
HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 
TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS



Τι είναι το INNOVATHENS:

Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου:

• Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ καινοτομικζσ επιχειρθματικζσ δράςεισ 

• Προςφζρεται θ δυνατότθτα δικτφωςθσ επιχειρθματιϊν-ερευνθτϊν-πανεπιςτθμιακϊν-
νζων ανκρϊπων

• Δικτυϊνονται  και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ όλοι οι παράγοντεσ του οικοςυςτιματοσ 
καινοτομίασ τθσ πόλθσ

• Ενιςχφονται ςυςτθματικά προςπάκειεσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ επιχειριςεων που 
επιδιϊκουν τθν καινοτομία



Που ςτεγάηεται: 

ε ζνα νεανικό χϊρο ζμπνευςθσ, 
ςτο πιο αναγνωρίςιμο τοπόςθμο 
τθσ Ακινασ, τθν ΣΕΧΝΟΠΟΛΘ, 
με περιςςότερουσ από 600.000 
επιςκζπτεσ το χρόνο. 

Αποτελεί ζναν υποδειγματικό τρόπο 
βιϊςιμθσ επανάχρθςθσ του ιςτορικοφ 
Αεριοφυλακίου 2 (ζτοσ καταςκευισ 
1900). Ζχει μετατραπεί ς’ ζναν 
υπερςφγχρονα διαμορφωμζνο χϊρο, 
λειτουργεί ςαν ζνα ολοκλθρωμζνο
κζντρο δικτφωςθσ, ανταλλαγισ
γνϊςθσ και εμπειρίασ μεταξφ 
επιχειριςεων, ερευνθτϊν και νζων 
ανκρϊπων



Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του INNOVATHENS:

κοπόσ του INNOVATHENS είναι μζςα από ζνα πολφμορφο ςυνδυαςμό δράςεων, που 
περιλαμβάνουν

•Παρουςιάςεισ Καλϊν Πρακτικϊν και Πρότυπων Επιχειρθματικϊν Παραδειγμάτων, 
•Επαγγελματικζσ Συναντιςεισ, Ομιλίεσ, Σεμινάρια και Εργαςτιρια, 
•Διαγωνιςμοφσ και Φεςτιβάλ Καινοτομίασ και 
•Τποςτθρικτικζσ Ενζργειεσ Στοχευμζνθσ Συμβουλευτικισ

να προςφζρει ςε νζουσ ανιςυχουσ και δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ τθν ευκαιρία να ζρκουν 
ςτθν πράξθ ςε επαφι με τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία καταξιωμζνων επιχειρθματιϊν, 
πανεπιςτθμιακϊν, ερευνθτϊν, ςυμβοφλων, δίνοντάσ τουσ ζτςι το ζναυςμα

•Να γνωριςτοφν, δικτυωκοφν και ςυνεργαςτοφν με άλλουσ νζουσ που ζχουν παρόμοιεσ ι 
ςυμπλθρωματικζσ προςδοκίεσ
•Να επωφελθκοφν από τισ υψθλοφ επιπζδου προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και
•Ξεπερνϊντασ αναςτολζσ και ενδεχόμενεσ φοβίεσ να τολμιςουν, δθμιουργϊντασ τθ δικι τουσ 
επιχείρθςθ παραγωγισ και προςφοράσ καινοτομικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν



Πωσ χρθματοδοτείται:

Σο INNOVATHENS ζχει ενταχκεί ςτο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ATTIKH 2007-2013», ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ (2): «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ

ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ» του Π.Ε.Π. «Αττικισ 2007-2013», το οποίο

ςυγχρθματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ)



Η Τεχνόπολθ ςυνεργάηεται με:

6 ςυνδζςμουσ επιχειριςεων, που απαρικμοφν 317 μζλθ και αντιπροςωπεφουν τισ πιο
καινοτομικζσ επιχειριςεισ τθσ πόλθσ:

•φνδεςμο Εταιρειϊν Κινθτϊν Εφαρμογϊν Ελλάδοσ (ΕΚΕΕ)
•Ζνωςθ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Ημιαγωγϊν (ΕΝ.Ε.Β.Θ.)
•Ελλθνικι Ζνωςθ Βιοτεχνολογίασ (Hbio)
•Ζνωςθ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Διαςτθμικισ Τεχνολογίασ & Εφαρμογϊν (ΕΒΙΔΙΣΕ)
•Εταιρεία Ελεφκερου Λογιςμικοφ / Λογιςμικοφ Ανοιχτοφ Κϊδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
•Ελλθνικι Ζνωςθ Νεοφυϊν Επιχειριςεων (ΕΕΝΕ)

Σισ Μονάδεσ Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ (ΜΟΚΕ) των Πανεπιςτθμίων και

Σον ςτρατθγικό ςυνεργάτθ του Innovathens, Samsung Electronics, πρωτοπόρο 
παγκοςμίωσ εταιρεία ανάπτυξθσ προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ



Σε ποιουσ απευκφνεται:

• ε νζουσ τθσ πόλθσ  (κυρίωσ άνεργουσ) που φιλοδοξοφν να επιχειριςουν, 
καινοτομϊντασ

• ε ανκρϊπουσ ι ομάδεσ που ζχουν κάνει ιδθ τα πρϊτα τουσ επιχειρθματικά 
βιματα

• ε ομάδεσ τελειόφοιτων, απόφοιτων και γενικά νζων που ζχουν δθμιουργικζσ 
ιδζεσ και επικυμοφν να τισ μετατρζψουν ςε βιϊςιμεσ επιχειριςεισ ι προϊόντα 

• ε νζουσ που κζλουν να επιχειριςουν ςε δυναμικοφσ τομείσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ

• ε υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ 

• ε καινοτομικζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να εξελίξουν το επιχειρθματικό τουσ 
μοντζλο και να ανοιχτοφν ςτθν παγκόςμια αγορά



Τι προςφζρει το INNOVATHENS:

Στον Κόμβο του INNOVATHENS παρζχεται υψθλοφ επιπζδου υλικοτεχνικι υποδομι 
και φιλοξενία: 

• ςτουσ 6 ιδθ ςυνεργαηόμενουσ ςυνδζςμουσ

• ςε Οργανιςμοφσ και Δομζσ τθσ Ακαδθμαϊκισ και Ερευνθτικισ κοινότθτασ

• ςε  κάκε ςφνδεςμο εταιριϊν που επικυμεί να ςυμβάλλει ςτθν βελτιςτοποίθςθ των 
αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ

• ςε ομάδεσ νζων ανκρϊπων που επικυμοφν να επικοινωνιςουν και να δικτυωκοφν 
μεταξφ τουσ 



Οι ςυμπράττοντεσ ςφνδεςμοι επιχειριςεων: 

• Παίηουν βαςικό ρόλο ςτθ διαςφνδεςθ των ωφελοφμενων με επιχειριςεισ, ςτθν 
παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν και ςτθν από κοινοφ διοργάνωςθ δράςεων 
δικτφωςθσ 

• Κινθτοποιοφν ενδιαφερόμενα μζλθ τουσ να ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ δικτφωςθσ 
και να παρζχουν υπθρεςίεσ με ςτόχο τθν ανταλλαγι γνϊςθσ και εμπειρίασ προσ 
αμοιβαίο όφελοσ 

• Ζχουν φυςικι παρουςία ςτον Κόμβο και παρζχουν άτυπεσ ςυμβουλευτικζσ 
υπθρεςίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ / ωφελοφμενουσ  του Κόμβου

• Προςφζρονται να υποβοθκιςουν καινοτομικζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να 
ανοιχτοφν ςτθν παγκόςμια αγορά 



Παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ του INNOVATHENS:

Οι ενθμερωτικζσ, εκπαιδευτικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ του INNOVATHENS 
αναπτφςςονται ςε δφο ςτάδια:

Πρϊτθ Φάςθ:

•Δράςεισ Διάχυςθσ και Δθμοςιότθτασ 

•Παροχι Τπθρεςιϊν Διαςφνδεςθσ 

•Διοργάνωςθ Εκδθλϊςεων και Δράςεων Επιμορφωτικοφ Χαρακτιρα

Οι Τπθρεςίεσ τθσ Πρϊτθσ Φάςθσ είναι ανοιχτζσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο που κα 
ςυμπλθρϊνει τθ ςχετικι online αίτθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ. 



Οι ςτόχοι του INNOVATHENS:

Δεφτερθ Φάςθ: Επιχειρθματικόσ Επιταχυντισ

•Χωρίηεται ςε κφκλουσ 
•Κάκε κφκλοσ ζχει διάρκεια 12 εβδομάδων
•Ο κάκε κφκλοσ υποςτθρίηει ταυτόχρονα 9 επιχειρθματικζσ ομάδεσ (αποτελοφμενεσ 
κατά μζςο όρο από 3 άτομα εκάςτθ)
•Θ κάκε επιχειρθματικι ομάδα υποςτθρίηεται από επιλεγμζνο μζντορα και 
αναπτφςςει τθν ιδζα τθσ,  χρθςιμοποιϊντασ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ του Κόμβου

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δεφτερθσ Φάςθσ οι ιδζεσ κα πρζπει να ζχουν 
μεταςχθματιςτεί ςε MVPs και οι επιχειρθματικζσ ομάδεσ ςε υπό ίδρυςθ εταιρείεσ.

το τζλοσ του προγράμματοσ διοργανϊνεται DEMO DAY, όπου παρουςιάηονται οι 
επιχειρθματικζσ ιδζεσ και βραβεφονται οι καλφτερεσ. 



Η λειτουργία του Επιταχυντι: 

τισ ομάδεσ που κα προκρίνονται (*) ςε κάκε κφκλο λειτουργίασ του 
επιχειρθματικοφ επιταχυντι κα προςφζρονται:

•υμβουλζσ για τθ φνταξθ Επιχειρθματικοφ χεδίου 

•Χρθματοοικονομικι και Λογιςτικι Επιμόρφωςθ 

•Νομικι υμβουλευτικι (με ζμφαςθ ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία)

•υμβουλευτικι ςε λογιςτικά, οικονομικά και φορολογικά κζματα

•Επιμόρφωςθ ςε κζματα Εξαγωγϊν & Διεκνοφσ Εμπορίου 

•Ανάπτυξθ δεξιοτιτων - Soft Skills

-------------------------------------------------------

(*) Θ πρόκριςθ ςτθ φάςθ του επιχειρθματικοφ επιταχυντι κα γίνεται από επιτροπζσ ειδικϊν 
με γνωςτά και ςαφϊσ οριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ και με διαφανείσ διαδικαςίεσ που κα 
δθμοςιοποιοφνται ςτο portal του κόμβου



Απευκφνεται ςε πολλοφσ τομείσ τθσ 
πραγματικισ οικονομίασ 

Δεν υφίςτανται περιοριςμοί ωσ προσ τουσ τομείσ καινοτομικότθτασ που κα 
ενιςχφονται. Αναφζρονται εδϊ απλϊσ ενδεικτικά οριςμζνοι από αυτοφσ:

•Εφαρμογζσ για μια καλφτερθ ηωι ςτθν πόλθ (διαχείριςθ ανοιχτϊν δεδομζνων)

•Πολιτιςμόσ - Σουριςμόσ 

•Ενζργεια & Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ 

•Προθγμζνεσ Σεχνολογίεσ Πλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ 

•Ναυτιλιακζσ Μεταφορζσ 

•Creative Industries 

•Αγροτικά Προϊόντα 

•Γαςτρονομία



Αναλυτικά οι δράςεισ :

Θα διοργανωκοφν μζχρι τα τζλθ του 2015:

• 150 εκδθλϊςεισ διάχυςθσ και ενθμζρωςθσ

• 3 κφκλοι λειτουργίασ του επιχειρθματικοφ 
επιταχυντι

• 10 θμζρεσ καριζρασ & επιχειρθματικότθτασ

• 5 διαγωνιςμοί καινοτομίασ

• 5 διαγωνιςμοί venture capital academy

• 6 επιχειρθματικζσ αποςτολζσ ςτο εξωτερικό

• 8 εκκζςεισ καινοτομίασ

• 2 φεςτιβάλ καινοτομίασ



Το INNOVATHENS είναι ανοιχτό σε συνεργασίες και με άλλεσ επιχειρήςεισ και 
ςυνδζςμουσ, μονάδεσ καινοτομίασ των πανεπιςτημίων, ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ και 
πρωτοβουλίεσ που δραςτηριοποιοφνται για την προώθηςη τησ καινοτομίασ και τησ
επιχειρηματικότητασ. 

Το INNOVATHENS τόςο ωσ χώροσ όςο και ωσ θεςμόσ ανάπτυξησ τησ
ςυνεργατικότητασ και οικοδόμηςησ ςυνεργειών  φιλοδοξεί να αποτελζςει το κοινό 
βήμα ζκφραςησ και προβολήσ για κάθε φορζα που προάγει την επιχειρηματικότητα 
ςε καινοτομικά προϊόντα ή/και υπηρεςίεσ.



Πρϊτοσ απολογιςμόσ: 28.04 - 30.06

Ο Κόμβοσ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ Innovathens ζκλειςε 2

μινεσ λειτουργίασ και πραγματοποίθςε περίπου 40 δράςεισ, τισ οποίεσ

παρακολοφκθςαν περιςςότερα από 1.400 άτομα.

τόχοσ των δράςεων είναι θ ανάδειξθ τθσ καινοτομίασ και θ ενκάρρυνςθ τθσ

επιχειρθματικότθτασ ωσ ουςιαςτικόσ τρόποσ καταπολζμθςθσ των υψθλϊν

ποςοςτϊν ανεργίασ των παραγωγικϊν θλικιϊν.



Πρϊτα ςτατιςτικά ςτοιχεία: 28.04 - 30.06
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