
 

 

 

1. Τι είναι και τι δεν είναι το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας; 

Το Κέντρο Στήριξης δεν είναι θερµοκοιτίδα, είναι ένας νέος θεσµός επιχειρηµατικότητας και οικονοµικής 

ανάπτυξης που ενεργεί για λογαριασµό του ∆ήµου, είναι η δεξαµενή σκέψης και δεξαµενή πληροφοριών για όλες 

τις δράσεις επιχειρηµατικότητας που πραγµατοποιούνται στην Αθήνα –αφενός από τον ίδιο τον  ∆ήµο, και 

αφετέρου από τον ιδιωτικό τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό θα παρακολουθεί στοιχεία, θα συντονίζει δράσεις και θα 

παραπέµπει τους ωφελούµενους στις αρµόδιες δοµές της πόλης. Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας θα 

υποστηρίζει τον ∆ήµο στη χάραξη στρατηγικής και θα αναλάβει το συντονισµό του συνόλου των ενεργειών και 

δράσεων του ∆ήµου Αθηναίων στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας. 

 

 

2. Γιατί ο ∆ήµος Αθηναίων ασχολείται µε την επιχειρηµατικότητα; 

Για πρώτη φορά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης γίνονται συντονισµένες παρεµβάσεις για τη στήριξη της 
τοπικής οικονοµίας. Από παραδείγµατα άλλων πρωτευουσών της ΕΕ, ο ∆ήµος παίζει ενεργό ρόλο στη στήριξη της 
τοπικής οικονοµίας, σε 3 επίπεδα:  

α) σε επίπεδο παροχής ολοκληρωµένης πληροφόρησης προς τον επιχειρηµατία,  

β) σε επίπεδο παροχής στοχευµένων υπηρεσιών  

και γ) σε µακρο-επίπεδο παρακολούθησης του τοπικού οικονοµικού περιβάλλοντος, διαµόρφωσης στρατηγικής και 
διεξαγωγής θεσµικού διαλόγου µε το κεντρικό κράτος για την προώθηση θεµάτων τοπικού επιχειρηµατικού 
ενδιαφέροντος.  

Από τη διεθνή πρακτική, η τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω της άµεσης σχέσης της µε τον πολίτη, και στην προκειµένη 
περίπτωση τον επιχειρηµατία, κατανοεί καλύτερα, αφουγκράζεται και είναι πιο αποτελεσµατική στην προώθηση 
των κατάλληλων θεµάτων προς επίλυση προς το κεντρικό κράτος, ενώ λόγω αυτής της αµεσότητας και σχέσης µε 
τους πολίτες, σχεδιάζει δράσεις και προγράµµατα σύµφωνα µε τις τοπικές ανάγκες και στον τοµέα της 
επιχειρηµατικότητας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται ένα τέτοιο εγχείρηµα. 

 

3. Πώς µπορεί ο µέσος επιχειρηµατίας να ωφεληθεί από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας 

Ο µέσος επιχειρηµατίας ωφελείται πολλαπλά από τις υπηρεσίες του Κέντρου, άµεσα και έµµεσα. Άµεσα, ωφελείται 
κυρίως σε 2 επίπεδα:  

α) σε επίπεδο πληροφόρησης, το Κέντρο δίνει ολοκληρωµένη πληροφορία – info packs- σε επιχειρηµατίες για 
βασικά θέµατα που µπορεί να αντιµετωπίζει µια πολύ µικρή ή µικροµεσαία επιχείρηση, π.χ. σύσταση-αδειοδότηση 
επιχείρησης, χρηµατοδότηση κλπ. Επιπρόσθετα, συγκεντρώνει ολοκληρωµένα την πληροφορία για 
διοικητικά/γραφειοκρατικά θέµατα που διαφορετικά ο επιχειρηµατίας θα έπρεπε να απευθυνθεί σε ξεχωριστές 
διοικητικές αρχές. Αυτό εξοικονοµεί χρόνο και πόρους για τον επιχειρηµατία. Τέλος, διαθέτει τη δυνατότητα να 
παρέχει ποιοτικά δεδοµένα – market intelligence- τόσο για την τοπική οικονοµία, όσο και για αγορές-στόχους και 
τις δυνατότητες εξαγωγών, ανάλογα µε το προϊόν της επιχείρησης.  

β) σε επίπεδο παροχής στοχευµένων υποστηρικτικών υπηρεσιών: βοήθεια για την ανάπτυξη, αξιολόγηση, 
βελτίωση και εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου προς την ενδιαφερόµενη επιχείρηση, παροχή πληροφόρησης 
για τις συνθήκες και εξελίξεις στην αγορά, καθοδήγηση για την αξιοποίηση των παραπάνω, ευέλικτη κατάρτιση σε 
θέµατα επιχειρηµατικότητας όπως προώθηση πωλήσεων σε συγκεκριµένους κλάδους, εξεύρεση χρηµατοδότησης, 
υποστήριξη εξαγωγικής δραστηριότητας µε αποτίµηση εξαγωγικής ικανότητας και έµπρακτη υποστήριξη για 
διείσδυση σε ξένες αγορές – παροχή εξειδικευµένης πληροφόρησης για τη χώρα-στόχο, το θεσµικό πλαίσιο, τα 



 

 

καταναλωτικά πρότυπά της καθώς και τη δικτύωση µε τους αρµόδιους φορείς, και εν γένει υποστήριξη στην 
ανάπτυξη συνεργασιών και δράσεων δικτύωσης.  

Εµµέσως, ο επιχειρηµατίας της Αθήνας ωφελείται από τη δυνατότητα του ∆ήµου πλέον να παρακολουθεί βάσει 
στοιχείων τις ποιοτικές τάσεις της τοπικής οικονοµίας, µε αποτέλεσµα να σχεδιάζει παρεµβάσεις και να 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες πιο στοχευµένες στις τοπικές ανάγκες, ενώ παράλληλα ανοίγει για πρώτη φορά και 
συστηµατικά δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ του ∆ήµου και των τοπικών επιχειρηµατιών. Ο ∆ήµος ακούει τα 
προβλήµατά τους και δίνεται η δυνατότητα να τα προωθήσει προς επίλυση στο κεντρικό κράτος, συντονισµένα µε 
την τοπική επιχειρηµατική κοινότητα. 

 

 

4. Ποια η διαδικασία για να λάβει κανείς στήριξη από το κέντρο; 

Το Κέντρο διαχωρίζει τις υπηρεσίες στήριξης σε 2 επίπεδα ανάλογα µε το αν ο ενδιαφερόµενος είναι επιτόπιος 
επιχειρηµατίας ή ξένος. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται διαδικασία διαγνωστικής αξιολόγησης, ανάλογα µε το 
αίτηµα και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Βάσει µεθοδολογίας αξιολογείται η ανάγκη της κάθε επιχείρησης και 
ανάλογα «αντιστοιχείται» στο πακέτο υπηρεσιών του Κέντρου ή παραπέµπονται σε αρµόδιες δοµές στην Αθήνα 
προκειµένου ο ενδιαφερόµενος ή η επιχείρηση να λάβει την στοχευµένη στήριξη, π.χ. σε περίπτωση κλαδικής 
στόχευσης ή αν η επιχείρηση βρίσκεται στα πρώτα της στάδια. Για παράδειγµα, αν το προφίλ και οι ανάγκες του 
ενδιαφερόµενου αντιστοιχεί σε υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών που στηρίζονται από 
το ∆ήµο, π.χ. θερµοκοιτίδα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών  αν είναι φοιτητική οµάδα, ή ο κόµβος 
καινοτοµίας INNOVATHENS αν έχει έµφαση στην καινοτοµία ή στις νέες τεχνολογίες, γίνεται η κατάλληλη 
παραποµπή και υποστήριξη σε αυτήν την επαφή. Αν το προφίλ του ωφελούµενου είναι υφιστάµενη επιχείρηση 
και χρήζει εξειδικευµένης υποστήριξης, τότε λαµβάνει εξατοµικευµένη υποστήριξη σε θέµατα όπως βελτίωση 
επιχειρηµατικού σχεδίου, υποστήριξη στην εξεύρεση χρηµατοδότησης, αξιοποίηση ποιοτικών δεδοµένων αγοράς 
κ.α. Σε κάθε περίπτωση, οποιοσδήποτε απευθυνθεί στο Κέντρο, θα λάβει στοχευµένη πληροφόρηση ανάλογα µε 
την ανάγκη του, είτε µέσω παραποµπής στην κατάλληλη δοµή και παροχή υποστηρικτικού υλικού είτε µέσω 
εξατοµικευµένης υποστήριξης. 

 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας είναι ξένος και επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά 
στην Αθήνα, θα παρέχεται εξατοµικευµένη υποστήριξη, εξειδικευµένες υπηρεσίες και υποστηκτικό υλικό, π.χ. 
αποτύπωση αγοράς ακινήτων στην Αθήνα, διαδικασία σύστασης επιχείρησης, θέµατα άδειας θεωρήσεως διαµονής 
και εργασίας στην Ελλάδα κ.α.  Όλο το υλικό και οι υπηρεσίες θα παρέχεται στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες 
ανάλογα µε το επενδυτικό ενδιαφέρον. Και σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται αίτηµα µε διάγνωση αναγκών 
βάσει µεθοδολογίας αλλά και διερεύνηση της σοβαρότητας του αιτήµατος σε συνεννόηση µε τις κατά τόπους 
διπλωµατικές αρχές της χώρας προέλευσης του επενδυτή. 

  

5. Ποιες οι υπηρεσίες που παρέχει το κέντρο προς το ∆ήµο; 

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας διατηρεί βάση δεδοµένων των επιχειρήσεων της Αθήνας, ενώ συλλέγει 
στοιχεία από τους ωφελούµενους από όλα τα έργα που παρέχουν υπηρεσίες στήριξης στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού προγράµµατος «Έργο Αθήνα». Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκπονεί εξειδικευµένες µελέτες 
ανά τακτά διαστήµατα, ανά κλάδο ή ανά µέγεθος επιχείρησης, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο ∆ήµο να έχει 
πραγµατική εικόνα της τοπικής οικονοµίας. Π.χ. ποιοι είναι οι πιο δυναµικοί κλάδοι της τοπικής οικονοµίας ανά 
6µηνο; Τι µερίδιο της τοπικής οικονοµίας αντιστοιχεί στη «νεοφυή επιχειρηµατικότητα»?  

Παράλληλα, θεσµοθετείται, στο πλαίσιο του Κέντρου Στήριξης, το Συµβούλιο Επιχειρηµατικότητας, το οποίο 
θα αποτελείται από εκπροσώπους επιχειρήσεων που θα προτείνονται από τοπικούς επιχειρηµατικούς φορείς και 
επιµελητήρια, µε συγκεκριµένη θητεία η οποία θα ανανεώνεται. Στο Συµβούλιο Επιχειρηµατικότητας θα 



 

 

προεδρεύει ο ∆ήµαρχος και θα εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσεις και συστάσεις για βελτίωση του 
τοπικού επιχειρηµατικού κλίµατος.   

 

6. Μπορεί το κέντρο στήριξης να λύσει προβλήµατα γραφειοκρατίας και θέµατα αρµοδιότητας 
κεντρικού κράτους; 

 

Όπως όλοι γνωρίζουµε, τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο µέσος επιχειρηµατίας εναπόκεινται στις 
αρµοδιότητες του κεντρικού κράτους και ειδικότερα στο ιδιαίτερα πολύπλοκο θεσµικό πλαίσιο. Ο ∆ήµος δεν έχει 
αρµοδιότητα να επιλύσει αυτά τα προβλήµατα, ωστόσο, η προστιθέµενη αξία του κέντρου εντοπίζεται στο να 
µπορεί ο επιχειρηµατίας να βρει κάπου συγκεντρωµένα την πολυδαίδαλη πληροφορία, να γνωρίζει που θα 
απευθυνθεί και γενικά να διευκολυνθεί σε αυτήν την επίπονη διαδικασία και να γλιτώσει χρόνο και κόστος που 
παράγεται από  αυτήν την έλλειψη πληροφορίας. ∆εδοµένου βέβαια ότι το Κέντρο Στήριξης εισάγει και ένα νέο 
µοντέλο οικονοµικής διακυβέρνησης για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο ∆ήµος, µπορεί συντονισµένα πλέον µε τους 
οικονοµικούς φορείς της πόλης, να διεκδικήσει πιο αποτελεσµατικά επίλυση σε σοβαρά θέµατα που απασχολούν 
τον επιχειρηµατία.   

 

7. Τι το διαφορετικό παρέχει το Κέντρο Στήριξης από αντίστοιχες δοµές που έχουν λειτουργήσει ή 
δεν έχουν λειτουργήσει αποτελεσµατικά στο παρελθόν; 

 

Κατ αρχήν ποτέ ∆ήµος δεν είχε κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Σε επίπεδο παροχής στήριξης προς τις επιχειρήσεις, 
η περιγραφή τους δεν είναι διαφορετική από προηγούµενα εγχειρήµατα στην Αθήνα ή στην Περιφέρεια. Η 
διαφοροποίησή τους έγκειται στην αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας κατά την υλοποίηση, στη συνεχή 
αξιολόγηση από τους ωφελούµενους και στο - ιδιωτικού τοµέα – επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Επίσης, το Κέντρο 
Στήριξης έχει ως εργαλείο µια βάση δεδοµένων µε δυνατότητα αξιοποίησής της τόσο προς όφελος των 
επιχειρηµατιών όσο και για το ∆ήµο. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Κέντρου Στήριξης, δηµιουργείται, τόσο µέσω 
του Συµβουλίου Επιχειρηµατικότητας όσο και µέσω των άλλων δοµών επιχειρηµατικότητας που εντάσσονται στο 
«Εργο Αθήνα» στις οποίες συµµετέχουν άµεσα ή έµµεσα σχεδόν όλοι οι τοπικοί φορείς της πόλης, ένα 
οργανωµένο ∆ίκτυο δοµών και φορέων που διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία και επιτυχία του εγχειρήµατος. 
Αυτό το ∆ίκτυο ενισχύεται και από την ενεργό δικτύωση µε Πρεσβείες και ξένους φορείς προσέλκυσης 
επενδύσεων από χώρες-στόχους.     

 


