηρεσίας/προϊόντος. 
Ως συμπληρωματικά μέλη μπορούν να συμμετάσχουν, πέραν των επιχειρήσεων, ερευνητικοί 
οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς κοκ που επίσης θα έχουν έδρα ή παράρτημα στο 
Δήμο Αθηναίων. 
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Επιχείρηση εκπρόσωπος: Ο κάθε ενδιαφερόμενος υπό σύσταση συνεργατικός σχηματισμός θα 
πρέπει να ορίσει μια επιχείρηση-εκπρόσωπο που θα υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής.  

    

4. Κριτήρια επιλογής των συνεργατικών σχηματισμών 

Η επιλογή των δύο (2) συνεργατικών σχηματισμών, οι οποίοι θα υποστηριχθούν θα 
προσδιοριστεί από τα εξής κριτήρια επιλογής: 

1) Βαθμός ωριμότητας και βιωσιμότητας συνεργατικού σχηματισμού (σύνθεση και 
συμπληρωματικότητα των επιχειρήσεων, τυχόν υφιστάμενες ενέργειες συνεργασίας 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα λοιπά συμπληρωματικά μέλη, εφικτότητα της 
προτεινόμενης παρέμβασης κοκ) 

2) Προστιθέμενη αξία πρότασης (ενσωμάτωση καινοτομίας, εξαγωγικός προσανατολισμός του 
εγχειρήματος, συμβολή στην απασχόληση, δημιουργία αλυσίδας αξίας κοκ) 

 

5. Περίοδος υποβολής και διαδικασία επιλογής των αιτήσεων 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 03/07/2015. Κάθε υποψήφιος 
συνεργατικός σχηματισμός που είναι σύμφωνος με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα αξιολογείται 
ως προς τα παραπάνω κριτήρια βάσει της αίτησης συμμετοχής και κατόπιν συνάντησης που θα 
ακολουθήσει με το ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, στην οποία τα μέλη των υποψηφίων συνεργατικών 
σχηματισμών θα  έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν αναλυτικά την πρόταση τους.   

 

6. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τρόπος υποβολής 

Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ (www.inemy.gr - Ενότητα 
«Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί») όπως και στην ιστοσελίδα του έργου (www.consulting-athens.gr). 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν:  

 Ηλεκτρονικά: epavlou@esee.gr  

 ή μέσω φαξ: 210-3259169  

 

7. Πληροφόρηση/ενημέρωση επιχειρήσεων 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του 
έργου www.consulting-athens.gr, είτε να αποστείλουν e-mail στη διεύθυνση epavlou@esee.gr 
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Παραρτήματα πρόσκλησης 

− Αίτηση συμμετοχής  
− Όροι συμμετοχής  
 

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο 
Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας» που αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος «Έργο: Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων και 
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική». 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κορκίδης Βασίλειος 
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