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1. Εισαγωγή
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) αποτελεί τον επίσημο φορέα άσκησης
πολιτικής της χώρας στον χώρο της νεολαίας. Στο πλαίσιο της δράσης της, επιχειρεί
να αναπτύξει ένα σύνολο δράσεων και προγραμμάτων, που έχουν σαν στόχο την
επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι- όπως η
ανεργία, η

έλλειψη

ευκαιριών

στην

επαρχία,

η

απουσία

εκτεταμένων

προγραμμάτων επιμόρφωσης των νέων μετά την βασική εκπαίδευση στα σχολεία, ο
εθισμός σε ουσίες κ.λπ, αλλά και η δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης για την
ελληνική νεολαία που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα, την πρωτοβουλία και
την δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων.
Κινούμενη σε αυτή τη λογική και ως τελικός δικαιούχος προγραμμάτων του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007- 2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013), η Γ.Γ.Ν.Γ. ανέλαβε
τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του έργου «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας». Οι
κυψέλες επιχειρηματικότητας είναι ένα αρκετά ελπιδοφόρο και φιλόδοξο
πρόγραμμα, το οποίο συνίσταται κυρίως στην υποστήριξη νέων ανθρώπων που
έχουν διακριθεί ή θα διακριθούν σε διαγωνισμού επιχειρηματικότητας ή
καινοτομίας. Μέσω της εντατικής εκπαίδευσης, της ανάπτυξης των επιχειρηματικών
δεξιοτήτων των νέων αλλά και την ενθάρρυνση και παρακίνηση τους, γενικότερα,
επιχειρείται η πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Η

Γ.Γ.Ν.Γ.,

μετά

το

πέρας

της

υλοποίησης

του

έργου

«Θυρίδες

Επιχειρηματικότητας», επέκτεινε το πρόγραμμα για να υποστηρίξει περισσότερους
νέους που έχουν διακριθεί ή θα διακριθούν σε διαγωνισμού επιχειρηματικότητας ή
καινοτομίας. Με την ένταξη τους στο πρόγραμμα, δίνεται η ευκαιρία στους νέους
να υλοποιήσουν την ιδέα τους καθώς θα τους παρέχεται, πέραν της ολιγόμηνης
υποτροφίας, χώρος όπου θα μπορούν να εργαστούν απερίσπαστοι στο
επιχειρηματικό στους σχέδιο, υλικοτεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονικός και
τεχνολογικός μηχανισμός καθώς και όλη η τεχνική υποδομή που θα τους χρειαστεί.
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Πέραν των παραπάνω, τα πιο ουσιώδη που θα τους παρέχονται από το πρόγραμμα
είναι:
α) Διδασκαλία σε θεματικές ενότητες που θα τους είναι χρήσιμες για την έναρξη
επιχείρησης αλλά και στο να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα
μπορούν να ωριμάσουν την επιχειρηματικής τους ιδέα, μετατρέποντας της σε
επιχείρηση,
β) καθοδήγηση – mentoring που θα προάγει στο σύνολο την ιδέα της
επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των επιχειρηματικών
τους σχεδίων. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας με τους μέντορες που
θα βρίσκονται στο χώρο των κυψελών, αλλά και μέσω της δικτύωσης των
υποτρόφων με φορείς και οργανισμούς που θα ήταν δυνατόν να συνεργαστούν.
Γ) Διεύρυνση των οριζόντων και των γνώσεων των υποτρόφων στην πρακτική
υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, μέσω των ενημερωτικών εκδηλώσεων με
ομιλητές στελέχη της αγοράς.
Το πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις,
όπως περιγράφεται αναλυτικά και στα επόμενα κεφάλαια, με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε φάσης.
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2. Περίληψη Προγράμματος- Περιγραφή αντικειμένου του
παρόντος έργου

2.1 Περίληψη του προγράμματος «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013, στο πλαίσιο της επέκτασης του
προγράμματος «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας», δημιουργήθηκε και υλοποιείται το
πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας». Ο στόχος του προγράμματος, όπως
περιγράφεται και παραπάνω, είναι να προάγει την επιχειρηματικότητα στους νέους
μέσω της συμμετοχής τους στις κυψέλες.
Το πρόγραμμα «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» διήρκησε μέχρι και το Δεκέμβριο
του 2010 με καινοτομίες που αφορούσαν κυρίως στα ΑΜΕΑ, τη πράσινη
επιχειρηματικότητα, τη διαπολιτισμικότητα κ.α. Επειδή εκτιμήθηκε ότι το έργο
ολοκλήρωσε το στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκε, η Γ.Γ.Ν.Γ. προέβη στο σχεδιασμό
νέου προγράμματος με ευρύτερη στόχευση, περιλαμβάνοντας και την ενεργή
υποστήριξη νέων με ώριμα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και την προώθηση
αξιοποίησής τους.
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε
διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας για να ωριμάσουν ή πραγματοποιήσουν τα
επιχειρηματικά τους σχέδια. Η υποστήριξη γίνεται μέσω:
(α) χορήγησης ολιγόμηνης υποτροφίας (διάρκειας 4 μηνών) ώστε να μπορούν
απερίσπαστοι να αφιερωθούν στη ανάπτυξη του σχεδίου τους,
(β) φιλοξενία σε χώρους συνεργασίας («Κυψέλες»), όπου θα μπορούν να
συνεργάζονται και να ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις με άλλους νέους του
Προγράμματος και
(γ) διοργάνωση τακτικών συναντήσεων με μέντορες, οργάνωση ενημερωτικών και
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων που θα γίνονται στους Χώρους
5

Συνεργασίας προς όφελος των νέων αυτών από ειδικούς συμβούλους και
επισκέψεις δυνητικών επενδυτών.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, όπως
περιγράφονται παρακάτω:

Α’ φάση (πιλοτική)
Κατά την Α’ φάση (πιλοτική) διάρκειας 4 μηνών, θα δημιουργηθούν 2 Κυψέλες
Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε χώρους που θα παραχωρηθούν
στη Γ.Γ.Ν.Γ. για το σκοπό αυτό. Στους Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενηθούν
διακριθέντες εθνικών διαγωνισμών επιχειρηματικότητας, που έλαβαν χώρα από το
2010 και μετά, όπως ενδεικτικά:
Διαγωνισμοί που διοργανώνουν οι Μονάδες Καινοτομίας των Ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ε-nnovation
i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία
Η Ελλάδα Καινοτομεί
Διαγωνισμός «Καινοτομίας – Νέας Επιχειρηματικής Ιδέας» της Γ.Γ.Ν.Γ

Η

οργάνωση

και

διαχείριση

των

2

Χώρων

Συνεργασίας

(Κυψέλες

Επιχειρηματικότητας) που θα δημιουργηθούν κατά την Α’ φάση θα ανατεθεί, σε
εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα ή μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς με τεχνογνωσία και
εμπειρία στην διαχείριση ανάλογων έργων, ώστε να επισπευστεί η υλοποίηση του
προγράμματος και να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η επιτυχία της. Οι κανόνες
λειτουργίας των δύο κυψελών θα καθορίζονται από το εγχειρίδιο λειτουργίας των
κυψελών (η πρώτη του εκδοχή θα παραδοθεί από τον ανάδοχο συγγραφής του πριν
την έναρξη της πιλοτικής φάσης).
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Στους

Χώρους

Συνεργασίας

θα

διοργανώνονται

σε

εβδομαδιαία

βάση

ενημερωτικές/εκπαιδευτικές ημερίδες σε επίκαιρα επιχειρηματικά θέματα από
ειδικούς συμβούλους (π.χ. λογιστές, νομικούς, συμβούλους επιχειρηματικής
ανάπτυξης, συμβούλους εμπορικής προώθησης - marketing, συμβούλους
ευρεσιτεχνίας), προκειμένου οι φιλοξενούμενοι (υπότροφοι) να εκπαιδευτούν
κατάλληλα και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες ώστε να
δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικότερα επαγγελματικά και επιχειρηματικά.
Ακόμα, στους Χώρους Συνεργασίας θα πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις
μεντόρων/καθοδηγητών (π.χ. επιχειρηματίες, επενδυτές, στελέχη αγοράς), οι
οποίοι θα καθοδηγούν τους φιλοξενούμενους (υπότροφους) στην επιτυχή και
βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων (εγχειρημάτων).
Β’ φάση (επέκταση)
Στην Β’ φάση του προγράμματος (επέκταση) θα δημιουργηθούν τέσσερις (4)
Κυψέλες Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Στους
Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενούνται διακριθέντες διαγωνισμών επιχειρηματικής
ιδέας/σχεδίου

που

πραγματοποιούνται

σε

εθνικό

ή

τοπικό

επίπεδο

συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που θα
υλοποιήσει η Γ.Γ.Ν.Γ. Η διαδικασία επιλογής υποτρόφων, το ύψος των υποτροφιών
και οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών ορίζονται από Κοινή Υπουργική
Απόφαση. Η Β’ φάση του προγράμματος θα έχει διάρκεια υλοποίησης μέχρι τον
Οκτώβριο του 2015.
Η οργάνωση και διαχείριση των Κυψελών Επιχειρηματικότητας που θα
δημιουργηθούν κατά την Β’ φάση θα ανατεθεί σε αναδόχους (έναν για κάθε πόλη)
που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπει η Εθνική και
Κοινοτική Νομοθεσία. Η υλοποίηση του προγράμματος κατά τη Β’ φάση (επέκταση)
θα πραγματοποιηθεί στη βάση αναλυτικού οδηγού/εγχειριδίου λειτουργίας και
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διαχείρισης των Χώρων Συνεργασίας που θα παραδοθεί οριστικά με την
ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης του προγράμματος.
Ο τρόπος λειτουργίας των Κυψελών θα είναι όμοιος με την πιλοτική φάση, όσον
αφορά

στις

ενημερωτικές/εκπαιδευτικές

εκδηλώσεις

(ημερίδες)

και

την

καθοδήγηση από μέντορες και ειδικούς συμβούλους. Στην επέκταση του
προγράμματος θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικτύωση των υποστηριζόμενων
των Χώρων Συνεργασίας με υποστηρικτικούς φορείς και επενδυτές ως αποτέλεσμα
των συνεργασιών που θα προκύψουν (μνημόνια συνεργασίας) μέσω του «Μόνιμου
μηχανισμού» προώθησης της επιχειρηματικότητας των νέων.

2.2 Περιγραφή αντικειμένου του παρόντος έργου
Το παρόν έργο συνίσταται στην δημιουργία και σύνταξη του αναλυτικού
εγχειριδίου λειτουργίας και διαχείρισης των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας». Το
εγχειρίδιο λειτουργίας κρίνεται απαραίτητο από το Πρόγραμμα προκειμένου να
αναλυθεί και να τεκμηριωθεί ο τρόπος της λειτουργίας των κυψελών και να γίνει
πλήρης παρουσίαση του προγράμματος σπουδών με ανάλυση και περιγραφή των
θεματικών ενοτήτων και ωρών που θα διεξάγονται τα σεμινάρια διδασκαλίας.
Επίσης, είναι απαραίτητο ως προς την καθοδήγηση που θα δίνει στην κάθε Κυψέλη
και τον εκάστοτε διαχειριστή της και στις τέσσερις πόλεις που θα διεξαχθεί το
πρόγραμμα, ώστε να μην υπάρξουν αποκλίσεις σε κάποια από αυτές και να
λειτουργούν στο σύνολο τους με τον ίδιο τρόπο. Το παρόν εγχειρίδιο θα είναι
δεσμευτικό και οι κανόνες που θα αναγράφονται θα πρέπει να τηρούνται στο
έπακρο από τους διαχειριστές των Κυψελών και τους υποτρόφους, σε κάθε κύκλο
και για όλο το πρόγραμμα. Το εγχειρίδιο λειτουργία και διαχείρισης των Κυψελών
θα εξακολουθήσει να είναι δεσμευτικό και στην περίπτωση που θα συνεχιστεί το
πρόγραμμα με κάποια άλλη μορφή μέσω του μόνιμου μηχανισμού στήριξης της
επιχειρηματικότητας που δύναται να κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του παρόντος
προγράμματος.
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Μέσω του εγχειριδίου θα παρέχεται το ολοκληρωμένο και αναλυτικό πρόγραμμα
διδασκαλίας, θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας
καθοδήγησης (mentoring) προς τους υποψηφίους, θα εξηγείται η λογική που θα
διέπει της ενημερωτικές εκδηλώσεις και τέλος θα αναφέρονται τα κριτήρια
επιλογής διδασκόντων, μεντόρων και ομιλητών. Αναλυτικά στο εγχειρίδιο θα
περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια:

1. Κατευθύνσεις – Στόχοι : θα περιγράφονται αναλυτικά οι προτεραιότητες και οι
στόχοι που θέτει η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στις κυψέλες τα οποία θα
πρέπει να εκπληρώνονται από τους διαχειριστές των Κυψελών ώστε να είναι σε
πλήρη συμφωνία με τις κατευθύνσεις που θέτει και απαιτεί η Ο.Δ.Ε.
2. Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας των Χώρων Συνεργασίας : θα περιγράφονται
λεπτομερώς οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να διαθέτει η κάθε
Κυψέλη από άποψη εγκαταστάσεων, υποδομής, ηλεκτρονικού, τεχνολογικού
και μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνικής υποστήριξης του χώρου. Επίσης, στο
συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναγράφονται τα ωράρια λειτουργίας, η οργάνωση
και διαχείριση του χώρου, αλλά και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων
μερών (ιδιοκτήτες-διαχειριστές κυψέλης, υπότροφοι, Γ.Γ.Ν.Γ.).
3. Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Διδασκαλίας: Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι
υψίστης σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση και διαχείριση των κυψελών
επιχειρηματικότητας. Θα περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, που
θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της πράξης και συγκεκριμένα των εννέα
τετραμήνων σε όλες τις πόλεις. Επιπλέον, θα δώσει σαφείς κατευθύνσεις
αναφορικά με το περιεχόμενο, τους τομείς και τις θεματικές ενότητες του
διδακτικού υλικού.
4. Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Mentoring: Σε συμφωνία με όσα περιγράφονται
στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται αναλυτικό πρόγραμμα mentoring, το οποίο θα
προβλέπει την κάλυψη κενών και αναγκών που θα προκύψουν από τη
διδασκαλία. Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του mentoring έχει άμεση
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συνάφεια με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, ενώ
παράλληλα προβλέπει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα εξέλιξης
κάθε εκκολαπτόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.
5. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Προόδου Υποτρόφων: Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των κυψελών, το χρονοδιάγραμμα της
πράξης και τις απαιτήσεις τεχνικού δελτίου και Ο.Δ.Ε., παρουσιάζεται και
τεκμηριώνεται

αναλυτικό

πρόγραμμα

παρακολούθησης

προόδου

των

υποτρόφων, το οποίο περιλαμβάνει διακριτές φάσεις, παραδοτέα και ορόσημα.
6. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Προόδου των Υποτρόφων:

θα περιγράφεται

αναλυτικά ο τρόπος, η μέθοδος και η συχνότητα αξιολόγησης των υποτρόφων
ανά κύκλο υποτροφιών (τετράμηνο) το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται από το
σύνολο των Κυψελών. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η ακριβής εφαρμογή των
κανόνων που θα αναλύονται καθώς η επιτυχής αξιολόγηση των υποτρόφων
είναι αυτή που θα τους επιτρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν την υποτροφία
καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε κύκλου ή η ανεπιτυχής πρόοδος κάποιου
υπότροφου μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της υποτροφίας του.
7. Διαδικασία για την Επιτυχή Ολοκλήρωση του Προγράμματος Υποτρόφου : στο
τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου θα περιγραφεί αναλυτικά η
διαδικασία με την οποία θα γίνεται η τελική κρίση των υποτρόφων όσον αφορά
την ωρίμανση των αρχικών τους επιχειρηματικών σχεδίων μετά το πέρας της
τετράμηνης παραμονής τους στην Κυψέλη. Θα δίνονται τα απαραίτητα στάδια
τα οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ο υπότροφος σε αυτούς τους τέσσερις
μήνες ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και επιτυχής η διαδικασία.

Συμπερασματικά, τα παραπάνω κεφάλαια θα αποτελέσουν το εγχειρίδιο
λειτουργίας των κυψελών επιχειρηματικότητας, που, που οφείλει να αποτελέσει
τον απόλυτο οδηγό λειτουργίας των χώρων εκκόλαψης των επιχειρηματικών
σχεδίων των υποτρόφων.
10

3. Κατευθύνσεις – Στόχοι του προγράμματος
Οι κατευθύνσεις και οι στόχοι των Κυψελών Επιχειρηματικότητας καθορίζονται από
το τεχνικό δελτίο υποστήριξης του προγράμματος, αλλά και από τους στόχους που
έχει θέσει η Ο.Δ.Ε.
Το αντικείμενο του έργου «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται κυρίως στην
υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω
εντατικής

επιχειρηματικής

εκπαίδευσης

και

ανάπτυξης

επιχειρηματικών

δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξή τους για να πραγματοποιήσουν τα
επιχειρηματικά τους σχέδια. Επιπλέον το αντικείμενο επεκτείνεται στην
ενθάρρυνση και παρακίνηση γενικότερα των νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν
και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, στην παροχή σχετικής
πληροφόρησης, στη δικτύωση νέων δημιουργών μεταξύ τους αλλά και με φορείς
που θα τους υποστηρίξουν, καθώς και στην προώθηση συνεργασιών. Τέλος, το
αντικείμενο

των

Κυψελών

είναι

η

παροχή

πληροφόρησης,

δικτύωσης

εκκολαπτόμενων επιχειρηματιών μεταξύ τους αλλά και με φορείς που δυνητικά
μπορούν να τους υποστηρίξουν.
Συνεπώς, οι κατευθύνσεις και οι στόχοι των Κυψελών είναι οι εξής :
- Η παροχή ολοκληρωμένων υποδομών, οι οποίες θα φιλοξενήσουν νέους και νέες
υποτρόφους, που θα ωριμάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους, ως εκκολαπτόμενες
επιχειρηματικές κινήσεις.
-

Η δημιουργία ενός σύγχρονο και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης και
ωρίμανσης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων.

- Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διδασκαλίας σε συγκεκριμένα αντικείμενα
που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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- Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθοδήγησης προς τους υποτρόφους, με
στόχο την επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης
των επιχειρηματικών σχεδίων.
- Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμψύχωσης, και υποστήριξης των υποτρόφων.
- Η λεπτομερής παρακολούθηση της προόδου και της αποδοτικότητας των
εκτελούμενων εργασιών εντός της κυψέλης, με στόχο τελική ωρίμανση των
επιχειρηματικών σχεδίων
- Η υλοποίηση συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας και
λοιπών εκδηλώσεων / παρουσιάσεων, που θα έχουν ως στόχο την κάλυψη των
αναγκών των υποτρόφων σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως: διαχείρισης
διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, η εξοικείωση των νέων σε
θέματα έρευνας και τεχνολογίας, η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος κ.λπ
- Η προώθηση, όπου είναι εφικτό, των καινοτόμων και ώριμων ιδεών και η
ενθάρρυνση της σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών
- Η παροχή της δυνατότητας επαφής με δυνητικούς συνεργάτες που θα
υποστηρίξουν στη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των υποτρόφων.

Συμπερασματικά, βασικός στόχος των Κυψελών στο πλαίσιο της ευρύτερης πράξης,
είναι ο σχεδιασμός, η εισαγωγή και η εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου
θερμοκοιτίδας καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων που θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα δώσει ώθηση σε καινοτόμα
επιχειρηματικά σχέδια να εισέλθουν στην αγορά.

4. Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας των Χώρων Συνεργασίας και
Υποχρεώσεων των Υποτρόφων / Αναδόχων
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4.1 Γενικά
Οι κυψέλες επιχειρηματικότητας αποτελούν διεθνώς ένα πρωτοποριακό εγχείρημα
σε ό,τι αφορά στους στόχους του, το προφίλ των υποτρόφων, τα χαρακτηριστικά
του προγράμματος, τα οφέλη των συμμετεχόντων και γενικά την συνολική «λογική»
του. Σχετικά αντίστοιχες δομές αποτελούν διεθνώς οι λεγόμενες «θερμοκοιτίδες»
(incubators) και οι «επιταχυντές επιχειρηματικότητας» (accelerators). Υπάρχουν
όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ των κυψελών και των δύο παραπάνω δομών
(incubators – accelerators) , με κυριότερες τις εξής:
Οι κυψέλες επιχειρηματικότητας διοργανώνονται από το Ελληνικό Κράτος
(Υπουργείο Παιδείας – Γ.Γ.Ν.Γ.) με βασικούς σκοπούς την ενδυνάμωση της
νεανικής επιχειρηματικότητας, την δημιουργία «επιχειρηματικής κουλτούρας»
στους νέους και την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά. Οι δύο παραπάνω
δομές διαχειρίζονται από ιδιώτες και εκτός από τους παραπάνω σκοπούς έχουν
και καθαρά εμπορικό ενδιαφέρον, αφού την βοήθεια και τις διευκολύνσεις
στους συμμετέχοντες την «εξαργυρώνουν» με συμμετοχή, με κάποιο ποσοστό,
στην εταιρία που θα ιδρύσουν ή έχουν ιδρύσει οι δικαιούχοι ή με διάφορους
άλλους τρόπους.
Στις κυψέλες υπάρχουν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια συμμετεχόντων, ενώ στις
άλλες δύο δομές δεν υπάρχει τόση αυστηρότητα στον τομέα αυτό.
Στις κυψέλες υπάρχει συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία (στην κατεύθυνση
της επιμόρφωσης των υποτρόφων με τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για
την ίδρυση μια επιχείρησης), ενώ η λογική αυτή απουσιάζει στις άλλες δύο
δομές (που περιορίζονται σε γνώσεις που παρέχουν οι μέντορες στους
συμμετέχοντες).
Στις κυψέλες επιχειρηματικότητας εισέρχονται νέοι που έχουν διακριθεί με
κάποια πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας,
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ενώ στις άλλες δύο δομές επιλέγονται συμμετέχοντες με κριτήρια που ορίζονται
αποκλειστικά από τους διοικούντες των δομών αυτών.
Τέλος, στις κυψέλες επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί απαίτηση η ίδρυση
εταιρίας με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ στις άλλες δύο δομές
υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να
επιτευχθεί η απόσβεση της επένδυσης για τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

4.2 Κανόνες λειτουργίας Κυψελών
Από την παραπάνω γενική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των Κυψελών
σύμφωνα με την ενταγμένη πράξη, γίνεται σαφές, ότι η συγκεκριμένη λειτουργία
πρέπει να έχει εντελώς διαφορετική λογική, συγκριτικά με τα accelerators και τα
incubators. Οι κυψέλες έχουν μια καθαρά εκπαιδευτική νοοτροπία που στοχεύει,
όμως, στο να οδηγήσει τους υποτρόφους στην αγορά, ενώ οι δύο άλλες δομές
έχουν καθαρά εμπορικό χαρακτήρα.
Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση και μιας
διαφορετικής λογικής στους κανόνες λειτουργίας των χώρων συνεργασίας. Πρέπει
να υπάρχουν καθορισμένοι κανόνες που θα ακολουθούνται από το σύνολο των
υποτρόφων (αλλά και από τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους των χώρων
συνεργασίας) και θα διασφαλίζουν ότι οι υπότροφοι. Οι συγκεκριμένοι κανόνες θα
έχουν την ισχύ κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος θα πρέπει να τηρείται ανελλιπώς
τόσο από τους υποτρόφους όσο και από τους διαχειριστές και τις κυψέλες γενικά.
4.2.1 Κανονισμός Λειτουργίας για τους υποτρόφους
Το ύψος της υποτροφίας για κάθε υπότροφο ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων
(800) ευρώ. Η υποτροφία καταβάλλεται στους υπότροφους μετά την εκάστοτε
επιτυχή μηνιαία αξιολόγηση, ανάλογα με την διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων
από πλευράς Γ.Γ.Ν.Γ.
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση:
1. Να εργάζονται εντός του χώρου της Κυψέλης καθημερινά από Δευτέρα έως
και Παρασκευή, για τόσες ώρες ώστε να συμπληρώνονται τουλάχιστον 20
ώρες εργασίας την εβδομάδα. Ο υπότροφος οφείλει να υπογράφει τόσο
κατά την άφιξη του, όσο και κατά την αποχώρηση του από τους χώρους της
κυψέλης ειδικό έντυπο (βλ παράρτημα 1), που θα προμηθεύεται από τον
διαχειριστή της κυψέλης*. Για να δικαιολογηθεί η παρουσία του υποτρόφου
για μικρότερο χρόνο, υποβάλλεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη Γ.Γ.Ν.Γ.
που εξετάζεται από τα στελέχη της Γ.Γ.Ν.Γ. που απαρτίζουν την Ο.Δ.Ε., η
οποία ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα και η οποία εισηγείται
την αποδοχή ή απόρριψη αυτής στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς. Ο
τελευταίος αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας, με αποδοχή ή
απόρριψη αντίστοιχα της υποβληθείσας αιτιολόγησης. Είναι προφανές ότι
στην περίπτωση ασθένειας, γίνεται αυτομάτως δεκτή η αιτιολόγηση που
συνοδεύεται από βεβαίωση ιατρού του δημοσίου.
2. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και περιοριστικά τη θέση εργασίας
(γραφείο, καρέκλα και υπολογιστής) που θα τους χρεωθεί εξαρχής από το
διαχειριστή της Κυψέλης (βλ. Παράρτημα 2). Οι υπότροφοι οφείλουν να
σεβαστούν απόλυτα τόσο τον προσωπικό εξοπλισμό που θα τους
παραχωρηθεί κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στους χώρους
συνεργασίας.
3. Να χρησιμοποιούν τον κοινόχρηστο εξοπλισμό της Κυψέλης (τηλεφωνικό
κέντρο, φωτοτυπικό μηχάνημα, φαξ κ.λπ), μόνο κατόπιν αδείας από το
Διαχειριστή.
4. Να εισέρχονται ευπρεπώς ενδεδυμένοι.

15

5. Να σέβονται τους χώρους που φιλοξενούνται και να φροντίζουν για την
καθαριότητά.
6. Να σέβονται απόλυτα όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (στελέχη
της Γ.Γ.Ν.Γ., διαχειριστές, διδάσκοντες-μέντορες, υπαλλήλους των χώρων
που φιλοξενούνται οι κυψέλες, τους ομιλητές στις εκδηλώσεις κ.ο.κ.), αλλά
και εργαζόμενους σε γειτονικούς χώρους των κυψελών. Οποιαδήποτε
παρέκκλιση από τη πρέπουσα συμπεριφορά, μπορεί να επιφέρει διακοπή
της υποτροφίας. Υπεύθυνος για την

παρακολούθηση της τήρησης των

παραπάνω είναι ο διαχειριστής της κυψέλης, ο οποίος οφείλει να
ενημερώσει για οποιοδήποτε ατυχές περιστατικό την Ο.Δ.Ε.
7. Να παρακολουθούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα (είτε είναι
διδασκαλία είτε επιμορφωτικές εκδηλώσεις). Η παρακολούθηση των
διδακτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε ενημερωτικής ή άλλης φύσεως
εκδήλωσης (προφανώς και των εκδηλώσεων παρουσίασης της προόδου των
υποτρόφων) που διοργανώνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
προγράμματος, είναι υποχρεωτική για τους υπότροφους.
8. Να καταρτίζουν μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Εφαρμογής* (βλ. Παράρτημα 3)
του Επιχειρηματικού Σχεδίου και να τις υποβάλουν όχι αργότερα από την 5η
ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς στην Ο.Δ.Ε., σε έντυπη
μορφή με πρωτότυπη υπογραφή. Η καθυστέρηση υποβολής της μηνιαίας
Έκθεσης Προόδου συνεπάγεται καθυστέρηση καταβολής της υποτροφίας. Σε
περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου για
διάστημα άνω των πέντε (5) ημερών και μέχρι τριάντα (30) ημέρες,
υποβάλλεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη Γ.Γ.Ν.Γ. που εξετάζεται από την
Ο.Δ.Ε., η οποία εισηγείται την αποδοχή ή απόρριψη της αιτιολόγησης αυτής
στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς, ο οποίος αποφασίζει για τη συνέχιση ή
μη της υποτροφίας, με αποδοχή ή απόρριψη αντίστοιχα της υποβληθείσας
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αιτιολόγησης. Σε περίπτωση μη δικαιολογημένης τήρησης των όρων
παρουσίας στην Κυψέλη Επιχειρηματικότητας, είτε λόγω μη υποβολής
τεκμηριωμένης αιτιολόγησης, είτε λόγω απόρριψης της τεκμηριωμένης
αιτιολόγησης, η υποτροφία διακόπτεται. Η υποτροφία διακόπτεται σε
περίπτωση που ο υπότροφος καθυστερεί πάνω από τριάντα (30) ημέρες την
υποβολή της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου Εφαρμογής του Επιχειρηματικού
Σχεδίου ή σε περίπτωση απόρριψης από το Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς
της τεκμηριωμένης αιτιολόγησής του για την καθυστέρηση υποβολής πέραν
της 5ης ημέρας υποβολής κατά τα οριζόμενα.
9. Να ετοιμάζουν πεντάλεπτες παρουσιάσεις (και σε power point) για τις
μηνιαίες εκδηλώσεις παρουσίασης της προόδου τους, τις οποίες και θα
υποστηρίζουν ενώπιον των συναδέλφων τους αλλά και των διάφορων
προσκεκλημένων

(επιχειρηματιών,

τραπεζικών

στελεχών,

πιθανών

χρηματοδοτών κ.ο.κ.) κάθε φορά.

4.2.2 Κανονισμός Λειτουργίας για τις Κυψέλες και τους Διαχειριστές
Στο πλαίσιο των παροχών και των δραστηριοτήτων τους οι κυψέλες και οι
Διαχειριστές αυτών έχουν την υποχρέωση:
1. Να παρέχουν τους απαραίτητους χώρους γαι όλη τη χρονική διάρκεια της
κάθε Κυψέλης και για όλα τα τετράμηνα που θα προβλέπει η σχετική
σύμβαση.
2. Να

διατηρούν

σε

λειτουργία

τους

χώρους

των

Κυψελών

Επιχειρηματικότητας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις
21:00. Όλοι οι ανωτέρω χώροι θα είναι προσπελάσιμοι σε Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες και θα καθαρίζονται και θα ανεφοδιάζονται καθημερινώς με
δαπάνες των Κυψελών και ευθύνη του διαχειριστή.
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3. Να διαθέτουν τους χώρους φιλοξενίας των Κυψελών κατ’ αποκλειστικότητα
για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται ότι στις ίδιες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι
ανάδοχοι των κυψελών δύνανται να φιλοξενούν και άλλες δράσεις, χωρίς
ωστόσο να υπάρχει κοινή χρήση εγκαταστάσεων.
4. Να διαθέτουν χώρους κατάλληλους για πνευματική εργασία και συνεργασία,
στους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα στους νέους υποτρόφους, ως
υποψήφιους επιχειρηματίες, να επεξεργασθούν και να βελτιώσουν, αλλά
και να συζητήσουν σε ομαδική συνεργασία το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.
Στους χώρους θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές ψύξης και θέρμανσης.
5. Να διαθέτουν στους υποτρόφους όλη την αναγκαία υλικοτεχνική και λοιπή
υποδομή και συγκεκριμένα τα εξής:
Θέση εργασίας που θα περιλαμβάνει ατομικό γραφείο και καρέκλα, τα
οποία θα χρεώνονται σε κάθε υπότροφο ονομαστικά, σύμφωνα με το
έντυπο του παραρτήματος 2*.
Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (για όσους το επιθυμούν και δεν
θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό τους Η/Υ) με σύνδεση στο
διαδίκτυο, ο οποίος θα χρεώνεται σε κάθε υπότροφο ονομαστικά,
σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος 2*.
Προσωπικό ερμάριο (ή χώρο σε κοινόχρηστη βιβλιοθήκη), ο οποίος θα
χρεώνεται σε κάθε υπότροφο ονομαστικά, σύμφωνα με το έντυπο του
παραρτήματος 2*.
κοινόχρηστος εκτυπωτής, συσκευή και σύνδεση τηλεφώνου, συσκευή
και σύνδεση τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικός σαρωτής και φωτοτυπικό.
Οι κοινόχρηστες αυτές συσκευές θα βρίσκονται στο γραφείο του
διαχειριστή της κυψέλης, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή
χρήση τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ότι θα επιτρέπονται τηλεφωνικές
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συνδιαλέξεις που θα σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της
επιχειρηματικής ιδέας ή έκτακτης ανάγκης, οι εκτυπώσεις θα
περιοριστούν στις εντελώς απαραίτητες (η λειτουργία των κυψελών θα
πρέπει να στηρίζεται απόλυτα στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης) και
γενικά θα επιχειρείται η όσο το δυνατό μικρότερη κατανάλωση υλικών
και ενεργειακών πόρων. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και βασικό
«μάθημα» προς τους μελλοντικούς επιχειρηματίες.
Κοινόχρηστη κουζίνα, όπου θα παρέχεται νερό, καφές, χυμοί και σνακ
για 40 άτομα σε καθημερινή βάση.
Τουαλέτες για την κάλυψη αναγκών τουλάχιστον 40 ατόμων, με
ξεχωριστούς χώρους για άνδρες και γυναίκες.
Χώρος συσκέψεων με υποδομή φιλοξενίας τουλάχιστον 10 ατόμων.
Χώρος υποδοχής.
Χώρος εκδηλώσεων, κατάλληλος για ημερίδες, παρουσιάσεις, ομιλίες, με
υποδομή φιλοξενίας τουλάχιστον 40 ατόμων.
6. Να

οργανώνουν

με

δική1

τους

μέριμνα

σεμινάρια

διδασκαλίας,

ενημερωτικές ημερίδες ή συναντήσεις εργασίας των υποτρόφων με
διακεκριμένους επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
διακεκριμένους εκπροσώπους επενδυτικών οργανισμών από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, δικηγόρους, λογιστές καθώς και με άλλους επαγγελματίες που
έχουν ως αντικείμενο τη συμβουλευτική, τεχνική ή χρηματοδοτική
υποστήριξη επιχειρηματιών.

1

Για την κανονική φάση ο ανάδοχος που θα παρέχει τις συνολικές υπηρεσίες φιλοξενίας,
συμβουλευτικής κ.ο.κ. των υποτρόφων
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7. Να

οργανώνουν

τακτικές

επισκέψεις

μεντόρων/καθοδηγητών

(π.χ.

επιχειρηματίες, επενδυτές, στελέχη αγοράς), οι οποίοι θα καθοδηγούν τους
υπότροφους στην επιτυχή και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους
σχεδίων (εγχειρημάτων).
8. Να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά στον
προγραμματισμό δράσεων-διδασκαλίας- εκδηλώσεων στην διάρκεια κάθε
τετραμηνιαίου κύκλου και συγκεκριμένα:
Στην πρώτη εβδομάδα «εξοικείωσης των υποτρόφων» κάθε κύκλου θα
πραγματοποιούνται μόνο συνεντεύξεις των υποτρόφων, οι οποίες θα
διεξάγονται από ειδική επιτροπή που ορίζει ο διαχειριστής, για να
συζητήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να διαπιστωθεί η
ωριμότητα της (να γίνει γνωστό δηλαδή το «σημείο αφετηρίας» του
κάθε υποτρόφου ή ομάδας υποτρόφων). Την εβδομάδα αυτή δεν θα
πραγματοποιείται ούτε διδασκαλία ούτε κάποια άλλη εκδήλωση.
Από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του κύκλου, από
Δευτέρα έως και Πέμπτη θα διεξάγονται τέσσερεις (4) ώρες
διδασκαλίας (όπως καθορίζονται σε επόμενη ενότητα). Οι ώρες
διδασκαλίας σε κάθε κύκλο ανέρχονται, επομένως, σε εξήντα οκτώ (68).
Την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα παρουσίας των υποτρόφων στην
κυψέλη σε ένα κύκλο, θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις
παρουσίασης της προόδου των υποτρόφων, (είτε ως μονάδες είτε ως
ομάδες- όπως περιγράφηκε παραπάνω).
Στην πλειοψηφία των υπολοίπων Παρασκευών κάθε κύκλου, θα
διοργανώνονται εκδηλώσεις- ομιλίες διακεκριμένων στελεχών του
επιχειρηματικού χώρου, στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά οι
υπότροφοι.
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9. Να έχει την πλήρη ευθύνη και για την άρτια διοργάνωση (επιλογή
κατάλληλων προσώπων, τεχνική υποστήριξη και αρτιότητα των αιθουσών
κ.ο.κ.) κάθε εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος.
10. Να καλύπτει τα έξοδα για την παρουσία ή φιλοξενία μεντόρων- ομιλητών σε
εκδηλώσεις ή τις αμοιβές των διδασκόντων κατά την διάρκεια της Β φάσης.
11. Να προβαίνει σε ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος, καθώς και σε
ενέργειες δικτύωσης των υποτρόφων. Στην κατεύθυνση αυτή είναι
υποχρεωμένος να παρέχει υλικό δημοσιότητας της Γ.Γ.Ν.Γ. ή δικής του
παραγωγής που θα αφορά τόσο στη δραστηριότητα της Κυψέλης γενικά όσο
και σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και εξειδικευμένα αντικείμενα,
που άπτονται της δικτύωσης. Τέλος, μέσω των εκδηλώσεων που θα
διοργανώνει, οφείλει να φέρνει σε επαφή τους υποτρόφους με
επιχειρηματίες και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς με στόχο την
δικτύωση τους. Επίσης, στις περιπτώσεις που οι κυψέλες φιλοξενούνται σε
εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε γειτονικούς χώρους υπάρχουσες
επιχειρήσεις, θα ήταν καλό να υπάρχει αλληλεπίδραση ή και μεταφορά
γνώσεων μεταξύ αυτών και των υποτρόφων, με έλεγχο του διαχειριστή.

5. Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Διδασκαλίας
Βασική ενότητα της διαδικασίας ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχεδίων των
υποτρόφων, αποτελεί η διδασκαλία τους από έμπειρους διδάσκοντες, σε
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά θα καλύπτουν τις βασικές
θεωρητικές (αλλά πλήρως εφαρμόσιμες) γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας εν
δυνάμει νέος επιχειρηματίας, προκειμένου να εισέλθει όσο το δυνατό πιο
προετοιμασμένος στην σκληρή επιχειρηματική πραγματικότητα. Η θεωρητική
κατάρτιση που θα παρέχετε στους υποτρόφους, μαζί με την καθοδήγηση των
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μεντόρων και την μεταφορά εμπειριών από καταξιωμένα στελέχη του
επαγγελματικού «στίβου» θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα «εφόδια» για τους
μελλοντικούς επιχειρηματίες. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η
συγκεκριμένη κατάρτιση θα πραγματοποιείται μέσω των συχνών εκδηλώσεων
«αλληλεπίδρασης» υποτρόφων- στελεχών της αγοράς.
Στους υποτρόφους θα παρέχεται (εκτός της πρώτης εβδομάδας προσαρμογής)
τετράωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως και μέχρι την λήξη του προγράμματος. Οι
διδασκαλίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με μέγιστη
διάρκεια ημερήσιας διδασκαλίας τις δύο ώρες. Υπεύθυνος για την κατάρτιση του
εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας είναι ο διαχειριστής της κάθε κυψέλης, ο
οποίος είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την επιλογή των διδασκόντων, τον έλεγχο
της διδακτέας ύλης (σύμφωνα πάντα με το εγχειρίδιο λειτουργίας των κυψελών),
την έγκαιρη προσέλευση των διδασκόντων και την επίβλεψη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι επιστήμονες-επαγγελματίες με
σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις στο αντικείμενο διδασκαλίας και με ιδιαίτερη
ικανότητα στην μετάδοση γνώσεων.

Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις διαλέξεις τους με την χρήση
power point. Η διδακτέα ύλη οφείλει να είναι σαφής, να κατευθύνεται στην «πηγή»
της πληροφορίας ως απαύγασμα επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής
εμπειρίας ταυτόχρονα. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικόλογες θεωρητικές
προσεγγίσεις. Οι υπότροφοι δεν θα εξετάζονται στην διδακτέα ύλη.
Οι γενικές θεματικές ενότητες διδασκαλίας, τα ειδικά αντικείμενα και οι αντίστοιχες
ώρες διδασκαλίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σύνολο 11 ωρών

&

1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σύνολο 11 ωρών
2

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ,
ΕΣΠΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Σύνολο 9 ωρών

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ,
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΛ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ή ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ)

&

ΑΝΑΛΟΓΑ

ΜΕ

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1

2

3







4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3
3
2



1
1
1


ΤΗ

6

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΆΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

5

ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ
ΕΝΝΟΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2








3

2







2
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16

4

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
HACCP κ.λπ)
Σύνολο 5 ωρών

(ISO,

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
&
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σύνολο 8 ωρών
5

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύνολο 4 ωρών
BUSINESS
PLAN
&
BUSINESS MANAGEMENT
Σύνολο 6 ωρών

7

8

9

ΘΕΜΑΤΑ MARKETING ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Σύνολο 6 ωρών
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Σύνολο 4 ωρών



ΕΙΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ

ΤΟ

5

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

2

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ - ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3








2








2
2








3








ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

6







ΚΑΙ
–

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ





2

24



ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
10
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ PROJECTS

&

4
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Η παραπάνω κατανομή ωρών διδασκαλίας μεταξύ των υποενοτήτων μιας
διδακτικής ενότητας και η σειρά των μαθημάτων εντός του τετραμήνου, αποτελεί
ενδεικτική πρόταση που δεν δεσμεύει τον ανάδοχο.

6. Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Mentoring- Ενημερωτικές
Εκδηλώσεις
6.1 Mentoring
6.1.1 Μεθοδολογία Mentoring
Για έναν εκκολαπτόμενο επιχειρηματία ο μέντορας οφείλει να είναι κάποιος που
έχει επιχειρηματική εμπειρία και που μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας έμπιστος και
εχέμυθος συνομιλητής για μια αρκετά σημαντική χρονική περίοδο. Στο παρακάτω
διάγραμμα αναφέρονται οι βασικές αρχές του Mentoring ως επιστημονική μέθοδος
προσέγγισης:
Ο μέντορας

Γιατί

Ακούει και ρωτάει πολύ

Γιατί συνήθως ο ενδιαφερόμενος θα βρει μόνος του τη λύση
όταν γίνουν οι σωστές ερωτήσεις

Καθοδηγεί αλλά δεν πράττει

Μπορεί να σε συμβουλεύσει, να μιλήσεις με κάποιον αλλά
δεν θα λύσει το πρόβλημα

Επικεντρώνεται στη δράση

Κάθε φορά στο τέλος της κουβέντας ο μέντορας πρέπει να
ρωτήσει τι ακριβώς θα κάνεις και πότε.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο μέντορας δεν εκπαιδεύει, δεν αξιολογεί και
δεν εμπλέκεται στην καθημερινότητα του υποτρόφου.
Στόχοι του mentoring θα είναι οι εξής:
Να εγκατασταθεί και να αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο
μέντορα και στον υπότροφο.
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Να βοηθηθεί ο υπότροφος στην επίτευξη των στόχων του.
Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός υγιούς αισθήματος αυτο-εκτίμησης και
μιας ισχυρής συναισθηματικής νοημοσύνης.
Να παρέχει ασφαλή χώρο για την ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης
ιδεών και κοινωνικοποίησης.
Να παρέχει υποστήριξη στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

6.1.2 Πρόγραμμα Mentoring στις Κυψέλες
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στους
υποτρόφους, εκτός από την διδασκαλία συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων,
συμπληρωματική υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες- επιστήμονες. Η
υποστήριξη αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής:
Επεξήγηση της διδακτέας ύλης, όταν αυτό ζητηθεί από κάποιο υπότροφο,
για βαθύτερη κατανόηση της και επίλυση τυχόν αποριών.
Εμβάθυνση σε θέματα, επί της διδακτέας ύλης, που δεν συζητήθηκαν ή δεν
αναλύθηκαν ικανοποιητικά. Το γεγονός αυτό είναι πολύ πιθανό να
συμβαίνει λόγω του διαφορετικού υποβάθρου των υποτρόφων, τόσο σε
επίπεδο εξειδίκευσης γνώσεων όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων
αφομοίωσης.
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αντικείμενα που δεν σχετίζονται με
την παρεχόμενη διδασκαλία, αλλά με την εν γένει καλλιέργεια του
επιχειρηματικού τους σχεδίου.
Επίλυση προσωπικών προβλημάτων, πάντα σε ό,τι αφορά την παρουσία και
εργασία τους στον χώρο των κυψελών, σε συνεργασία με τον διαχειριστή
της κυψέλης. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αφορούν π.χ. στην
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συνεργασία τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους ή με άλλους
υποτρόφους, έλλειψη κινήτρων ή «οράματος» κ.ο.κ.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την σταθερή συνεργασία με δύο
μέντορες, οι οποίοι θα βρίσκονται δύο φορές τουλάχιστον, ο καθένας, την
εβδομάδα στους χώρους των

κυψελών, για δύο ώρες κατ’ ελάχιστο. Το

προτεινόμενο πρόγραμμα παρουσίας των μεντόρων εμφανίζεται παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Μεντοράς 1

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

Μεντοράς 2

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

ΩΡΕΣ
MENTORING

Οι υπότροφοι θα ενημερώνονται από τον διαχειριστή για τις ημέρες και ώρες που
θα είναι παρόντες οι μέντορες. Οι μέντορες πρέπει να είναι επιστήμονεςεπαγγελματίες με σημαντικές επαγγελματικές «παραστάσεις», υψηλή αντίληψη και
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Ως μέντορες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
πρόσωπα που απασχολούνται και ως διδάσκοντες, αν πληρούν τα παραπάνω
κριτήρια.

6.2 Εκδηλώσεις
Σε ότι αφορά τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, αυτές θα διεξάγονται ημέρα
Παρασκευή και όταν δεν υπάρχει εκδήλωση παρουσίασης προόδου των
υποτρόφων. Ομιλητές σε αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι επιχειρηματίες και στελέχη
επιχειρήσεων εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να μεταδώσουν
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στους υποτρόφους τις εμπειρίες που αποκόμισαν στην επαγγελματική τους ζωή.
Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις δεν είναι υποχρεωτική η παράλληλη παρουσίαση της
ομιλίας σε power point. Επιζητείται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή
των υποτρόφων σε αυτές τις εκδηλώσεις και η διεξαγωγή συζήτησης με τον
ομιλητή, μετά το πέρας της αρχικής του εισήγησης. Οι καλεσμένοι σε αυτές τις
εκδηλώσεις θα πρέπει να είναι πρόσωπα, που εκτός από τα παραπάνω
αναφερόμενα χαρακτηριστικά, να έχουν ικανότητα στην μετάδοση επαγγελματικών
εμπειριών, καθώς και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των εν δυνάμει
επιχειρηματιών. Οι καλεσμένοι σε αυτές τις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν
εθελοντικά.

7. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Προόδου Υποτρόφων
Η παρακολούθηση της προόδου των υποτρόφων, κατά την κανονική φάση, είναι
ιδιαιτέρως σημαντική γιατί καθορίζει την παραμονή ή όχι του υποτρόφου στις
Κυψέλες Επιχειρηματικότητας. Όπως έχει τονιστεί και παραπάνω, είναι απαραίτητο
να πιστοποιείται και να διαπιστώνεται η διαρκής πρόοδος και ωρίμανση της
επιχειρηματικής ιδέας του υποτρόφου ώστε να κρίνεται επιτυχής η συνέχιση της
υποτροφίας του.
Πιο συγκεκριμένα, στην κανονική φάση (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο)
του προγράμματος, οι υπότροφοι θα υποχρεούνται κάθε μήνα να καταρτίζουν
εκθέσεις με την πρόοδο και ωρίμανση της επιχειρηματικής τους ιδέας* (βλ.
Παράρτημα 3). Τις μηνιαίες εκθέσεις προόδου εφαρμογής του επιχειρηματικού
σχεδίου θα τις αποστέλλουν στην Ο.Δ.Ε. της Γ.Γ.Ν.Γ. (Λεπτομέρειες αναφέρονται
ανωτέρω). Κατόπιν, η Ο.Δ.Ε. θα πρέπει να μελετάει τις εκθέσεις των υποτρόφων και
να εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς για το αν θα πρέπει ή όχι να
συνεχιστεί η υποτροφία του κάθε υπότροφου. Ο κάθε υπότροφος έχει περιθώριο
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υποβολής της μηνιαίας έκθεσης προόδου του έως και την πέμπτη (5η) ημέρα του
επόμενου μήνα.
Ωστόσο, πέραν της διαδικασίας επικοινωνίας των υποτρόφων με την Ο.Δ.Ε. και τη
Γ.Γ.Ν.Γ., η γενική εικόνα των υποτρόφων και η εξέλιξη τους θα παρακολουθείται και
από τον διαχειριστή και τον υπεύθυνο κυψέλης με τον τρόπο που περιγράφεται
παρακάτω:
1. Σε καθημερινή βάση ο διαχειριστής θα συζητά με κάθε υπότροφο ξεχωριστά
σε πεντάλεπτες ιδιωτικές συζητήσεις.
2. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, ο διαχειριστής θα συμπληρώνει
έντυπο* (βλ. παράρτημα 4), στο οποίο θα αποτυπώνονται η ημερήσια
πρόοδος του υποτρόφου, οι ενέργειες που έκανε, οι ανάγκες που
δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα που προέκυψαν.
3. Τα συγκεκριμένο έντυπο θα φυλάσσεται με ημερολογιακή σειρά, σε φάκελο
που θα δημιουργήσει ο διαχειριστής για κάθε υπότροφο*.
Η πληροφορία όλων των εντύπων του μήνα θα αποκωδικοποιείται και θα
χρησιμοποιείται για τη σύνταξη της μηνιαίας αναφοράς που θα υποβάλλεται στην
Ο.Δ.Ε. Ως εκ τούτου, από τις μηνιαίες αναφορές θα εξάγονται χρήσιμα
συμπεράσματα για την γενική πρόοδο των υποτρόφων ή την ανάγκη ιδιαίτερης
προσοχής.
Συγκεκριμένα, στις Μηνιαίες Αναφορές* που θα παραδίδονται κάθε μήνα, θα
περιλαμβάνονται τα εξής :
Στοιχεία τεκμηρίωσης για τη συμμετοχή, παρακολούθηση και πρόοδο των
υποτρόφων από τον πρώτο μήνα έως και τον τέταρτο της πιλοτικής
λειτουργίας της Κυψέλης.

30

Στοιχεία τεκμηρίωσης για την οποιαδήποτε δραστηριότητα (εκπαίδευσης,
εκδήλωσης, μετακινήσεων, δημοσιότητας ημερίδας κλπ.) υλοποιηθεί κατά
τη διάρκεια του κάθε μήνα λειτουργίας της «Κυψέλης Επιχειρηματικότητας».
Έκθεση για την πορεία της Δράσης, τυχόν ελλείψεις ή προβλήματα κατά την
διάρκεια του κάθε μήνα λειτουργίας της «Κυψέλης Επιχειρηματικότητας»
και παρατηρήσεις επ’ αυτής, στοιχεία που θα βοηθήσουν στη απρόσκοπτη
διεξαγωγή της Β΄ Φάσης.

Τέλος, θα παραδοθεί και η τελική Απολογιστική Έκθεση*, για την πορεία
υλοποίησης του έργου, που επιπλέον θα περιλαμβάνει το σύνολο των
παρατηρήσεων και επισημάνσεων που προέκυψαν από τις Μηνιαίες Εκθέσεις.
Τέλος, κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, στις οποίες οι υπότροφοι
θα έχουν τη δυνατότητα παρουσίασης της προόδου της ιδέας τους και στους
υπόλοιπους υποτρόφους αλλά και στους καλεσμένους – μέντορες. Η συγκεκριμένη
διαδικασία θα δίνει τη δυνατότητα στους υποτρόφους να προβούν σε διορθώσεις ή
συμπληρώσεις στην τελική μηνιαία τους έκθεση που θα υποβάλλουν στην Γ.Γ.Ν.Γ..
Οι υπότροφοι θα πρέπει και σε αυτές τις παρουσιάσεις να περιγράφουν τις
εργασίες που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του μήνα σχετικά με την πρόοδο του
σχεδίου τους, το στάδιο εξέλιξης που βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή, την ανάλυση
των επόμενων βημάτων που θα ακολουθήσουν και τον χρονικό προγραμματισμό
τους ώστε να καταλήξουν στην υλοποίηση της ιδέας τους. Αποτελεί υποχρέωση των
διαχειριστών να παραβρίσκονται στις συγκεκριμένες παρουσιάσεις και να
συμπληρώνουν το μηνιαία έντυπο παρακολούθησης της προόδου των υποτρόφων*
(βλ. παράρτημα 5), κατ’ αντιστοιχία του ημερήσιου που περιγράφεται παραπάνω.
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8. Διαδικασία για την Επιτυχή Ολοκλήρωση του
Προγράμματος Υποτρόφου
Η διαδικασία η οποία κρίνει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του
υποτρόφου είναι μια συνισταμένη όλων των προηγούμενων διαδικασιών που
περιγράφηκαν αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια του οδηγού εφαρμογής. Ο
καθορισμός των απαιτήσεων και προδιαγραφών του προγράμματος των
υποτρόφων διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό και την επιτυχή τους ολοκλήρωση στο
πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας».
Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η πιστή εφαρμογή του παρόντος εγχειριδίου από
όλους τους εμπλεκόμενους τις κυψέλες επιχειρηματικότητας, αποτελεί το
σημαντικότερο παράγοντα επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος από τους
υποτρόφους, Σημειώνεται ότι οι υπότροφοι δεν είναι απαραίτητο ούτε και
υποχρεούνται να κάνουν σύσταση εταιρίας μετά το πέρα του τετραμήνου ώστε να
θεωρηθεί επιτυχής η έκβαση του προγράμματος.
Παρόλα αυτά, η κυψέλη επιχειρηματικότητας οφείλει να υλοποιήσει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι πλέον ευνοϊκές συνθήκες
για το σκοπό αυτό, που δεν είναι άλλος από την υλοποίηση της επιχειρηματικής
κίνησης.
Για το σκοπό αυτό η κυψέλη θα παρέχει δικτύωση που θα εξασφαλίζει την
εκπαίδευση των υποτρόφων και θα δίνει τη δυνατότητα για:
την προώθηση της ιδέας στην αγορά εργασίας,
την εξεύρεση επενδυτών,
την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ίδρυση επιχείρησης από τους
ίδιους τους υπότροφους, την επαφή με επιχειρηματίες συναφούς
αντικειμένου με αυτό της καινοτόμας ιδέας των υποτρόφων.
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Συγκεκριμένα:
θα δημιουργήσει μητρώο επιχειρήσεων στα αντικείμενα που άπτονται των
καινοτόμων ιδεών που θα ωριμάσουν στην Κυψέλη Επιχειρηματικότητας οι
υπότροφοι. Το συγκεκριμένο μητρώο θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις για την
κάλυψη των αντικειμένων όλων ανεξαιρέτως των ιδεών των υποτρόφων.
θα καταγράψει όλες τις υφιστάμενες επενδυτικές δραστηριότητες
παγκοσμίως (π.χ. ξένα funds, venture capital κ.λπ) και να τις προωθήσει
στους υποτρόφους, παρέχοντας σαφή περιγραφή για καθεμία από αυτές,
ούτως ώστε οι υπότροφοι να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.
θα καταγράψει και να παρουσιάσει με τον πλέον εύληπτο και κατανοητό
τρόπο, όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται αυτή τη στιγμή στη
χώρα μας μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (π.χ. ενίσχυση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα,
επενδυτικός νόμος κ.λπ).
Ο διαχειριστής θα ενημερώνει σε μηνιαία βάση την παραπάνω πληροφορία,
δηλαδή το μητρώο επιχειρήσεων, τη λίστα των υφιστάμενων επενδυτικών
δραστηριοτήτων και τη λίστα των χρηματοδοτικών εργαλείων και θα την έχει στη
διάθεση των υποτρόφων ανά πάσα στιγμή.
*Οι ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν
ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας, εφόσον υλοποιηθεί η
παραπάνω πρόταση που διατυπώθηκε από τους διαχειριστές των δύο κυψελών
κατά την πιλοτική φάση. Οι εκθέσεις προόδου των υποτρόφων, αλλά και τα
παραδοτέα των διαχειριστών των κυψελών, θα μπορούν να υποβάλλονται και
εγγράφως (πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής) για να φέρουν την υπογραφή των
υπευθύνων.
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Παράρτημα 1: Παρουσιολόγιο
Κυψέλη:
Ημερομηνία:
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Υποτρόφου

Ώρα
Άφιξης

Υπογραφή
κατά την
άφιξη

Ώρα
Αναχώρησης

Υπογραφή
κατά την
αναχώρηση

Υπογραφή
Διαχειριστή
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Παράρτημα 2: Δήλωση Ανάληψης Εξοπλισμού

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 – ΦΕΚ Α’ 75)

ΠΡΟΣ(1):

ΧΧΧΧΧ

Ο – Η Όνομα:

ΧΧΧΧΧ

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

ΧΧΧΧΧ

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

ΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧ

Επώνυμο:

ΧΧΧΧΧ

Τηλ:

ΧΧΧΧΧ

Ημερομηνία γέννησης(2):
ΧΧΧΧΧ
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

ΧΧΧΧΧ
Οδός:

ΧΧΧΧΧ

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΧΧΧΧΧ
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΧΧΧΧΧ

ΧΧΧ

ΤΚ:

ΧΧ
ΧΧ
Χ

ΧΧΧΧΧ

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι:
Αναλαμβάνω την ευθύνη για την ορθή χρήση του παρακάτω εξοπλισμού, που βρίσκεται στο χώρο της Κυψέλης
ΧΧΧΧΧ και αποτελειταί από
Ένα γραφείο
Μια καρέκλα
Ένα ερμάριο
Έναν προσωπικό υπολογιστή
ΧΧΧΧΧ

Ημερομηνία: ΧΧΧΧΧ.2013
Ο Δηλών,
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Παράρτημα 3: Μηνιαία Έκθεση Προόδου Υποτρόφου
Ονοματεπώνυμο Υποτρόφου:
Τίτλος επιχειρηματικού Σχεδίου:
Περίοδος:
Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δηλούμενης περιόδου
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Προβλήματα
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Καθυστερήσεις
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Παράρτημα 4: Έντυπο Ημερήσιας Παρακολούθησης
Υποτρόφου
Ονοματεπώνυμο Υποτρόφου:
Τίτλος επιχειρηματικού Σχεδίου:
Ημερομηνία:

Ημερήσια πρόοδος του υποτρόφου:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ενέργειες που πραγματοποίησε ο υπότροφος:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Αποτύπωση Αναγκών που δημιουργήθηκαν:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Αποτύπωση προβλημάτων που προέκυψαν:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................
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Παράρτημα 5: Έντυπο Μηνιαίας Παρακολούθησης
Υποτρόφου
Ονοματεπώνυμο Υποτρόφου:
Τίτλος επιχειρηματικού Σχεδίου:
Εβδομάδα:
Ημερομηνία από............. έως..............

Μηνιαία πρόοδος του υποτρόφου:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Ενέργειες που πραγματοποίησε ο υπότροφος:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Αποτύπωση Αναγκών που δημιουργήθηκαν:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Αποτύπωση προβλημάτων που προέκυψαν:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................
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