
 

  

 

  

 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

 

 1 

            
Π  Λ  Α  Ι  Σ Ι  Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  &  Σ Υ Ν Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η Σ  

 
μ ε τ α ξ ύ  

 
 

τ η ς  Θ ε ρμ οκ ο ι τ ί δ α ς  ν ε οφ υ ών  Ε π ι χ ε ι ρή σ ε ων  Αθ ή ν ας   

τ ο υ  Ε μπ ο ρ ικ ού  &  Β ι ο μη χ α ν ικ ού  Ε π ι με λ η τη ρ ί ου  Α θη ν ών   

κ α ι  

τ ο υ  Δή μ ου  Κ η φ ι σ ι άς  
 
Στην Αθήνα σήμερα την  4η  του μηνός  Ιουλίου  2016,  

 Η Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), του Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (εφεξής  «Θ.Ε.Α.»), με έδρα την Αθήνα 

(Κεφαλληνίας 45), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Α., κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, και 

 

 το Δήμο Κηφισιάς, με έδρα την Κηφισιά, Διονύσου 24 και Μυρσίνης 2 , που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον, Γιώργο Θ. Θωμάκο 

 
οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα μέρη», συμφώνησαν ότι μπορούν να συνεργαστούν με 

σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και της τοπικής 
οικονομίας γενικότερα, τη βελτίωση του κλίματος της επιχειρηματικότητας και  της κοινωνικής 
ευημερίας στην περιοχή αλλά και στην Αττική και στο σύνολο της χώρας. Τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα είναι η δημιουργία νέων προϊόντων και διαδικασιών 
στον παραγωγικό τομέα, η βελτίωση της παραγωγής, η εμπέδωση της επιχειρηματικότητας από 

τους δημότες, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  
 
Σκοπός του μνημονίου είναι οι δύο φορείς να διευρύνουν τη συνεργασία τους κάτω από την 

ομπρέλα της Θερμοκοιτίδας νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, για την προώθηση διεθνώς της 
Κηφισιάς ως πόλης καινοτομίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Το πλαίσιο 

συνεργασίας  αφορά στην επιχειρηματικότητα και στην έρευνα και συγκεκριμένα στην 
προαγωγή νέων καινοτόμων ιδεών, πατεντών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και στην 
προσέλκυση και φιλοξενία οικονομικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματιών, που θα 

αξιοποιούν την επιστημονική γνώση και την τεχνολογία αιχμής ώστε να δώσουν νέα ώθηση 
στην οικονομία της περιοχής. 

Τα δύο μέρη, με την υπογραφή του παρόντος πλαισίου συνεργασίας και συναντίληψης, 
επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους:  
 

1. στη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπου 
υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού και επιχειρήσεων, 

2. στη δημιουργία νέας ροής έναρξης καινοτόμων επιχειρήσεων (startup), 
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3. Η υιοθέτηση από την τοπική κοινωνία μιας νέας παιδείας γνώσης και βιώσιμης 
ανάπτυξης, μέσω της καινοτομίας 

4. στην καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που 
μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στη 
διεθνή αγορά, 

5. στην από κοινού διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη 
διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική κοινότητα, 

6. στην από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα: τα μέρη 
μπορούν να συνεργασθούν με σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών και 
εθνικών προγραμμάτων.  Η τεχνογνωσία των μερών εγγυάται την αποτελεσματικότητά 

τους στον τομέα αυτό, 

7. στην από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας που άπτονται 

των αρμοδιοτήτων/σκοπών και των δύο μερών και 

8. στην υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και 
επενδυτών.  

 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω: 

 Η Θ.Ε.Α. θα παράσχει τεχνογνωσία για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας 
των θεματικών κατευθύνσεων των καινοτομικών ιδεών, που έχουν αναπτυχθεί τοπικά, 

παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για τις προοπτικές της αγοράς και συμβουλευτική, 
όπου απαιτείται. 

 Η Θ.Ε.Α. θα παράσχει φιλοξενία, συμβουλευτική και mentoring σε επιχειρηματικά 

σχήματα που προέρχονται από το Δήμο,  εφ’ όσον κριθούν από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Ιδεών ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. 

 Η Θ.Ε.Α., μέσω του διεθνούς δικτύου του Ε.Β.Ε.Α., θα προωθεί καινοτόμες ιδέες και 
ερευνητικά αποτελέσματα σε διεθνείς αγορές και επενδυτές. 

 Η Θ.Ε.Α., μέσω του δικού της δικτύου αλλά και μέσω του δικτύου του Ε.Β.Ε.Α. θα 

ενημερώνει επιχειρήσεις για τις δράσεις του Δήμου. 

 Ο Δήμος θα συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών 

Ιδεών της Θ.Ε.Α. για τα επιχειρηματικά σχήματα που προέρχονται από τον Δήμο.  

 Ο Δήμος θα ενημερώνει τους δημότες του και φορείς με τους οποίους έχει συνεργασία 
για τις δράσεις της Θ.Ε.Α. 

 Τα δύο μέρη θα προβαίνουν σε προωθητικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τα μέσα 
επικοινωνίας που βρίσκονται στη διάθεσή τους προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

αυτής της συνεργασίας. 

 Τα δύο μέρη θα συστήσουν από κοινού επιτροπή που θα ασχολείται με την οργάνωση 
και λειτουργία των δράσεων ως ανωτέρω περιγράφονται, και η οποία θα 
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αναπροσαρμόζει τον σχεδιασμό των δράσεων ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύπτουν. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των δύο μερών θα είναι είτε η Ελληνική είτε η Αγγλική, 

ανάλογα με το πεδίο συνεργασίας.  

 Τα μέρη συμφωνούν να προστατεύσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συνεργασία, στο βαθμό που αναφέρονται ως αντικείμενο 
που διέπεται από εμπιστευτικό και επιχειρηματικό απόρρητο.  

 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η συνεργασία αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων 

των δύο μερών.  

 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι προτεινόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις του 
παρόντος  πλαισίου συνεργασίας θα γνωστοποιούνται εγγράφως στο έτερο μέρος. Αυτή 

η συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών 
γνωστοποιήσει στο έτερο μέρος, εγγράφως, την επιθυμία του να περατωθεί η ισχύς της.  

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Όλες οι διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αναφορικά με 

το Πλαίσιο Συνεργασίας, θα επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης με αμοιβαία συμφωνία 
των μερών.  

 
 
 

Οι Συμβαλλόμενοι 
 

 
Για τη Θ.Ε.Α. 

 
 
 

 
Κωνσταντίνος Μίχαλος 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΒΕΑ 

 Για το Δήμο 

 
 
 

 
 

Γιώργος Θ. Θωμάκος 
Δήμαρχος Κηφισιάς  

 


