
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  

Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ): 5035065  

Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ  

Ημερομηνία Έναρξης Πράξης: 25/06/2018  

Ημερομηνία Λήξης Πράξης: 25/06/2019 

 

Φυσικό Αντικείμενο Πράξης: 

Αντικείμενο της δράσης είναι η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και η 

συγκρότηση και λειτουργία Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο Δήμο Αθηναίων. Οι δύο μηχανισμοί, οι 

οποίοι είναι αλληλοσυμπληρούμενοι και αλληλοτροφοδοτούμενοι, αποτελούν έναν οριζόντιο 

μηχανισμό στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης, και καθοδήγησης των επιχειρήσεων στην 

περιοχή της ΟΧΕ-ΒΑΑ συμβάλλοντας στον προσανατολισμό τους σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις.  

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Παροχή Υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων  

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων μέσω 

της παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης ιδίως με τη μορφή συγκέντρωσης της πληροφορίας για 

σειρά θεμάτων όπως κατά περίπτωση: στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με συνθήκες και εξελίξεις της 

τοπικής αγοράς, θεσμικό πλαίσιο, , θέματα εξωστρέφειας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων Υποστήριξη ενδιαφερόμενων από το εξωτερικό προκειμένου να 

επενδύσουν στο Δήμο Αθήνας με τη μορφή παροχής γενικής και αξιόπιστης πληροφόρησης σε θέματα 

διαδικασιών, θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, συνθηκών αγοράς και δυνατότητες που 

παρέχονται με τη μορφή γενικής και στρατηγικής πληροφόρησης Συστηματική παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων και τη χαρτογράφηση των εξελίξεων και των 

τάσεων της τοπικής οικονομίας μέσω της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών, καθώς και 

υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής του για την 

Επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθούν οι απαραίτητες ενέργειες 

δημοσιότητας και προβολής 

 

 

 

 

 



 

Η πράξη περιλαμβάνει 2 Υποέργα: 

Υποέργο 1: Παροχή Υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας 

Δήμου Αθηναίων.  

Περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο οικοσύστημα επιχειρηματικότητας του 

Δήμου Αθηναίων μέσω της παροχής ενημέρωσης και πληροφόρησης ιδίως με τη μορφή συγκέντρωσης 

της πληροφορίας για σειρά θεμάτων όπως κατά περίπτωση: στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με 

συνθήκες και εξελίξεις της τοπικής αγοράς, θεσμικό πλαίσιο, θέματα εξωστρέφειας και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων Υποστήριξη ενδιαφερόμενων από το εξωτερικό 

προκειμένου να επενδύσουν στο Δήμο Αθήνας με τη μορφή παροχής γενικής και αξιόπιστης 

πληροφόρησης σε θέματα διαδικασιών, θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, συνθηκών αγοράς 

και δυνατότητες που παρέχονται με τη μορφή γενικής και στρατηγικής πληροφόρησης. Παράλληλα, 

γίνεται συστηματική παρακολούθηση του περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων και 

τη χαρτογράφηση των εξελίξεων και των τάσεων της τοπικής οικονομίας μέσω της εκπόνησης των 

απαιτούμενων μελετών, καθώς και υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στην επικαιροποίηση του Σχεδίου 

Στρατηγικής του για την Επιχειρηματικότητα.  

Υποέργο 2: Μελέτη και Τεχνική Υποστήριξης για τη συγκρότηση και λειτουργία Επιχειρηματικού 

Συμβουλίου στο Δήμο Αθηναίων.  

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης συγκρότησης και Κανονισμού Λειτουργίας του 

Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται καλές πρακτικές από άλλες 

χώρες ενώ προσδιορίζεται η σύνθεση και ο ρόλος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Το έργο επίσης 

περιλαμβάνει την υποστήριξη της λειτουργίας του Επιχειρηματικού Συμβουλίου μέσω της 

προετοιμασίας εισηγήσεων, της παρακολούθησης και αποτίμησης δράσεων και δράσεων στήριξης 

επιχειρηματικότητας, και της συμβουλευτικής υποστήριξης σε ειδικά θέματα επιχειρηματικότητας και 

ειδικότερα μέσω της εκπόνησης 2 μελετών σε θέματα που άπτονται στην τοπική οικονομία. Τέλος, το 

έργο περιλαμβάνει και την αποτίμηση λειτουργίας του Επιχειρηματικού Συμβουλίου. 

 

Παραδοτέα Υποέργου 1: 

 Επικαιροποιημένη Βάση Δεδομένων – Μητρώο Επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων  

 Τέσσερις (4) Περιοδικές Εκθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Ενημέρωσης προς φορείς και κοινό που 

ενδιαφέρεται για το επιχειρηματικό περιβάλλον  

 Επικαιροποιημένο Σχέδιο Στρατηγικής για την Επιχειρηματικότητα στο Δήμο Αθηναίων  

 Τέσσερις (4) Περιοδικές Εκθέσεις υποστήριξης της στρατηγικής του Δήμου Αθηναίων σε θέματα 

επιχειρηματικότητας  

 Σχέδιο Προβολής του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας  



 

 Δύο (2) Περιοδικές Εκθέσεις απολογισμού δράσεων προβολής και δημοσιότητας  

 Δύο (2) Περιοδικές Εκθέσεις αξιολόγησης Απολογιστική Έκθεση του Έργου 

 

Παραδοτέα Υποέργου 2: 

 Μελέτη συγκρότησης και κανονισμός λειτουργίας Επιχειρηματικού Συμβουλίου 

 Τέσσερις (4) Περιοδικές Εκθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης λειτουργίας Επιχειρηματικού 

Συμβουλίου 

 Δύο (2) Μελέτες Ειδικών Θεμάτων Επιχειρηματικότητας 

 Μελέτη Αποτίμησης της λειτουργίας του Επιχειρηματικού Συμβουλίου 
 

Δείκτες Εκροών 

Κωδικός 

Δείκτη 

Ονομασία Δείκτη Μονάδα 

Μέτρησης 

Κατηγορία Περιφέρειας Τιμή 

Στόχος 

05507 Μηχανισμός Στρατηγικής Πληροφόρησης και 

Ενημέρωσης Επιχειρήσεων 

Αριθμός Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 1,00 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ανέρχεται σε 1.302.000,00 € 

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 

Συλλογικές Αποφάσεις που Χρηματοδοτούν / χρηματοδότησαν την Πράξη 

Κωδικός 

ΣΑ 

Κωδ. Πράξης ΣΑ 

(Κωδικός 

Ενάριθμου) 

Πρόταση 

Εγγραφής  

Ενεργός Ενάριθμος 

(που συνεχίζει να 

πληρώνει την Πράξη) 

Π/Υ Υποέργων 

Προπαρασκευαστικών 

Ενεργειών 

Σύνολο Π/Υ 

ΕΠ0851 2019ΕΠ08510001 Νέο Έργο ΠΔΕ ΝΑΙ 0,00 1.302.000,00 

 

Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 

1.302.000,00 €. 


