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Το πρόγραμμα με τον τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- Μy Business Success (My B. S) », διοργανώνεται από την ιδιωτική 
κεφαλαιουχική εταιρία ILF consulting IKE (εφεξής εταιρεία). 

Η εταιρία  έχει διανύσει μια  διαδρομή σε σημαντικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία 
ανανεώνεται αδιάκοπα με νέες πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη που αποσκοπεί στη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας. Τώρα  επεκτείνει τις δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων 
καινοτομίας που έχει αναπτύξει και των κέντρων καινοτομίας που λειτουργεί για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας. 

Το Πρόγραμμα (My B.S), αποτελείται από  διακριτή και συμπληρωματική πλατφόρμα υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας,  η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρίες  με πρώιμες 
επιχειρηματικές ιδέες, που αναζητούν επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αύξηση πωλήσεων 
ή/και χρηματοδότηση.  

Το Πρόγραμμα (My B.S), όσον αφορά στην Πλατφόρμα, διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους 
όρους της παρούσας προκήρυξης και του συμφώνου συμμετοχής σε αυτό, τo οποίο θα κληθούν να 
υπογράψουν οι τελικώς προκριθέντες στη φάση ένταξης. Η διαγωνιστική διαδικασία (διαδικασία 
αξιολόγησης) για την ένταξη θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η 
συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και ανεπιφύλακτης 
αποδοχής των όρων αυτών, καθώς και των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων 
του Προγράμματος, από τις οποίες και δεσμεύονται απόλυτα οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες 
παραιτούνται κάθε σχετικής αντίθετης αξίωσής τους. 
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1.     Πλαίσιο του Προγράμματος – My B.S  
 

Το Πρόγραμμα (My B.S) αποτελεί μια δράση που στοχεύει στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας.  

Αποτελεί   ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης στην Ελλάδα των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών 
στα πιο καθοριστικά βήματα ανάπτυξής τους προς την επιχειρηματική καταξίωση και επιτυχία. 

Ειδικότερα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωσης και 
επέκτασης, διάρκειας προσαρμοσμένης στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε συμμετέχουσας 
επιχείρησης, παρέχοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, μια σειρά από υποστηρικτικές 
δράσεις και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, 
να στοχεύσουν την κατάλληλη πελατειακή βάση και να επιταχύνουν την προώθηση του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας που παρέχουν και να εξασφαλίσουν επιχειρηματική επιτυχία και βιωσιμότητα. 

Απευθύνεται πρωτίστως σε εταιρίες (ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας) ακόμη και σε υπό σύσταση 
εταιρίες, οι οποίες έχουν να επιδείξουν υψηλή τεχνολογική ωριμότητα προϊόντων και υπηρεσιών. 
Ιδανικά οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή θα πρέπει να έχουν να επιδείξουν ήδη πωλήσεις 
προϊόντων/υπηρεσιών ή/και να έχουν ήδη ολοκληρώσει έναν αρχικό γύρο άντλησης επενδυτικών 
κεφαλαίων. 

Το πρόγραμμα (My B.S), απαρτίζεται αφενός από το διαγωνιστικό μέρος του και αφετέρου από τη 
φάση συμμετοχής-υλοποίησης.  

Ειδικότερα: 

(Φάση ένταξης): Μπορούν να συμμετέχουν καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας (RIS3), με έμφαση σε κλάδους με σημαντικό μέγεθος αγοράς και προοπτικές ανάπτυξης. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη , 
αίτηση συμμετοχής και επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αξιολογηθεί ως προς την καινοτομία, το 
ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και την αναπτυξιακή του προοπτική, μεταξύ άλλων, από  
εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων και σε διαχείριση 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου. Οι επιχειρήσεις, το επιχειρηματικό σχέδιο 
των οποίων θα αξιολογηθεί θετικά κατά τη φάση αυτή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, θα προκριθούν στην επόμενη φάση. 

 

(Φάση επιχειρηματικής επιτάχυνσης): Οι προκριθείσες στη φάση αυτή επιχειρήσεις, αρχικώς θα 
υποστηριχτούν προκειμένου να ολοκληρώσουν τη σύσταση ή τη μετατροπή στην κατάλληλη 
εταιρική μορφή (π.χ. από προσωπική σε κεφαλαιουχική εταιρία) αν δεν το έχουν ήδη πράξει. Στη 
συνέχεια, αφού πρώτα θέσουν από κοινού με τους συντελεστές του προγράμματος το 
επιδιωκόμενο επιχειρηματικό ορόσημο (π.χ. άντληση κεφαλαίων, διείσδυση σε αγορά-στόχος, 
κ.λπ.), θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το πλήρες φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
θερμοκοιτίδας του Αgora World Business Center, να εστιάσουν εντατικά στην επιτάχυνση της 
προϊοντικής τους ανάπτυξης, στην αύξηση πωλήσεων ή/και στην εύρεση χρηματοδότησης, 
αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα τους προσφερθεί, να 
ανταλλάξουν επιχειρηματικές εμπειρίες με τους άλλους συμμετέχοντες ως μέλη ενός αναπτυξιακού 
«οικοσυστήματος» και να μεγεθύνουν τη δυναμική και την αξία της επιχείρησής τους. 
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(Επίτευξη του επιχειρηματικού οροσήμου): Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, ολοκληρώνεται με την 
επίτευξη του συμφωνημένου επιχειρηματικού οροσήμου που είχε τεθεί κατά την πρώτη φάση  για 
τη συμμετέχουσα επιχείρηση, ήτοι απτά αποτελέσματα σε επίπεδο αύξησης πωλήσεων ή/και 
άντλησης επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων με στόχο την ουσιαστική επιτάχυνση και επέκταση της 
εταιρικής της λειτουργίας. 

 
 
 

 

2. Παροχές του  Προγράμματος - My B.S  
 

Οι κύριες παροχές του προγράμματος (My B.S),  προς τους διακριθέντες στη διαγωνιστική φάση, 
κατά τα ειδικότερα στην παρούσα προβλεπόμενα, συνίστανται στα ακόλουθα: 
 

Επιχειρηματική και οικονομική συμβουλευτική μέσα από συστηματική παρακολούθηση και καθοδήγηση 
των ομάδων από τους συντελεστές του Προγράμματος σε θέματα υλοποίησης του συμφωνημένου 
επιχειρηματικού οροσήμου , οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, εστίασης στην αγορά-στόχος, 
προτεραιοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών, gap analysis του στελεχιακού δυναμικού της εταιρίας, 
σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, συμβουλευτικής σε θέματα οικονομικής διαχείρισης , όπως η 
παρακολούθηση εταιρικών δαπανών, ο εταιρικός οικονομικός σχεδιασμός, η παραγωγή οικονομικών 
αναφορών, οι εταιρικές οικονομικές προβλέψεις, η επιλογή βέλτιστου πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, η 
υποβολή προτάσεων σε κατάλληλα ερευνητικά και αναπτυξιακά χρηματοδοτικά πλαίσια κ.α. 

Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
επέκτασης των επιχειρήσεων κατά τα στάδια «επιτάχυνσης». Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις 
για την προετοιμασία και παρουσίασή τους σε ιδιώτες επενδυτές, για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και 
βελτίωση υποβολών προτάσεων έργων σε ανταγωνιστικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα-πλαίσιο, 
καθώς και για να δικτυωθούν με δυνητικούς στρατηγικούς εταίρους και πελάτες. Ενδεικτικά, οι 
συμμετέχουσες εταιρίες στο πρόγραμμα, θα έχουν, υπό τις ανά περίπτωση ισχύουσες προϋποθέσεις (όπως 
πρόβλεψη σε κάποιες περιπτώσεις καταβολής από τις επιχειρήσεις ανταλλάγματος κ.λπ.), πρόσβαση σε ή 
δυνατότητες για: 

Άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών για τις επιχειρηματικές ομάδες που έχουν 
μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μέσα από δικτύωση και 
συμβουλευτική με την υποστήριξη του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund). 

Υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς συνεργάτες για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει οι εταιρίες, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα ώριμα οικοσυστήματα 
καινοτομίας (clusters) ή συμμετέχοντας σε δυνητικά νέα θεματικά clusters (π.χ. σε τομείς Τουρισμού, 
Ενέργειας, Fintech, Logistics κ.α.) που θα αναπτυχθούν στο μέλλον υπό τη διαχείριση των συντελεστών του 
Προγράμματος. 

Εξειδικευμένη υποστήριξη για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και βελτίωση της υποβολής προτάσεων σε 
προγράμματα-πλαίσιο σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο με στόχο η εταιρία να αντλήσει χρηματοδότηση υπό 
τη μορφή επιχορήγησης για τις ερευνητικές, τεχνολογικές και καινοτομικές της δραστηριότητες. 

Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών μέσω της διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου 
Εxportgate.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες του προγράμματος, που έχουν εξαγώγιμο προϊόν ή 
υπηρεσία να δικτυωθούν στην παγκόσμια αγορά και να αναζητήσουν συνέργειες για τα προϊόντα τους σε 
όλο τον κόσμο. 
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Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς γραφειακούς χώρους 
επί της Λ. Συγγρού, αρ 196, 2ορ.  στην Καλλιθέα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν  οι εταιρίες, εφόσον 
το επιθυμούν και κατά τα οριζόμενα στο Σύμφωνο Συμμετοχής, για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους . 
Η Υποδομή παρέχει ευκολία πρόσβασης από ΜΜΜ, σύγχρονες κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές, 
προσβασιμότητα ΑμεΑ, δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 
για την παροχή της συμβουλευτικής καθοδήγησης, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής 
κατάρτισης. 

 

Συγκεκριμένα η Κτηριακή Υποδομή παρέχει: 

Άνετους γραφειακούς χώρους για τους επιχειρηματίες στους οποίους περιλαμβάνονται:  επιπλωμένα 
γραφεία, σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ενσύρματη και ασύρματη) στο διαδίκτυο, άδειες χρήσης λογισμικού 
γραφείου,  κουζίνα/ wc ξενοδοχειακού τύπου και κοινόχρηστος εξοπλισμός εκτυπώσεων. 

Συνεργατικούς χώρους που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη συμπληρωματικότητα και τη συνεργασία για 
την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και κοινών πρωτοβουλιών. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν 
πρόσβαση σε: αίθουσες συναντήσεων (meeting rooms), αίθουσες εκπαίδευσης και συζήτησης  και χώρους 
ψυχαγωγίας. 

Mentoring από διακεκριμένα και καταξιωμένα πρόσωπα από ποικίλους κλάδους της οικονομίας και της 
επιστήμης, που θα παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κάθε 
συμμετέχουσα επιχειρηματική ομάδα. Πρόκειται για καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία και 
επιχειρηματικό υπόβαθρο, με διάθεση να αγκαλιάσουν και να στηρίξουν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα 
συναντιούνται σε τακτική βάση με τους συμμετέχοντες με στόχο να συζητούν την πρόοδο στην επίτευξη του 
επιχειρηματικού οροσήμου, να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν, να εμψυχώνουν και να υποδεικνύουν 
λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες. 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για όλα τα καίρια θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και υποστήριξης της 
εκκίνησης και ανάπτυξης κάθε συμμετέχουσας επιχειρηματικής ομάδας και συγκεκριμένα: 

Υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης. 

Υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 

Υπηρεσίες εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας. 

Υπηρεσίες προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομική κατοχύρωσης. 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 

Επιχειρηματική Κατάρτιση σε θεματικές κρίσιμες για μια επιτυχημένη επιχειρηματική λειτουργία 

 μέσω ενός προκαθορισμένου προγράμματος σεμιναρίων , με πρακτικό και θεωρητικό χαρακτήρα,  

καθώς και άλλων διαλέξεων σε εξειδικευμένα θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
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                  3.     Επιλέξιμοι τομείς/κλάδοι/δραστηριότητες  
 

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους 
δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα 
χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της 
ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία 
αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως η 
Τεχνητή νοημοσύνη – Μεγάλα Δεδομένα, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες και Σύγχρονες 
Υπηρεσίες,  Ρομποτική, Εικονική Πραγματικότητα, Βιομηχανία , Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και 
Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες 

Μέθοδοι και Εργαλεία, μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις όπως ανεργία, περίθαλψη, γήρανση, διατροφή, 

εκπομπές CO2, κ.α. 

 
 

 

                   4.     Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων  
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων 
είναι απλά, διαφανή, επιχειρηματικής λογικής και επενδυτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια 
αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου αξιολογούν πρωτίστως την αριστεία και το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την ικανότητα και την επάρκεια των κύριων συντελεστών 
της εταιρίας να φέρουν σε πέρας το επιχειρηματικό ορόσημο , το μέγεθος της αγοράς στην οποία 
στοχεύει το επιχειρηματικό σχέδιο , την εφικτότητα κλιμάκωσης των προϊοντικών διεργασιών για να 
υποστηρίξει την επιχειρηματική επέκταση , την προοπτική της εταιρίας να προσελκύσει στρατηγικούς και 
θεσμικούς επενδυτές , καθώς και τη συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου με τους κλάδους 
προτεραιότητας . 

 
 
 

                   5.     Διοίκηση – Λειτουργία  
 

Τα ακόλουθα (2) όργανα έχουν συσταθεί για την απρόσκοπτη διοίκηση και ομαλή λειτουργία και εν γένει του 
Προγράμματος (Μy B.S): 

1.Συντονιστική Επιτροπή : Τριμελής (3μελής) επιτροπή που έχει την ευθύνη επίβλεψης όλων των θεμάτων που 
σχετίζονται με το σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την 
αποτίμηση του  Προγράμματος, , καθώς και οτιδήποτε άλλο ορίζεται στους όρους της παρούσας. Στις 
αρμοδιότητές της εντάσσεται μεταξύ άλλων και η διενέργεια ελέγχου, συνεπικουρούμενη από τη Γραμματεία 
του Προγράμματος, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών για τυπικούς λόγους. 

2.H Γραμματεία του Προγράμματος (Μy B.S), παρέχει διοικητική υποστήριξη στη Συντονιστική Επιτροπή και 
αποτελεί το σημείο επαφής και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου κοινού. 
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 6. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής  
 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα (My B.S), διέπεται από τις διατάξεις που περιέχονται στους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, καθώς και τους πρόσθετους όρους του συμφώνου συμμετοχής (εφεξής 
Σύμφωνο Συμμετοχής) που θα κληθούν να υπογράψουν οι συμμετέχοντες των οποίων τα 
επιχειρηματικά σχέδια θα προκριθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης προς ένταξη στη τελική φάση. 
Το Σύμφωνο Συμμετοχής θα περιλαμβάνει εύλογους όρους, σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης 
και τα συναλλακτικά ήθη, αναφορικά με την προσδοκώμενη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε 
σχέση με την Κτηριακή Υποδομή και τους λοιπούς συμμετέχοντες, καθώς και σε σχέση με την κατ’ ιδίαν 
παροχή των λοιπών παροχών, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα, εξειδικεύοντας αυτές και τον 
ακριβή τρόπο παροχής τους (ενδεικτικά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τη φυσική παρουσία στην 
Κτηριακή Υποδομή και ειδικότεροι όροι ως προς τη χρήση γραφειακών χώρων και της Κτηριακής 
Υποδομής εν γένει, αξιοποίηση των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, πλαίσιο λήψης υπηρεσιών 
επιχειρηματικής και οικονομικής συμβουλευτικής, παρακολούθηση της Επιχειρηματικής Κατάρτισης και 
εν γένει ευρεία αξιοποίηση των υποδομών και παροχών , επίτευξη προόδου του υποβληθέντος 
επιχειρηματικού σχεδίου βάσει συγκεκριμένων δεικτών , αναλυτική περιγραφή των οργάνων και λοιπών 
συντελεστών του Προγράμματος κ.λπ.). 

Η υποβολή υποψηφιότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα συνιστά δήλωση περί πλήρους γνώσης και 
επιχειρηματίες ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων αυτού. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή  εταιρίες (νομικά πρόσωπα) που έχουν ήδη συσταθεί 
ή βρίσκονται υπό σύσταση, των οποίων οι κύριοι συντελεστές – μέλη (φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να 
πληρούν τα κατωτέρω κριτήρια κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης: 

(1).Είναι ηλικίας 18-68ετών. 

(2).Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών έχοντες δικαίωμα 
διαμονής στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. 

Τονίζεται ότι θα παρέχεται, για συγκεκριμένη (6μηνη) διάρκεια, δυνατότητα εγκατάστασης της 
εταιρίας (είτε ως κύρια έδρα, είτε ως υποκατάστημα, είτε ως έδρα θυγατρικής της, είτε ως γραφείο) 
στην Κτηριακή Υποδομή και πρόσβαση στις λοιπές παροχές  μόνο σε εκείνα τα άτομα από κάθε 
προκριθείσα Επιχειρηματική Ομάδα, τα οποία θα ορίζονται καταρχήν ήδη κατά την υποβολή της 
υποψηφιότητας, ήτοι θα απαρτίζουν επί της ουσίας την Επιχειρηματική Ομάδα, όπως αυτή ορίζεται 
ανωτέρω, καθώς στο πρόσωπό τους θα κρίνεται κάθε φορά εάν πληρούνται τα προαναφερθέντα 
κριτήρια υπό 1 και 2. Τα πρόσωπα αυτά της Επιχειρηματικής Ομάδας θα πρέπει να είναι μέτοχοι/εταίροι 
ή/και κύριοι συντελεστές λειτουργίας της εταιρίας και υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου αυτής. 
Σε περιπτώσεις που υφίσταται δικαιολογημένη ανάγκη, μετά από σχετική εγκριτική απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία πάντως δύναται ελεύθερα να απορρίψει αναιτιολόγητα τα σχετικά 
αιτήματα, είναι δυνατή η αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση των μελών των Επιχειρηματικών Ομάδων, 
υπό την αυτονόητη προϋπόθεση οι νέοι Συμμετέχοντες να πληρούν τα στην παρούσα ανωτέρω υπό 1 και  

                     

2 προβλεπόμενα κριτήρια. Πέραν αυτών, μια Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να έχει και άλλους 
συνεργάτες, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ή/και να έχει συνεργάτες που δεν πληρούν τα 
προαναφερθέντα κριτήρια υποβολής υποψηφιότητας. 

Για κάθε υποψηφιότητα που θα προκριθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης , όπως αυτή 
ειδικότερα περιγράφεται υπό 8 κατωτέρω στην παρούσα προκήρυξη, η Επιχειρηματική της Ομάδα θα 
κληθεί να συμμετάσχει στη τελική φάση μέσω εταιρικού σχήματος κεφαλαιουχικής νομικής μορφής 
(ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), ή Κοινωνικού Συνεταιρισμού (ΚΟΙΝΣΕΠ) είτε ήδη υφιστάμενου, είτε νέου.  
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Τονίζεται ότι θα υπάρξει συμβουλευτική στήριξη μέσω των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών της 
ΙLF consulting, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ και AGORAWBC, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
σύστασης γρήγορα και εύκολα για τους (για τις υπό σύσταση εταιρίες) ή να μετατραπεί στην 
απαιτούμενη εταιρική μορφή το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο (π.χ. από προσωπική εταιρία σε 
κεφαλαιουχική ή Συνεταιριστική). Ως έδρα της εταιρίας ή τυχόν θυγατρικής ή υποκατάστημα ή 
γραφείο της μπορεί να δηλωθεί η διεύθυνση της Κτηριακής Υποδομής της εταιρείας, στην οποία 
δύναται να συστεγαστεί, σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής, η εταιρία ή η θυγατρική ή το 
υποκατάστημά της κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σημειώνεται ότι είναι επιτρεπτή η σύσταση 
νέου ή η χρήση υφιστάμενου εταιρικού σχήματος με έδρα στην αλλοδαπή υπό την προϋπόθεση της 
μεταφοράς έδρας ή ίδρυσης θυγατρικής ή υποκαταστήματος ή/και γραφείου του ως άνω αλλοδαπού 
νομικού προσώπου στην ημεδαπή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. 

Στο Σύμφωνο Συμμετοχής που θα υπογράψει η Επιχειρηματική Ομάδα για τη συμμετοχή της στη 
τελική φάση προβλέπεται η καταβολή από ποσό εκατό ευρώ (100€) πλέον ΦΠΑ 24% ανά μέλος , 
μηνιαίως για εγκατάσταση στο open office του AGORA WBC. 

                    Η παραπάνω μηνιαία καταβολή του ποσού των εκατό ευρώ (100€) πλέον ΦΠΑ 24% ανά 
μέλος,  αφορά  συμμετοχή  επιχειρηματικής  ομάδας έως 3 μέλη για την περίοδο του 6 μήνου δράσης. 
                    Για συμμετοχή επιχειρηματικής ομάδας από 4 μέλη έως 8 μέλη η μηνιαία καταβολή ανά 
μέλος είναι διακόσια ευρώ  (200€) πλέον ΦΠΑ 24%, για την περίοδο του 6 μήνου δράσης. 
                    Για συμμετοχή πάνω από 8 μέλη ανά επιχειρηματική ομάδα η μηνιαία καταβολή ανά 
μέλος είναι τριακόσια ευρώ  (300€) πλέον ΦΠΑ 24%,  για  την περίοδο του 6μηνου δράσης                                                              
                    Επιπρόσθετα θα υπάρξει προμήθεια  3%  σε οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης-
επιδότησης, για την  παραγωγή του τελικού προϊόντος /υπηρεσίας  και επί πλέον προμήθεια 7% επί 
των αντίστοιχων  πωλήσεων/υπηρεσιών του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας. 
 

               Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει υποχρέωση σύναψης  συμφωνητικού συνεργασίας  με την ILF 
consulting για την  υποστήριξη σε θέματα λογιστικά, νομικά, πιστοποιήσεων, marketing και άλλες 
υποστηρικτικές υπηρεσίες.   

Η αποδοχή και υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τις προκριθείσες Επιχειρηματικές  

Ομάδες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε(15)ημερών από την  

ημερομηνία ανακοίνωσης των προκρινόμενων και υποψήφιων προς ένταξη στη πρώτη φάση . 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, υπογραφής του 
Συμφώνου Συμμετοχής, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη μη ένταξη στο 
πρόγραμμα. 

Οι Κτηριακές Υποδομές του Προγράμματος έχουν συγκεκριμένη χωρητικότητα, συνεπώς οι συντελεστές 
του Προγράμματος διατηρούν το δικαίωμα να μην διαθέσουν γραφειακούς χώρους σε Επιχειρηματική 
Ομάδα που θα έχει προκριθεί για ένταξη στη αρχική φάση, αν τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει 
αντικειμενικό κώλυμα διαθεσιμότητας γραφειακών χώρων. 

Οι προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες, που πληρούν τους όρους της παρούσας, θα απολαμβάνουν 
όλες τις παροχές της εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, για χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της αρχικής φάσης, μέχρι το χρονικό σημείο το οποίο θα έχουν 
θέσει από κοινού με τους συντελεστές του σχεδίου, ως προς το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό ορόσημο, 
και το οποίο χρονικό σημείο θα έχει καταγραφεί σαφώς στο Σύμφωνο Συμμετοχής και δεν ξεπερνά τους 6 
μήνες. 

Τυχόν μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με τους όρους του Συμφώνου Συμμετοχής, πρόκληση 
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φθοράς από υπαιτιότητα ή άλλου τύπου συμπεριφορά των Συμμετεχόντων που αντιβαίνει στα χρηστά 
ήθη και ιδίως σε κοινώς παραδεδεγμένους κανόνες αποδεκτής κοινωνικής και επαγγελματικής 
συμπεριφοράς, δύναται να προκαλέσει απένταξη από πρόγραμμα. 

Κάθε Επιχειρηματική Ομάδα έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
μόνο με ένα επιχειρηματικό σχέδιο. 

Η Επιχειρηματική Ομάδα δύναται να υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο προς ενίσχυση από εθνικούς 
ή κοινοτικούς πόρους, χωρίς αυτό να περιορίζει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. 

Η Επιχειρηματική Ομάδα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις αιτήσεις που υποβάλλει, καθώς και για 
την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνει. 

Τυχόν κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων και της επιδίωξης του 
επιχειρηματικού οροσήμου επιβαρύνει αποκλειστικά τις Επιχειρηματικές Ομάδες. 

Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται, μεταξύ άλλων, ότι η υποψηφιότητά του υποβάλλεται από αυτόν 
νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, έχοντας λάβει τις αναγκαίες προς τούτο 
εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες. 

Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή εξασφάλισης τυχόν άλλης 
επιθυμητής προστασίας των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων τους, καθώς και των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. 

Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Συμμετέχοντες στο πλαίσιο του προγράμματος, θα 
τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους. 

Κάθε Συμμετέχων ρητά αποδέχεται ότι συνοπτική περιγραφή της επιχείρησής του, μετά από 
προηγούμενη έγκρισή του ως προς το τελικό κείμενο, δύναται να παρουσιαστεί από το Πρόγραμμα στο 
ευρύ κοινό και να προβληθεί μέσω ηλεκτρονικών, έντυπων ή άλλων μέσων, στο πλαίσιο και για τους 
σκοπούς του προγράμματος και της προβολής του. 

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν στο ακέραιο τα τυχόν υπάρχοντα πνευματικά κ.λπ. δικαιώματα επί των 
επιχειρηματικών σχεδίων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπει ο νόμος.  
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7.     Ενημέρωση υποκειμένων προσωπικών δεδομένων  
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του  Προγράμματος  My Business Success (My B.S) ή/και τρίτοι 
(είτε εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό αυτών, είτε τρίτοι στους οποίους τα 
δεδομένα ανακοινώνονται) θα επεξεργαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων 
κατά τα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 
 
 
 
 
 

8.     Διαδικασία αξιολόγησης  
 

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής με τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν 
θα διενεργηθεί σε δύο (2) φάσεις. 

Α’ Φάση: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων – πληρότητας φακέλου υποψηφιότητας 

Β’ Φάση: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου – Γραπτό στάδιο 

Ρητώς σημειώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη 
πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 
επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν. 

 
 
 
 
 

9.     Υποβολή υποψηφιότητας  
 

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται υποχρεωτικά σε τυποποιημένο έντυπο-υπόδειγμα Αίτησης 
Συμμετοχής, που παρέχεται από την εταιρεία είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά μέσω  του site.  

Τα ανωτέρω ηλεκτρονικά αρχεία της υποψηφιότητας αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο 
site της εταιρείας. 

Οι τελικώς προκριθείσες Επιχειρηματικές Ομάδες από τη διαδικασία αξιολόγησης, οφείλουν να 
προσκομίσουν όποια τυχόν δικαιολογητικά ή έγγραφα τους ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της 
εταιρείας, κατά την  κρίση τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ή πιστοποιηθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων 
στοιχείων (ενδεικτικώς αναφερομένων: δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίων, αδειών 
διαμονής, αποδεικτικών βιογραφικού σημειώματος, νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν ήδη λειτουργούσας 
εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ή έγγραφο προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή 
κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση). 
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10.     Χρονοδιάγραμμα  
 

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του προγράμματος  και δη των φάσεων της 
διαδικασίας αξιολόγησης θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του 
Προγράμματος, οι προκαθορισμένες  ημερομηνίες μέχρι τις οποίες οι Επιχειρηματικές Ομάδες δύνανται 
να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας, την υποψηφιότητά τους, 
αναμένεται να είναι οι κάτωθι: 

Έως 30 Αυγούστου και έως  12:00μμ. 

Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών θα ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος 
προκαθορισμένα διαστήματα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και παρουσίασης των Επιχειρηματικών 

Σχεδίων. 

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα των ανωτέρω προκαθορισμένων  ημερομηνιών, η υποβολή αιτήσεων είναι 
δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όμως η αξιολόγηση αυτών θα πραγματοποιείται εν συνόλω εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος που έπεται των ως άνω ημερομηνιών υποβολής.   

 
 
 
 
 
 

11.   Περισσότερες πληροφορίες  
 

           Για περισσότερες πληροφορίες, νέα και ανακοινώσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως  

          ανατρέξουν στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.ilfconsult.com  ή  στο  www.agorawbc.com  
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