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Δελτίο Τύπου 

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στο 
πρόγραμμα στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης 
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το 

πρόγραμμα στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας (Start Ups) του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ. Θυμίζουμε πως στόχος του 
προγράμματος είναι η κινητοποίηση και υποστήριξη των νέων, για την εξέλιξη της 
αρχικής τους ιδέας σε επιχείρηση και ήδη πολλά σχήματα έχουν καταθέσει αλλά και 
εκφράσει ενδιαφέρον για την υποβολή υποψηφιότητας. Η προθεσμία κατάθεσης των 
υποψηφιοτήτων έληγε στις 31 Οκτωβρίου αλλά οι διοργανωτές έκριναν σκόπιμο να 
παραταθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να προλάβουν να υποβληθούν όσο 
γίνεται περισσότερες υποψηφιότητες.  

Οι όροι του προγράμματος είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(http://www.vvv.gov.gr/index.php/2012-12-28-13-24-59/item/6254-kane-tin-idea-sou-
epixeirisi) ενώ μετά από πλήθος ερωτημάτων σχετικά με το πρόγραμμα, διαμορφώθηκε 
ο παρακάτω κατάλογος συχνών ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους.   
 
 

1. Πρέπει να είμαι δημότης ή κάτοικος για να συμμετέχω στο πρόγραμμα; 

ΟΧΙ.  
Δεν απαιτείται οι συμμετέχοντες να είναι δημότες ή κάτοικοι για να 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα ήταν πολύ ενθαρρυντικό για τον Δήμο, σε 
περίπτωση που οι συμμετέχοντες αποφασίσουν να ιδρύσουν επιχείρηση, να την 
ιδρύσουν εντός των ορίων του Δήμου, αλλά ούτε αυτό είναι δεσμευτικό. 

2. Για να συμμετέχω στο πρόγραμμα πρέπει να έχω εταιρεία ή να ιδρύσω μετά 
το πέρας του προγράμματος; 

ΟΧΙ.  
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Δεν απαιτείται να έχετε ήδη εταιρεία ή να δεσμευτείτε να ιδρύσετε νέα 
εταιρεία μετά το πέρας του προγράμματος. Στόχος του προγράμματος είναι να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μπορέσετε να επιχειρήσετε στο άμεσο 
μέλλον. 
Αν έχετε ήδη ιδρύσει εταιρεία, αυτή θα πρέπει να είναι ιδρυμένη από το 2015 
και μετά, ώστε να θεωρείτε νεοσυσταθείσα (startup). 

3. Υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ή 
οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τους συμμετέχοντες; 
 
ΟΧΙ. 
Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τους συμμετέχοντες. Οι υπηρεσίες παρέχονται 
δωρεάν από τον Δήμο, με σκοπό να δημιουργηθούν νέες ιδέες, οι οποίες θα 
δώσουν λύσεις σε απαιτήσεις της αγοράς, κατά συνέπεια και των δημοτών. 
Δεν υπάρχει καμία οικονομική ενίσχυση του Δήμου προς τους συμμετέχοντες, 
με την μορφή επιχορήγησης, δανείου, σύναψης σύμβασης για χρήση των 
λύσεων που θα προκύψουν κ.α. Το πρόγραμμα όμως προετοιμάζει και φέρνει 
σε επικοινωνία τους συμμετέχοντες με χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, ιδιώτες 
επενδυτές, Τράπεζες κ.α.) προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν 
κεφάλαια. 
 

4. α) Χρειάζεται η ιδέα μου να είναι καινοτόμος; β) Χρειάζεται η ιδέα μου να 
εντάσσεται στους κλάδους που έχετε προαναφέρει στην πρόσκληση σας; 

α) ΝΑΙ.  
Η ιδέα χρειάζεται να περιέχει στοιχεία καινοτομίας. Με τον όρο καινοτομία 
εννοούμε να εμφανίζει στοιχεία εμπορικής αξιοποίησης και να καλύπτει 
ανάγκες της αγοράς, οι οποίες έως σήμερα δεν καλύπτονται με τον ίδιο τρόπο 
και με την ίδια πληρότητα. 
β) ΟΧΙ.  
Η ιδέα μπορεί να εντάσσεται και σε περισσότερους κλάδους  από αυτούς που 
έχουν αναφερθεί στην πρόσκληση του Δήμου. 

5. Πόσα μέλη πρέπει να περιέχει μια ομάδα για να μπορεί να συμμετέχει στο 
πρόγραμμα; 

Δεν υπάρχει περιορισμός μελών. Μπορεί να είναι από ένα (1) άτομο και άνω. Η 
πείρα έχει δείξει ότι νέες ιδέες έχουν καλύτερη εξέλιξη όταν υπάρχει ομάδα 
ατόμων, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν  τα πρώτα βήματα της 
διαμόρφωσης και υλοποίησης της ιδέας. 

6. Πρέπει να υποβάλλω επιχειρηματικό πλάνο (business plan) στην αίτηση 
συμμετοχής μου; Αν δεν έχω; 

ΟΧΙ. 
Δεν απαιτείται η ύπαρξη ή/και υποβολή του επιχειρηματικού πλάνου της ιδέας 
κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης. 

7. Εάν εργάζομαι ή είμαι άνεργος ή είμαι φοιτητής/τρια μπορώ να υποβάλλω 
αίτηση συμμετοχής; 

ΝΑΙ. 



Δεν υπάρχει περιορισμός με άλλες δραστηριότητες που τυχόν έχει ο κάθε 
συμμετέχοντας. 

8. Τι υποχρεώσεις έχω αν ενταχτώ στο πρόγραμμα; 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τα 
επιχειρηματικά εργαστήρια που θα διεξαχθούν (αρχομένων από Δεκέμβριο 
2017 έως καλοκαίρι 2018) καθώς και να συμμετέχουν στις ανοικτές προς το 
κοινό εκδηλώσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα (έως 3 μέχρι το Νοέμβριο 
του 2018). 

9. Τι ώρες θα διεξάγονται τα επιχειρηματικά εργαστήρια; 

Τα επιχειρηματικά εργαστήρια διεξάγονται συνήθως απογευματινές ώρες, ώστε 
να μην επηρεάζεται τυχόν πρωινή ενασχόληση των συμμετεχόντων και ίσως 
πραγματοποιηθούν λίγα επιχειρηματικά εργαστήρια εντός Σαββατοκύριακων. 
Σε κάθε περίπτωση, θα αναρτηθεί εγκαίρως το πρόγραμμα διεξαγωγής των 
επιχειρηματικών εργαστηρίων, ώστε να διευκολύνει τον προγραμματισμό των 
συμμετεχόντων. 

10. Από ποιους θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις συμμετοχής; 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που θα 
αποτελείται από επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, στελέχη επιχειρήσεων κ.α., 
βάση των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν τεθεί από το πρόγραμμα. 

 

Για το Γραφείο Τύπου 


