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ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Γ 

Πξνζδηνξηζκφο δξάζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία, αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία  Γηθηχνπ Αξσγψλ (mentors / facilitators) ζχζηαζεο 

ζπλεξγηψλ θαη επέθηαζεο ησλ ζρεκαηηζκψλ 
 

 

1. ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΣΩΝ ΑΡΩΓΩΝ / ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΣΩΝ 

(ΜΔΝΣΟΡΩΝ) 

Η πνιππινθφηεηα ησλ θηλήηξσλ πνπ νδεγνχλ κηα επηρείξεζε λα ζπκπξάμεη κε άιιεο 

ζηε ζχζηαζε ελφο θνηλνχ δηθηχνπ / cluster, ε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαη νη πνηθίινη ζηφρνη ηεο εθάζηνηε ζχκπξαμεο, δεκηνπξγνχλ έλα 

ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο. Σν πεξηβάιινλ απηφ γίλεηαη 

αθφκα πην πεξίπινθν θαη δχζθνιν ζηε δηαρείξηζή ηνπ, εάλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη 

νη ζπλεξγαζίεο απηέο επεξεάδνληαη απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο, φπσο ε εκπηζηνζχλε 

θαη ε ηνπηθή αληίιεςε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο πξαθηηθήο πνπ πξνεγήζεθε ζην 

Παθέην Δξγαζίαο Α ηνπ παξφληνο, νη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί επηρεηξήζεσλ 

αλαπηχζζνληαη ζπλήζσο κέζα απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, θπξίσο σο απνηέιεζκα 

ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ νθειψλ, ελψ εμίζνπ ζπρλή είλαη θαη ε 

ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ απφ ηελ χπαξμε 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ.  

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ηφζν ε αξρηθή ζπζπείξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ δηεπθνιχλνληαη 

νπζηαζηηθά φηαλ παξεκβάιιεηαη κηα δπλακηθή επηρείξεζε (ζπλήζσο κηα επηρείξεζε 

“market leader”) πνπ ιεηηνπξγεί σο «εκςπρσηήο» ή ζπληνληζηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπζπείξσζεο.  

Οη επηρεηξήζεηο απηέο αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηελ πξσηνβνπιία 

ζχκπξαμεο, ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ παξφηξπλζε ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζχζηαζε ελφο cluster, ηε δηακφξθσζε ησλ γεληθψλ 

θαηεπζχλζεσλ, ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ cluster, ηελ ελεξγφ ζπκβνιή ζηελ 

εθπφλεζε ελφο θνηλνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπ. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φκσο, εηδηθά ζε πεξηνρέο κε θπξίαξρε ηελ παξνπζία ΜΜΔ, δελ 

ππάξρνπλ ηέηνηεο επηρεηξήζεηο γηα λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή. Σφηε, ην 

έξγν ηεο εκςχρσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ πξσηνβνπιηψλ ζπζπείξσζεο 
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αλαιακβάλνπλ δνκέο ή κεκνλσκέλα άηνκα πνπ νλνκάδνληαη «δηεπθνιπληέο» 

(facilitators) ή «κεζνιαβεηέο» (brokers) δηθηχσλ. Οη «δηεπθνιπληέο» ή «κεζνιαβεηέο» 

κπνξεί λα είλαη επίζεο επαγγεικαηίεο «δηθηπνκεζίηεο» - ζχκβνπινη. 

Οη φξνη απηνί παξαπέκπνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ θαη δηεπθφιπλζεο ησλ 

πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη ζε δηάθνξα επίπεδα 

κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ δηθηχσζεο, αιιά θαη ζηε δηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ, φπσο: 

 ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο,  

 ε πινπνίεζε παξαγσγηθψλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (brain-

storming),  

 ε εκςχρσζε ππαξρφλησλ ή κειινληηθψλ κειψλ γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο θνηλέο δξάζεηο θαη  

 ε εκθχζεζε ελφο θνηλνχ νξάκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν θνκκάηη πνπ 

θαιείηαη λα θαιχςεη απηή ε δνκή δηεπθφιπλζεο αθνξά αθελφο ζηελ απνπζία 

κηαο επδηάθξηηεο εγεζίαο ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα εγγπάηαη ηνλ θνηλφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ελφηεηα, θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο 

δηνίθεζεο (management) ησλ θνηλψλ δξάζεσλ ησλ κειψλ. 

Οη «δηεπθνιπληέο» ή «κεζνιαβεηέο» έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ αξρηθφ «ππξήλα» 

επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηε δηθηχσζή ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο παξνηξχλνπλ 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα cluster, ελψ κπνξεί λα απνηειέζνπλ θαη ηνλ ζπληνληζηή – 

εηαίξν κηαο ζπζπείξσζεο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε / δηνίθεζε ηνπ 

θνηλνχ ζρήκαηνο.  

Οη θνξείο – αξσγνί / κέληνξεο κπνξνχλ φκσο λα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

πθηζηάκελσλ  ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, παξέρνληαο θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ζπκπξάμεσλ, δηαρείξηζεο θαη εληαηηθνπνίεζεο / 

δηεχξπλζεο ησλ θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θιπ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη πξαθηηθήο πξνθχπηεη επίζεο, φηη θξίζηκν 

ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ δηθηχσλ / clusters επηρεηξήζεσλ 

δηαδξακαηίδνπλ νη δεκφζηνη θαη επηρεηξεκαηηθνί / θιαδηθνί θνξείο ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Η βαζηά γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θάζε πεξηνρήο ηηο θαζηζηά 

ηνπο πην αμηφπηζηνπο πφινπο αλάιεςεο ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ζπζπείξσζε 

ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή νξγαλσκέλσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ.  

Η δηεζλή εκπεηξία θαηαδεηθλχεη επίζεο, φηη απφιπηεο «ζπληαγέο» γηα ηε δηνίθεζε ηέηνησλ 

ζρεκάησλ δελ ππάξρνπλ. Η επειημία ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν θαζψο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηνίθεζεο πξνθχπηεη απφ κηα 
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άηππε δηαδηθαζία «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ», φπνπ νη ηζνξξνπίεο θαζνξίδνληαη κέζα 

απφ ηε δνθηκαζία ζην ρξφλν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο δνκήο ηεο 

ζχκπξαμεο. 

Γεδνκέλσλ ησλ πξνθιήζεσλ ζηε δηνίθεζε ησλ δηθηχσλ / clusters, θαζίζηαηαη αθφκα πην 

δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο ξφινο ησλ δνκψλ δηεπθφιπλζεο, αιιά θαη νη 

απαηηνχκελεο αξκνδηφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπο.  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλάγθε χπαξμεο δεμηνηήησλ ζε κηα πνηθηιία απφ ηνκείο, φπσο 

- ε αληηθεηκεληθφηεηα,  

- ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα,  

- ε ηθαλφηεηα δηνίθεζεο,  

- νη γλψζεηο κάξθεηηλγθ,  

- νη δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ.  

-νη θνηλσληθέο επαθέο, 

Απφ ηηο πηζαλέο κνξθέο δφκεζεο θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ νη 

δηεπθνιπληέο (δνκέο ή θπζηθά πξφζσπα) πνπ θαζηζηνχλ πην επδηάθξηην ηνλ ξφιν ηνπο 

θαη αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ επηηπρή πινπνίεζε πξσηνβνπιηψλ 

δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ: 

1) Ηγέηεο – εκςπρσηήο – θνξέαο αιιαγήο (change management). 

2) Γηακεζνιαβεηήο γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ / ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

3) Γηαρεηξηζηήο – δηεπθνιπληήο δηαδηθαζηψλ. 

Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα δηεμνδηθά:  

 

 Ηγέηεο – εκςπρσηήο – θνξέαο αιιαγήο 

ην πιαίζην απηφ, ν δηεπθνιπληήο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο εγέηεο, εκςπρσηήο θαη 

«πξάθηνξαο αιιαγήο», ελεκεξψλνληαο ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ αλάγθε θαη ηα 

νθέιε ηεο δηθηχσζήο ηνπο, εκπλένληάο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλή 

πξσηνβνπιία, δεκηνπξγψληαο ην απαηηνχκελν αίζζεκα αζθάιεηαο ζην λέν δηθηπσκέλν 

πεξηβάιινλ (κέζσ ιεπηνκεξνχο ελεκέξσζεο θαη αλάιπζεο ησλ ζθνπψλ, ζηφρσλ, 

δξάζεσλ θαη πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο), θαη ππνζηεξίδνληάο ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αιιαγψλ (change management) πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δίθηπν. 
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Ο δηεπθνιπληήο εκπλέεη ζηα κέιε ην θνηλφ φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δηθηχσζεο, 

ελεκεξψλεη ηα κέιε γηα ηα νθέιε ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δίθηπν, δηαηεξεί ηηο 

ηζνξξνπίεο κέζα ζην δίθηπν, δεκηνπξγψληαο αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη αζθάιεηαο, ρηίδεη 

ην νκαδηθφ πλεχκα θαη εκςπρψλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα θνηλή δξάζε κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζηφρσλ.  

Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ν δηεπθνιπληήο πξέπεη θαηαξράο λα δηαζέηεη εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, φπσο λα εκπλέεη φξακα, λα θαζηεξψλεη ηηο θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο, λα 

δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο θαη θιίκα εκπηζηνζχλεο, λα εληνπίδεη, λα αλαδεηθλχεη 

θαη λα επζπγξακκίδεη ηα θνηλά ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

ζχκπξαμήο ηνπο θαη λα δεκηνπξγεί ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο πνπ ζα ηνπο εκπλεχζνπλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ελφο εγέηε πξέπεη λα είλαη ε ππνκνλή, ε επηκνλή, ε απηνπεπνίζεζε, ε 

πεηζψ, ε αηζηνδνμία, ην πάζνο, ε εηιηθξίλεηα, ε ακεζφηεηα, ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηθαλφηεηα, ε νπδεηεξφηεηα, θαη νη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ ζπλεξγαζία κε 

άηνκα απφ πνηθίιν πνιηηηζκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

ε απηφ ηνλ ξφιν, ν δηεπθνιπληήο πξέπεη λα είλαη δπλακηθφο, αιιά ππάξρεη κηα ιεπηή 

γξακκή αλάκεζα ζηελ πίεζε πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ζ' έλα πεξηβάιινλ δηθηχσζεο γηα 

λα επηβάιεη νπνηαδήπνηε άπνςε.  

Καζψο ε ζπκκεηνρή ζηα επηρεηξεκαηηθά δίθηπα είλαη εζεινληηθή, εηδηθά ζηα πξψηα 

ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηνπο πνπ επηθξαηεί κεγάινο βαζκφο αβεβαηφηεηαο θαη ρακειφ 

επίπεδν δέζκεπζεο, ν δηεπθνιπληήο ζα πξέπεη λα θαηαθέξεη λα εκπλεχζεη ηα κέιε, 

νχησο ψζηε ηα ίδηα λα επηδηψμνπλ ηελ ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή ζηηο θνηλέο δξάζεηο ηνπ 

ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ. Όζνλ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο παξάγνληα αιιαγήο, 

απηφ πξνυπνζέηεη φηη θαηαλνεί ηελ δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαη κπνξεί λα ηελ 

ζπληνλίζεη απνηειεζκαηηθά. 

Η εληνπηφηεηα ηνπ δηεπθνιπληή έρεη πξνζδηνξηζηεί σο θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο 

ζηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο ηνπηθνχο επηρεηξεκαηίεο, ελψ ζεσξείηαη πην ελδεδεηγκέλν 

εμσηεξηθνί ζχκβνπινη λα ζπλεηζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά, απφ ην λα αλαιακβάλνπλ ην 

ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή. 

Έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ εγέηε είλαη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαζνξίδεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ παξάγνληεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαζαξά.  

Πέξαλ απφ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ πξφθιεζε ηεο εγεζίαο, θπξίαξρν ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
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δηεπθνιπληή παίδνπλ παξάγνληεο φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, ε δηαηζζεηηθφηεηα θαη ηα 

αληαλαθιαζηηθά ηνπ.  

Παξφηη ε εγεζία έρεη αλαιπζεί ζε κεγάιν βαζκφ σο θνκκάηη ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη, 

ε θαηάξηηζε ησλ δηεπθνιπληψλ ζηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο «εγεζίαο» απνηειεί κηα 

κεγάιε πξφθιεζε.  

 

 Γηακεζνιαβεηήο γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ  / ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Ο δηεπθνιπληήο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν δηακεζνιαβεηή γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζηψλ / 

ζπλεξγηψλ, ηφζν εληφο, φζν θαη εθηφο ηεο ζχκπξαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

ηελ πξψηε πεξίπησζε (εληφο ηεο ζχκπξαμεο), δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία δηαιφγνπ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

θαη ηελ εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ πφξσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ - κειψλ, παξαθηλεί ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλεξγαζηψλ (ηππηθψλ θαη 

άηππσλ) θαη ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ, ζπληνλίδεη θαη θαζνδεγεί νπδέηεξα ηηο 

δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ, επηιχεη πξνβιήκαηα πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζχκπξαμεο θαη ηζνξξνπεί ηηο δηάθνξεο δπλάκεηο 

εληφο ηεο ζχκπξαμεο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε (εθηφο ηεο ζχκπξαμεο),  ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ 

ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. ην πιαίζην απηφ, 

θαιείηαη λα εληνπίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο αλάγθεο ηεο ζχκπξαμεο γηα λέεο 

ζπλεξγαζίεο (φπσο αλάγθεο εθπαίδεπζεο, εμεχξεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θ.α.), λα 

πξνζεγγίζεη ηνπο θαηάιιεινπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

επηζπκεηψλ ζπλεξγηψλ, θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί ζπκθσλίεο κε ζθνπφ ηελ κέγηζηε 

σθέιεηα ηνπ δηθηχνπ.  

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ζπλεξγαζίαο / ζπλεξγηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζχκπξαμεο, είλαη απαξαίηεηε ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπθνιπληή λα 

δεκηνπξγεί θαη λα αμηνπνηεί θαλάιηα αλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηα κέιε, 

νχησο ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα αλαγλσξίδεη ηα θελά (gaps) πνπ 

δεκηνπξγνχληαη. 

Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ν δηεπθνιπληήο δηθηχνπ πξέπεη λα δηαζέηεη επίζεο ηελ 

ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ θαη ελζάξξπλζεο ησλ ζπλεξγηψλ, λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλαίλεζε 

θαη λα δηαζέηεη δηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο νπδεηεξφηεηα, ακεξνιεςία θαη 

εζηθή αθεξαηφηεηα.  
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Καζψο ε βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ελφο ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο γηα λέεο 

επθαηξίεο θαη ξίζθα, ζεσξείηαη σο πξναπαηηνχκελε, ε ηθαλφηεηα ηνπ δηεπθνιπληή λα 

κπνξεί λα εθηηκά ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ ηεο 

ζχκπξαμεο.  

Δπίζεο, απαξαίηεην είλαη ν δηεπθνιπληήο λα δηαζέηεη δηαίζζεζε θαη εκπεηξία γηα ηελ 

αλαδήηεζε θαη εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ 

ππάξρνπλ, θαζψο θαη ε χπαξμε θαηάιιεινπ δηθηχνπ θνηλσληθψλ επαθψλ πνπ λα 

εγγπάηαη ηελ πξφζβαζε ζηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ελ δπλάκεη 

ζπλεξγάηεο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

 

 Γηαρεηξηζηήο (manager) – δηεπθνιπληήο δηαδηθαζηψλ 

ην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπ, ν Αξσγφο / Γηεπθνιπληήο: 

θαηαξηίδεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην δξάζεο ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, 

 ελεκεξψλεη ηα κέιε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ θνηλή ηνπο 

ζχκπξαμε,  

 θξνληίδεη γηα ηελ εμεχξεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, 

 ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχκπξαμεο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ,  

 αζρνιείηαη κε ηα ακηγψο ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηεο ζχκπξαμεο,  

 ιεηηνπξγεί σο θφκβνο πιεξνθφξεζεο γηα ηα κέιε (π.ρ. γηα ηελ εμεχξεζε 

ζπλεξγαηψλ θαη ηερλνινγηψλ), 

 δηεπθνιχλεη ηα κέιε ζηε πινπνίεζε δηθψλ ηνπο δξάζεσλ (π.ρ. γηα ηελ πινπνίεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο), θαη  

 δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ επίηεπμε βξαρπρξφλησλ έλαληη 

καθξνρξφλησλ ζηφρσλ. 

Δπίζεο, αλαζέηεη εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ζπληνλίδεη θαη 

ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα, επηιχεη ηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα ζηελ ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ κε 

ηξίηα κέξε, νξγαλψλεη εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζχκπξαμεο (π.ρ. ζπκκεηνρέο ζε 

εθζέζεηο), εθπξνζσπεί ην δίθηπν ζηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ, θαη 

πξνσζεί θαη πξνβάιιεη ηε ζχκπξαμε. 
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ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ Αξσγνχ / Γηεπθνιπληή ζα κπνξνχζε λα 

παξνκνηαζηεί κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο: δηνίθεζε, ελδηάκεζν 

κάλαηδκελη, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.  

Ωο κάλαηδεξ, ν δηεπθνιπληήο πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε 

ησλ εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ (αγνξάο, βησζηκφηεηαο, επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θιπ.), ή 

ηνλ έιεγρφ ηνπο φηαλ απηνί αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο.  

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε δηεπθφιπλζεο δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηα κέιε, ν 

δηεπθνιπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

δηεπθφιπλζεο πνπ ζα παξέρνληαη. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ, αιιά θαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηνπ γηα ηα δηαζέζηκα 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθά, ν 

δηεπθνιπληήο πξέπεη λα δηαζέηεη επίζεο επαξθή πξφζβαζε ζε πεγέο εμεηδηθεπκέλεο θαη 

έγθπξεο πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη ηθαλφηεηα θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο θαη δηάρπζεο 

απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζηα κέιε ηεο ζχκπξαμεο. ην πιαίζην απηφ αλαδεηθλχεηαη ν 

ηδηαίηεξνο ξφινο ηνπ Αξσγνχ / Γηεπθνιπληή σο «κεζνιαβεηήο πιεξνθνξηψλ» 

(information broker).  

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, 

απαηηνχληαη νξγαλσηηθέο θαη ινγηζηηθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Η δηνίθεζε κηαο δνκήο επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο εθ κέξνπο ηνπ δηεπθνιπληή. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηεπθνιπληή, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο είηε ζα εληάζζνληαη ζηε δνκή ηνπ δηεπθνιπληή, είηε ζα 

παξέρνληαη απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Αληίζηνηρα, ζπλήζεο είλαη ε χπαξμε 

ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο πνπ εθπξνζσπεί ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ζπλαιιάζζεηαη 

κε ηνλ δηεπθνιπληή.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ηνλ ξφιν ησλ δηεπθνιπληψλ δελ αλαιακβάλνπλ κφλν 

κεκνλσκέλα άηνκα, αιιά κπνξεί λα είλαη εηδηθέο δνκέο δηεπθφιπλζεο πνπ απαξηίδνληαη 

απφ ζηειέρε πνπ σο ζχλνιφ, δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη δεμηφηεηεο. 

Καζψο νη δηεπθνιπληέο απνηεινχλ ηνπο ππνζηεξηθηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, νη δνκέο ηνπο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη Αξσγνί / Γηεπθνιπληέο ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζε κηα ζεηξά 

αληηθεηκέλσλ φπσο: 

 Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη εγεζία 

 Γεκφζηεο ζρέζεηο 

 Μάξθεηηλγθ 

 Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο 

 Γηαρείξηζε αιιαγψλ 

 Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

 

2. ΟΙ ΦΟΡΔΙ ΑΡΩΓΩΝ / ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΣΩΝ (ΜΔΝΣΟΡΩΝ) 

Δίλαη πξνθαλέο φηη κεκνλσκέλνη δηεπθνιπληέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληεπεμέιζνπλ 

εχθνια ζε φιεο ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο, ηφζν φζνλ αθνξά ζηε δηαζεζηκφηεηα 

ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζεκάησλ, 

φζν θαη σο πξνο ηελ αλάγθε ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ. 

Καζίζηαηαη ζπλεπψο αλαγθαία ε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ δηεπθνιπληψλ απφ 

κηα εμεηδηθεπκέλε θεληξηθή δνκή, πξνθεηκέλνπ, 

 λα παξέρεη θαηάξηηζε θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ δηεπθνιπληψλ, 

 λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε ηερλνγλσζία,  

 λα ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο δηάδνζεο θαιψλ πξαθηηθψλ, εκπεηξηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εμειίμεηο δηθηχσζεο, θαζψο θαη  

 λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ νη δηεπθνιπληέο.  

Απηή ε θεληξηθή δνκή κπνξεί ηδαληθά λα ζηεξηρηεί ζε κηα ςεθηαθή ππνδνκή πνπ ζα 

παξέρεη θαηάξηηζε κέζσ εθαξκνγψλ e-learning / webinars, πξφζβαζε ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη ςεθηαθφ πιηθφ (κειέηεο, έξεπλεο θιπ.), εξγαιεία benchmarking γηα 

αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξσηνβνπιηψλ δηθηχσζεο, e-forums γηα 

επηθνηλσλία κειψλ θ.α. 
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ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ε ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ 

δηεπθνιπληψλ – κεληφξσλ clusters απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο 

πξνψζεζεο ησλ clusters (βι. Παθέην Δξγαζίαο Α ηνπ παξφληνο).  

Η θαζηέξσζε ησλ δηεπθνιπληψλ clusters ζηε δηαδηθαζία ηεο δηθηχσζεο ΜΜΔ ζε 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ '80 απφ ηε Γαλία. Η ηφηε θπβέξλεζε 

πινπνίεζε κηα πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ησλ ΜΜΔ. Σν Γαλέδηθν Σερλνινγηθφ Ιλζηηηνχην, ην νπνίν 

πινπνηνχζε ην πξφγξακκα, αληηιήθζεθε ηελ αλάγθε χπαξμεο κηαο θεληξηθήο 

ζπληνληζηηθήο δνκήο θαη δεκηνχξγεζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ θαηάξηηζε 

δηεπθνιπληψλ clusters πνπ ζα απαζρνινχληαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία. Η 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εκςχρσζε, νξγάλσζε, ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ 

δξάζεσλ δηθηχσζεο θαζηέξσζαλ ην Γαλέδηθν πξφγξακκα σο δηεζλή «θαιή πξαθηηθή». 

Μηα ηππηθή  ιεηηνπξγία ησλ αξσγψλ cluster κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζχκθσλα κε ηηο 

αθφινπζεο 5 θάζεηο πνπ απνηεινχλ ην κνληέιν δηαρείξηζεο ηνπ Γαλέδηθνπ 

Σερλνινγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ ΜΜΔ: 

Φάζε 0 

Δλεκέξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ έλλνηα θαη ηα νθέιε 

ηεο δηθηχσζεο. 

Απφθηεζε βαζηάο γλψζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα 

Φάζε 1 
Πξνθαηαξθηηθή ηαπηνπνίεζε ελ δπλάκεη ηδεψλ θαη πηζαλψλ επθαηξηψλ 

δηθηχσζεο 

Φάζε 2 
Δπαιήζεπζε βησζηκφηεηαο ηδέαο θαη αλάπηπμε πξνθαηαξθηηθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα ην λέν δίθηπν 

Φάζε 3 
Δμαζθάιηζε επίζεκεο ζπλαίλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκπξάηηνπλ γηα 

ηε δνκή, ηε δηαδηθαζία θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα δηθηχσζεο 

Φάζε 4 
Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο εθθίλεζεο θαη ζπληνληζκφο / δηαρείξηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λέν δηθηχνπ (πξναηξεηηθά) 

 

 

3. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΟΡΔΩΝ ΑΡΩΓΩΝ / ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΣΩΝ (ΜΔΝΣΟΡΩΝ) 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ησλ θνξέσλ – αξσγψλ αλαδεηθλχεηαη πιένλ νινέλα 

πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο απνηειεζκαηηθήο 

πξνψζεζεο ησλ clusters.  
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ε απηφ ζπλεηέιεζε αθελφο ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπθνιπληή δηθηχνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηθηχσζεο, θαη αθεηέξνπ ν επηηπρήο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο 

«Διιεληθήο Πξσηνβνπιίαο Σερλνινγηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ – Corallia» πνπ 

απνηειεί ηoλ πξψην θνξέα νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

(cluster initiative, cluster facilitator ή cluster organisation) ζηελ Διιάδα. Λεηηνπξγεί σο 

ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο πξάμεσλ ηνπ ΔΠΑΝ γηα ηε δεκηνπξγία clusters, είλαη 

κέινο ηνπ European Cluster Alliance θαη δηαθξίζεθε σο βέιηηζηε πξαθηηθή ζην πιαίζην 

ζρεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

ην πιαίζην λένπ έξγνπ πνπ ζπληνλίδεη ε πξσηνβνπιία Corallia, επηδηψθεηαη κάιηζηα ε 

δεκηνπξγία δνκψλ δηα βίνπ θαηάξηηζεο δηαρεηξηζηψλ clusters, απνζθνπψληαο ζηελ 

αλάπηπμε παγθνζκίνπ εκβέιεηαο θνξέσλ δηαρείξηζεο clusters ζηελ Δπξψπε, ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή πξσηνβνπιία European Cluster Excellence Initiative. 

ηφρν ηνπ έξγνπ απνηειεί εηδηθφηεξα ε εθπαίδεπζε ελφο αξρηθνχ ππξήλα δηαρεηξηζηψλ 

clusters, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα δεκηνπξγίαο 

λέσλ clusters, θαη παξάιιεια λα δνζνχλ θαηάιιειεο θαηεπζχλζεηο ζηελ παξνρή 

ρξήζηκσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα ηηο ΜΜΔ. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη ζηηο πιένλ πξφζθαηεο πξνθεξχμεηο δξάζεσλ ελίζρπζεο 

clusters ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013: 

 «Πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθνί πλεξγαηηθνί ρεκαηηζκνί - Clusters» ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο θαη 

 «Γεκηνπξγία Καηλνηνκηθψλ πζηάδσλ Δπηρεηξήζεσλ – Έλα Διιεληθφ Πξντφλ, 

κηα αγνξά: ν Πιαλήηεο» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο), 

πξνβιέθζεθε πιένλ ε ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ δπλεηηθνχο αξσγνχο / ζπληνληζηέο – 

εηαίξνπο ησλ ππνςήθησλ clusters, κε δηθαίσκα αλάιεςεο απηνχ ηνπ ξφινπ απφ θνξείο 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

ηνπηθά – επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη 

εξεπλεηηθνί θνξείο ή θαη θνξείο / επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα).  

Η κεγάιε αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην απηψλ 

ησλ δχν δξάζεσλ θξίλεηαη φηη νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξφβιεςε ηνπ ζεζκνχ 

ηνπ «δηεπθνιπληή» θνξέα ή κέληνξα ησλ ππφ ζχζηαζε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ 

ζπλεηέιεζε ζηελ επηηπρή θηλεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ 

θνηλψλ πξνηάζεσλ. 



Παπαδοηέο Γ’: «Πποζδιοπιζμόρ δπάζηρ για ηην πποεηοιμαζία, ανάπηςξη και λειηοςπγία  
Δικηύος Απωγών (mentors / facilitators)» 

 

 

SPEED AE  Σελ. 11 

Όπσο έρεη αλαιπζεί δηεμνδηθά ζην Παθέην Δξγαζίαο Α ηνπ παξφληνο, ν ζεζκφο ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ επηρεηξήζεσλ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα 

ζηελ Διιάδα. Σφζν νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη ε δηάξζξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

δπλακηθνχ, φζν θαη ν ηξφπνο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ επλφεζαλ ζην παξειζφλ 

ηε δεκηνπξγία δνκψλ επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ κε ηε 

κνξθή ησλ cluster.  

Βαζηθνί  αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαίλεηαη φηη απνηέιεζαλ εηδηθφηεξα, ην πνιχ κηθξφ 

κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ν νηθνγελεηαθφο θαη εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο 

ηνπο, θαζψο θαη ε λννηξνπία, ε έιιεηςε ηθαλψλ ζηειερψλ θαη ε αδπλακία αληίιεςεο ηεο 

θνηλήο σθέιεηαο εθ κέξνπο ησλ κηθξψλ επηρεηξεκαηηψλ.  

Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ, φπσο ησλ 

πξνκεζεπηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, παξαηεξνχληαη αδπλακίεο ζην επίπεδν ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλέξγηαο πνπ επηηπγράλεηαη. Σα «εκπφδηα 

ζπλεξγαζηψλ» αθνξνχλ ζπλεπψο ηφζν ζηηο αξρηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπζπεηξψζεσλ, φζν ζηα ψξηκα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ.  

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε αλαδείρζεθε ε αλάγθε χπαξμεο θνξέσλ – αξσγψλ, 

κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο δηθηχσζεο (ηδηαίηεξα θαηά 

ηελ αξρηθή θάζε ζχζηαζεο ηνπ θνηλνχ ζρεκαηηζκνχ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο («θνηλσληθφ θεθάιαην») πνπ αλαπηχζζεηαη ζε θάζε 

πεξηνρή κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ, επηκειεηεξίσλ θιπ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε πξνηεηλφκελε δξάζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο επηρεηξήζεσλ ζε Δπηρεηξεκαηηθνχο πλεξγαηηθνχο ρεκαηηζκνχο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΜΜΔ εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

αξσγψλ (mentors / facilitators).  

Οη αξσγνί ζα θιεζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βαζηθνί θαηαιχηεο ηεο δεκηνπξγίαο 

(εθθίλεζεο), αλάπηπμεο, δηθηχσζεο θαη πξνβνιήο ησλ clusters. ην πιαίζην απηνχ ηνπ 

ξφινπ ηνπο ζα εληνπίδνπλ ηηο επθαηξίεο δηθηχσζεο, ζα πξνζεγγίδνπλ θαη ζα 

ελεκεξψλνπλ ηνπο δπλεηηθνχο σθεινχκελνπο, ζα ιεηηνπξγνχλ σο «εκςπρσηέο» γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηθηχσζεο, αιιά θαη ζα ππνβνεζνχλ ηελ σξίκαλζε θαη αλάπηπμε ησλ 

αλαγθαίσλ ζπλεξγηψλ, ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο – 

κέιε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζε ζέκαηα θξίζηκα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, θαη ζα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ πξνβνιή θαη δηθηχσζή ηνπο, θαζψο θαη ηε δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηε 

εζληθή θαη δηεζλή αγνξά. 
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4. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΦΟΡΔΩΝ ΑΡΩΓΩΝ / ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΣΩΝ 

(ΜΔΝΣΟΡΩΝ) 

Η πεξηγξαθή ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ θαη ηεο επηζπκεηήο κνξθήο νξγάλσζεο ησλ Φνξέσλ 

Αξσγψλ/Γηεπθνιπληψλ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ ζθνπψλ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο Γηθηχνπ Αξσγψλ/Γηεπθνιπληψλ   

ην πιαίζην απηφ εμεηάδεηαη ε ζθνπηκφηεηα ζπκκεηνρήο ελφο επξχηεξνπ θάζκαηνο 

θνξέσλ, φπσο π.ρ. πιινγηθνί Δπηρεηξεκαηηθνί Φνξείο θαη ηα Δπηκειεηήξηα, σο 

επνπηεπφκελνη θνξείο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, νη επαγγεικαηηθέο / θιαδηθέο 

ελψζεηο, νη εκπνξηθνί ζχιινγνη, εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θαη εξεπλεηηθά θέληξα 

νηθνλνκηθψλ ή δηνηθεηηθψλ ΑΔΙ ή ΣΔΙ, ηνπηθνί αλαπηπμηαθνί θνξείο θιπ.. 

Αλαιχνληαη θαη θαηαγξάθνληαη εηδηθφηεξα νη νξγαλσηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη 

λα πιεξνχλ νη επηιέμηκνη θνξείο, ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη 

πξφζβαζε ζηνπο θιάδνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα είλαη 

αληηθείκελν ηνπ clustering (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξνεγνχκελν πεδίν): π.ρ. ηε 

ζπλάθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνξέσλ κε ην αληηθείκελν ηεο ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηνπηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο (ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επξχ δίθηπν επαθψλ θαη πξνεγνχκελε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, θαζψο θαη πείξα δηαρείξηζεο 

έξγσλ), ηε δηαζθάιηζε νπδεηεξφηεηαο (δελ έρεη ζπκθέξνλ ζε θακία ζπκκεηέρνπζα 

επηρείξεζε θαη δξα κε αμηνπηζηία θαη αθεξαηφηεηα), ηελ επάξθεηα ζηειέρσζεο κε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ / ζπλεξγαδφκελνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ δηαζέηνπλ γλψζε θαη 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ζπλεξγηψλ – clustering.  

ην πιαίζην απηφ αλαπηχζζνληαη ζηε ζπλέρεηα δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα αλάπηπμεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ελφο Γηθηχνπ Αξσγψλ παλεζληθήο εκβέιεηαο ζηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

αθελφο ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ησλ «θνξέσλ – αξσγψλ», πνπ ζα εθπξνζσπνχλ θαη ζα ζπληνλίδνπλ ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε ζχζηαζε πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ θαη αθεηέξνπ ε 

ιεηηνπξγία θαη νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Γηθηχνπ.  

Καηά ηελ αλάπηπμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ιήθζεθαλ εηδηθφηεξα ππφςε ν ξφινο,  

ην αληηθείκελν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο Γηθηχνπ Αξσγψλ θαη ηα νπνία 

πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

 ε πξνβνιή θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ αξσγψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλφηεηα  

 ε ελζάξξπλζε ηεο έληαμεο επηρεηξήζεσλ ζε Δπηρεηξεκαηηθνχο πλεξγαηηθνχο 

ρεκαηηζκνχο, 
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 ε δεκηνπξγία κηαο νξγαλσηηθήο δνκήο ζπληνληζκνχ, θαζνδήγεζεο θαη 

επνπηείαο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ αξσγψλ, 

 ε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο, ζηελ νπνία ζα απεπζχλνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

επηζπκνχλ λα ζπζηήζνπλ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε Δπηρεηξεκαηηθνχο 

πλεξγαηηθνχο ρεκαηηζκνχο, γηα δηακεζνιάβεζε κε ηνπο αξσγνχο – κέιε ηνπ 

Γηθηχνπ, 

 ε ζέζπηζε θαη δηαζθάιηζε εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ αξσγψλ – 

κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, θαζψο θαη θαλφλσλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ cluster 

facilitation / mentoring (θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

πξφηππνπ ζπκθσλεηηθνχ αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, 

 ε εθπαίδεπζε ησλ αξσγψλ ζε ζέκαηα εκςχρσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο αληίιεςεο, ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ θιπ., κε ηε κνξθή δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη 

ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. webinars), 

 ε δηεπθφιπλζε ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ αξσγψλ κεηαμχ ηνπο, κε 

ζθνπφ ηε δηάρπζε γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ, ηε ζπιινγή θαη αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ, θαιψλ πξαθηηθψλ θιπ. 

 ε δηθηχσζε κε αληίζηνηρα δίθηπα ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε 

έληαμεο θαη πξφζβαζεο ησλ αξσγψλ ζε νξγαληζκνχο θαη πιαηθφξκεο δηάρπζεο 

/ αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο, θαιψλ πξαθηηθψλ θ.α., 

 ε πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο ησλ αξσγψλ ζε ζεκαηηθά ζπλέδξηα, 

εκεξίδεο, work shops θιπ. 

 ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο 

ελίζρπζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ, θαζψο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αξσγψλ σο πξνο ην ξφιν ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμεο 

ησλ ρεκαηηζκψλ. 

Η αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ βαζίζηεθε ζηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: 

 αμηνπνίεζε ππαξρνπζψλ δνκψλ γηα ηελ γξήγνξε αληαπφθξηζε ηεο λέαο δνκήο 

ζηηο άκεζεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο ζηήξημεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, 

 δεκηνπξγία κηαο λέαο δηαθξηηήο δνκήο, φρη κε ηε κνξθή λένπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, αιιά ππφ ηελ επνπηεία ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα, 
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 αλάπηπμε ηνπ ξφινπ ηεο λέαο δνκήο ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ αμηνπνηψληαο ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

εκπεηξία, 

 δπλαηφηεηα πνιιαπιήο εκπεηξίαο θαη γλψζεο ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο θαη 

θιάδνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ηαπηφρξνλε ππνζηήξημε 

πεξηζζνηέξσλ πξσηνβνπιηψλ αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ 

ρεκαηηζκψλ, 

 παλειιαδηθή εκβέιεηα ηεο λέαο δνκήο κε ηζρπξή θεληξηθή ιεηηνπξγία 

νινθιεξσκέλεο ππνζηήξημεο ησλ Αξσγψλ/Γηεπθνιπληψλ, αιιά  θαη κε 

απνθεληξσκέλεο κνλάδεο γηα επηηφπηα παξνπζία, 

 εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο κε βάζε ηε νπνία νη Αξσγνί/Γηεπθνιπληέο ζα 

ζπλεπηθνπξνχλ πξσηνβνπιίεο φισλ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη 

ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ηνπ εκπνξίνπ, αλαδεηθλχνληαο ηνπηθέο θαη θιαδηθέο 

δηαζπλδέζεηο κε άιινπο θιάδνπο. 

Βαζηθέο πεγέο άληιεζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηε αλάπηπμε ησλ ζελαξίσλ 

δεκηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ Αξσγψλ απνηέιεζαλ ε δηαζέζηκε δηεζλήο βηβιηνγξαθία, θαζψο 

θαη νη δηθηπαθνί ηφπνη ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ, νκάδσλ εξγαζίαο, πξσηνβνπιηψλ θιπ., 

φπσο π.ρ. European Cluster Observatory, European Cluster Alliance, European Cluster 

Excellence Initiative, European Cluster Policy Group, PRO INNO Europe Initiative,  

Ο Αλάδνρνο αμηνπνίεζε επίζεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο απφ δεκνζηεχζεηο θαη 

εξγαζίεο: α) ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ 

ρεκαηηζκψλ (εηδηθά κε ηε κνξθή δηθηχσλ αξσγψλ), φπσο π.ρ. ηνπ Cluster Facilitation 

Forum (CFF), ηνπ Upper Austria Cluster Development Programme, β) ησλ ζρεηηθψλ 

νξγαληζκψλ ηεο Δ.Δ. (π.ρ. ην Δζληθφ Γίθηπν Αξσγψλ Clusters “REG X” ηεο Γαλίαο, 

ρψξα ε νπνία πξσηνζηάηεζε ην 1993 ζηελ δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

ππνζηήξημεο ηεο δεκηνπξγίαο Clusters), θαζψο θαη γ) ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ 

ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην “INTERREG BSR Capacity 

Building Programme”, ην “Cross-Enterprise Assessment and Development of Intellectual 

Capital (CADIC)” θ.α. 

Μεηά απφ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα σο άλσ 

θξηηήξηα πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα: 
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4.1 ΔΝΑΡΙΟ Α   

Γεκηνπξγία Μνλάδαο Αξσγήο / Γηεπθφιπλζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ 

ρεκαηηζκψλ κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

«Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο» πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ (ΔΔΔ) 

 

Η Τπεξεζία Τπνζηήξημεο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο» ηεο ΔΔΔ έρεη 

εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 (θσδηθφο ΟΠ: 296255) 

θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Λεηηνπξγεί ζηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ, ε νπνία έρεη ζπγθξνηήζεη Μεηξψν 

πκβνχισλ / Μεληφξσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ επηηφπηα ηηο επηρεηξήζεηο. Κεληξηθφ 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο απφ ηελ ΔΔΔ, νη 

νπνίεο ζα απεπζχλνληαη πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο (ΜΜ) θαη πνιχ κηθξέο (ΠΜ) εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, πξνζθέξνληαο κία ζεηξά απφ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε Πξάμε πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ δχν βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

Γξαζηεξηφηεηα 1: Παξνρή ππεξεζηψλ Τπνζηήξημεο ησλ ΜΜ θαη ΠΜ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Οη ππεξεζίεο απηέο, ελδεηθηηθά, κπνξεί λα είλαη: 

 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ελδηαθεξφκελνπο λένπο εκπφξνπο - επηρεηξεκαηίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζεη ζε ζέκαηα ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ.  

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (mentoring, δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη αμηνπνίεζεο 

επθαηξηψλ/δπλαηνηήησλ, εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο) ζε δηάθνξα ζέκαηα, γηα 

λένπο ή πθηζηάκελνπο εκπφξνπο - επηρεηξεκαηίεο.  

 Παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, κέζσ θαη ηεο αλάπηπμεο κεζνδνινγηθψλ 

εξγαιείσλ, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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Γξαζηεξηφηεηα 2: Αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ:  

Αθνξά ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ αλαγθψλ ησλ εκπνξηθψλ ΜΜΔ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

ην παξαπάλσ πιαίζην, ην φιν έξγν αλαιχεηαη ζε ηξία (3) ππνέξγα σο αθνινχζσο: 

ΤΠΟΔΡΓΟ 1. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ ΜΜΔ: 

Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 1, είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο ΠΜ - ΜΜΔ. 

ηηο Γξάζεηο ηνπ Τπνέξγνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 Γξάζεηο ζπληνληζκνχ, ππνζηήξημεο θαη δηαρείξηζεο έξγνπ: πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο ζηήξημεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε Πξάμε, φπσο 

ιεηηνπξγία θέληξνπ ιήςεο πιεξνθνξηψλ θαη βνήζεηαο (HELPDESK), επηινγή 

επηρεηξήζεσλ, επηινγή ζπκβνχισλ, εθπφλεζε πξνδηαγξαθψλ γηα δηαγσληζκνχο 

θ.ά.  

 Δθπαίδεπζε ζπκβνχισλ (κεληφξσλ): πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνγελνπνίεζε 

θαη ηππνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη ζχκβνπινη (κέληνξεο) πνπ ζα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα.  

 πκβνπιεπηηθή Δπηρεηξήζεσλ: Απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε νπνία φκσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά, ρξεηάδεηαη εηζξνή 

απφ ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο. ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

εθπαηδεπκέλνη ζχκβνπινη-κέληνξεο ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.  

 Αμηνιφγεζε: Αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ.  

 Δλέξγεηεο Γεκνζηφηεηαο: ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζα γίλνπλ 

ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη δηάρπζεο απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. 

ΤΠΟΔΡΓΟ 2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ: 

Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 2, είλαη ε αλάπηπμε πιαηζίνπ παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαιείσλ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1. Σν θπζηθφ αληηθείκελν απνηειείηαη απφ ην 

πιήξεο κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζην νπνίν 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη: έξεπλα γηα ηελ επηινγή πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ηππνπνίεζε ηξφπνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, αλαιπηηθέο νδεγίεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ θιπ.. 
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ΤΠΟΔΡΓΟ 3. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ:  

Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 3, είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1. 

Η Γξαζηεξηφηεηα 1, φπσο πεξηγξάθεθε αλσηέξσ, εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζην Τπνέξγν 

1, ελψ ε Γξαζηεξηφηεηα 2 εληάζζεηαη δηνηθεηηθά ζηα Τπνέξγα 2 θαη 3. Μεζνδνινγηθά, ε 

παξνρή ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν 1, 

πξνυπνζέηεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ Τπνέξγσλ 2 θαη 3 κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζα έρεη αληίζηνηρα: 

 πξνζδηνξηζζεί ην πιήξεο πιαίζην ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ (Τπνέξγν 

2) θαη  

 αλαπηπρζεί θαη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Τπνέξγν 3), κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο παξνρήο ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Παξάιιεια ηα Τπνέξγα 2 θαη 3 είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλα θαη αιιειεμαξηψκελα απφ 

ην γεγνλφο φηη ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ ζα ζρεδηαζζεί, αλαπηπρζεί θαη 

εγθαηαζηαζεί ζα πξέπεη λα βαζηζζεί ζε φζα ζα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ην πιήξεο 

πιαίζην παξνρήο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

χκθσλα κε ην ελάξην Α, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φνξέα Αξσγήο / Γηεπθφιπλζεο πνπ 

πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ΔΔΔ είλαη ηα αθφινπζα: 
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ελάξην Α: 

Δκβέιεηα 

Η δνκή θαη ε νξγάλσζε ηεο ΔΔΔ θαιχπηεη ην θξηηήξην ηεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο 

ηνπ δηθηχνπ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ θαη εμππεξεηεί ην ζηφρν ηεο ηνπηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ αμηνπνηψληαο ηε γλψζε ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ.  

Οη γεσγξαθηθέο ελφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ απηφ ην Φνξέα 

Αξσγψλ/Γηεπθνιπληψλ, αληηζηνηρνχλ ζηηο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ νη Οκνζπνλδίεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΔΔ νη νπνίεο εθηείλνληαη ζε φιε ηε ρψξα. 

Παξερφκελεο ππεξεζίεο 

Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αξρηθή 

ιεηηνπξγία ελφο Δπηρεηξεκαηηθνχ πλεξγαηηθνχ ρεκαηηζκνχ (πιεξνθφξεζεο, 

ελζάξξπλζεο, δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο πξφζβαζεο ζε 

ηερλνγλσζία θαη δηάδνζεο θαιψλ πξαθηηθψλ, εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

εμειίμεηο ηεο δηθηχσζεο θιπ, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Κεθ Γ1. 

Η δνκή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΔΔ ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

«Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο» θαη 

ε εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηα ζηειέρε ηεο δηεπθνιχλνπλ  ηελ γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηεο λέαο δνκήο γηα ην clustering. 

Οξγάλσζε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο δηθηχνπ  

Η Μνλάδα Αξσγήο/Γηεπθφιπλζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ πνπ 

πξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ην ελάξην Α λα δεκηνπξγεζεί ζηελ ΔΔΔ, ζα ιεηηνπξγεί σο  

Γίθηπν θαη ζα έρεη ηελ επζχλε λα κεξηκλά γηα ηε ζπλερή πξνψζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ clustering πνπ ζα 

αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

ε Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ ζα απνηππψλνληαη ε κνξθή ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ε νξγαλσηηθή δνκή θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 

Μνλάδαο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο / θαζνδήγεζε ηνπ Γηθηχνπ 

Αξσγήο/Γηεπθφιπλζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ξφιν θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζα θιεζνχλ λα 

αλαιάβνπλ νη Αξσγνί/Γηεπθνιπληέο, φπσο απηά έρνπλ πξνζδηνξηζζεί παξαπάλσ 

(ζέζπηζε θαη δηαζθάιηζε εθαξκνγήο θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, 

θαζψο θαη θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ cluster facilitation / 

mentoring, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ αξσγψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλφηεηα, δηεζλή πξνβνιή θαη δηθηχσζε ηνπ Γηθηχνπ κε ζπλαθή ζρήκαηα ηνπ 
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ελάξην Α: 

εμσηεξηθνχ, δηαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο ηερλνγλσζίαο 

θαη εκπεηξίαο, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αξσγνχο – κέιε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ θιπ). 

Γεκηνπξγία Μεηξψνπ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ 

Η δξάζε απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ αηφκσλ ηα νπνία αθνχ 

ζπγθξνηεζνχλ σο νκάδα ζα απνηειέζνπλ ην Μεηξψν Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ ην 

νπνίν ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο χκβνπινο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ. 

Η αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ ζα αθνινπζήζεη ην πξφηππν ηνπ 

Score Service Corps of Retired Executives ελψ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ην δίθηπν ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο Οκνζπνλδίεο Δκπνξηθψλ 

πιιφγσλ. 

ηφρνη: Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ επηδηψθεηαη ε παξνρή 

επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ζε δεηήκαηα δηθηχσζεο. Σαπηφρξνλνο ζηφρνο ηεο δξάζεο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαξθνχο εθπαίδεπζεο, πιεξνθφξεζεο θαη δηθηχσζεο 

ησλ ίδησλ ησλ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ.  

Η ζχληαμε θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ Μεηξψνπ ζα αθνινπζήζεη δηαδηθαζίεο 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, αλάδεημεο / πξνβνιήο ηνπ ξφινπ ησλ 

Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ κε πεξηνδηθέο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη ππνςήθηνη Αξσγνί / Γηεπθνιπληέο ηνπ 

Γηθηχνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη πξφζβαζε ζε θιάδνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηνπ 

clustering. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηεο 

δηθηχσζεο (ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, δηαζχλδεζε κε ζπλαθή ζρήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

δεκηνπξγία ηζηνηφπσλ, ειεθηξνληθψλ θαη έληππσλ εθδφζεσλ θιπ.), εμνξζνινγηζκνχ 

ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη εηζαγσγήο λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, 

πξφζβαζεο ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθά ή θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θ.α. 

Ο θνξέαο Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ πξέπεη επηπιένλ λα δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ 

κε γλψζε θαη εκπεηξία ζηε δηνίθεζε θαη ζε ζέκαηα “cluster management”, πξνθεηκέλνπ 

λα εκςπρψζεη ηηο επηρεηξήζεηο, λα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζπζηάδαο θαη λα αλαδείμεη ην φθεινο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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ελάξην Α: 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηθηχνπ θαζψο θαη ησλ επσθεινχκελσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο, θαηαλφεζεο ηνπ ξφινπ ησλ δχν κεξψλ θαη γλσξηκίαο ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Πξνυπνινγηζκφο: 

Ο πξνηεηλφκελνο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο 

ππνζέζεηο; 

 Οη δαπάλεο αξρηθήο ιεηηνπξγίαο θαιχπηνπλ πεξίνδν δχν εηψλ 

 Η πινπνίεζε γίλεηαη κε ίδηα κέζα κε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο ηερληθήο 

ππνδνκήο ηεο ΔΔΔ 

 Αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα 

έξγα / δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ 

Με βάζε ηελ πξνεγεζείζα πεξηγξαθή ησλ αξρηθψλ ελεξγεηψλ ίδξπζεο θαη ησλ 

δαπαλψλ αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ν πξνυπνινγηζκφο (κε ηνλ ΦΠΑ) δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: 

- Ακνηβέο  2 αηφκσλ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο                                              140.000 

- Ακνηβέο αξσγψλ / κεληφξσλ γηα ππνζηήξημε εθθίλεζεο θαη 

 ζπληνληζκφ / δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο  λέσλ δηθηχσλ                                     100.000 

- Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ππνζηήξημεο, HELPDESK, site              30.000 

- Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε, δηθηχσζε αξσγψλ/κεληφξσλ                                20.000 

- e-learning / webinars, πξφζβαζε ζε ηερλνγλσζία, e-forums                              30.000 

- Πξνβνιή – δεκνζηφηεηα – εθδειψζεηο ελεκέξσζεο/παξαθίλεζεο                    60.000 

                                                                                       ΤΝΟΛΟ                           380.000 
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4.2 ΔΝΑΡΙΟ Β 

Γεκηνπξγία Μνλάδαο Αξσγήο/Γηεπθφιπλζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ 

ρεκαηηζκψλ κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ  Δλδηάκεζνπ Φνξέα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ) 

 

Ο ΔΦΔΠΑΔ είλαη Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία, ε νπνία ζπζηήζεθε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Γηαρείξηζε Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

4 ηνπ Ν. 3614/07 θαη κε ην Π.Γ. 98/96». έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ο ΔΦΔΠΑΔ ηδξχζεθε απφ ηηο 

παξαθάησ εηαηξείεο – ελδηάκεζνπο θνξείο ηνπ Γ΄Κ.Π..:  

 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΘΔΑΛΙΑ 

(ΑΝ.ΓΙΑ) 

 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (Α.Δ.Γ.Δ.Π.) 

 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΡΓΩΝ ΣΗΡΙΞΗ ΜΜΔ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ (ΓΔΜ-Ο 

ΑΜΘ) 

 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ – 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΗΠΔΙΡΟΤ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ΔΛ.ΑΝ.ΔΣ.) 

 ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΡΗΣΗ – 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ 

 ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ – 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΝΩΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ (Κ.Δ.Π.Α. – ΑΝ.Δ.Μ.) 

Ο ΔΦΔΠΑΔ επειέγε σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γξάζεσλ Δληζρχζεσλ ηνπ Δ.Π. 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) κεηά απφ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 4γ ηνπ Ν. 3614/07 θαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο έξγνπ πξνο εθηέιεζε. 

Η έδξα ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελ Αζήλα, αιιά κέζσ ησλ επηά εηαίξσλ ηεο, θαιχπηεη 

γεσγξαθηθά φιε ηε ρψξα. Σα 200 έκπεηξα ζηειέρε ησλ εηαίξσλ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ 

επηρεηξεκαηία θαη ηνλ ππνζηεξίδνπλ ζπλερψο ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα. 
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Δπίζεο, κέζσ εηδηθήο χκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί κε ηελ Έλσζε πλεηαηξηζηηθψλ 

Σξαπεδψλ Διιάδαο έρεη εμαζθαιίζεη 199 ζεκεία πξνβνιήο ησλ Γξάζεσλ θαη ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. ε απηά πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 46 επηκειεηήξηα θαη 

άιινη θνξείο, ζε φιε ηε ρψξα, πνπ επίζεο απνηεινχλ ζεκεία ελεκέξσζεο θαη ππνδνρήο 

πξνηάζεσλ (ζχλνιν 263).  

Οη ζηφρνη ηνπ ΔΦΔΠΑΔ επηηπγράλεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

παξαθάησ ελεξγεηψλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ: 

 Δπξεία δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνθεξχμεσλ θαη ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ 

δηθαηνχρσλ – επηρεηξήζεσλ, κέζσ:Γεκνζίεπζεο ησλ πξνθεξχμεσλ ζηνλ Σχπν, 

Ηιεθηξνληθήο ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, Γηελέξγεηαο ελεκεξσηηθψλ 

εκεξίδσλ. 

 Ηιεθηξνληθή παξαιαβή (κέζσ δηαδηθηχνπ) ησλ πξνηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, 

θαζψο θαη παξαιαβή ηεο έληππεο κνξθήο απηψλ. 

 Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα, ζηηο απνθάζεηο εθρψξεζεο ησλ πξάμεσλ, ζηνπο νδεγνχο 

εθαξκνγήο ησλ εληζρχζεσλ θαη ζηα ηζρχνληα ζεζκηθά θαη θαλνληζηηθά θείκελα. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο είλαη ηα εμήο:  

o πγθξφηεζε θαηαιφγσλ εκπεηξνγλσκφλσλ (Μεηξψνπ) κεηά απφ 

δεκνζηφηεηα, νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο.  

o Αμηνιφγεζε ειεθηξνληθά, κε δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθαλή 

θαη αληηθεηκεληθή θξίζε θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

o πγθξφηεζε ησλ Γλσκνδνηηθψλ Δπηηξνπψλ (ΓΔ), ζηηο νπνίεο ζα 

παξαπέκπεηαη ην έξγν ησλ αμηνινγεηψλ, θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηνπ έξγνπ 

ηνπο θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζεηξάο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

o Τπνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γλσκνδνηηθψλ Δπηηξνπψλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδνληαη ε αληηθεηκεληθή θξίζε, ε δηαθάλεηα θαη ε ζαθήο θαη 

ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε ησλ γλσκνδνηήζεψλ ηνπο.  

o Γηαβίβαζε ηεο εηζήγεζεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γλσκνδνηηθήο 

Δπηηξνπήο πξνο ηελ αξκφδηα, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο, ππεξεζία ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

http://www.efepae.gr/data/homepage/Στοιχεία%20Υποκαταστημάτων.pdf
http://www.efepae.gr/data/homepage/Στοιχεία%20Υποκαταστημάτων.pdf
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 Δπξεία δεκνζηνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαη ησλ επηκέξνπο απνθάζεσλ 

έληαμεο ησλ πξάμεσλ θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ πνπ 

ππέβαιαλ επελδπηηθή πξφηαζε.  

 Άκεζε θαηαρψξεζε ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ηνπ 

ΤΠΟΙΟ φισλ ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαρεηξηζηηθέο 

θηλήζεηο έθδνζεο πξνθήξπμεο, παξαιαβήο πξνηάζεσλ, αμηνιφγεζεο 

πξνηάζεσλ, απνθάζεσλ έληαμεο έξγσλ ζην πξφγξακκα θαη ηξνπνπνηήζεψλ 

ηνπο.  

 Τπνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο δηθαηνχρνπο, φπνπ απαηηείηαη ε ππνγξαθή 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη παξαθνινχζεζε, έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε (επαιήζεπζε) 

ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ 

ησλ δηθαηνχρσλ.  

 Αλαδήηεζε θαη εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ ηεο Γεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, είηε 

κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), είηε δηα ηεο κεζφδνπ 

πξνρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ ησλ δξάζεσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. Οκαιή ξνή ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο απηνχο κε ηξφπν δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθφ. 

 πλερήο παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ θαη παξνρή ππνζηήξημεο 

πξνο απηνχο, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε θαη θαλνληθή νινθιήξσζε ησλ έξγσλ 

απηψλ. 

 Παξαιαβή ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ. 

 Καηαρψξεζε ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ησλ δειηίσλ 

δηαρείξηζεο  πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ 

ΔΠΑ θαη αληηζηνηρνχλ ζε δηαρεηξηζηηθέο θηλήζεηο έληαμεο πξάμεσλ, 

πηζηνπνίεζεο έξγσλ, πιεξσκψλ δηθαηνχρσλ, παξαιαβήο έξγσλ, αληηινγηζκνχ 

δαπαλψλ φπνπ απαηηείηαη, δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ.  

 Παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ κεηά ηελ νινθιήξσζή 

ηνπο γηα ην απαηηνχκελν απφ ηνπο θαλνληζκνχο ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Γηαηχπσζε γλψκεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ πξνθεξχμεσλ ησλ πξάμεσλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη πξηλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ησλ πξνθεξχμεσλ, θαζψο θαη γηα ην 

χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη.  

 Δθπφλεζε θαη ππνβνιή πξνο έγθξηζε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, εγρεηξηδίσλ 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πξάμεσλ.       
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χκθσλα κε ην ελάξην Β, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φνξέα Αξσγήο / Γηεπθφιπλζεο πνπ 

πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί είλαη ηα αθφινπζα: 

 

ελάξην Β: 

Δκβέιεηα 

Ο ΔΦΔΠΑΔ κέζσ ησλ επηά εηαίξσλ ηεο, θαιχπηεη γεσγξαθηθά φιε ηε ρψξα. Σα 200 

έκπεηξα ζηειέρε ησλ εηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ επηρεηξεκαηία θαη 

ηνλ ππνζηεξίδνπλ ζπλερψο ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

αμηνπνηψληαο ηε γλψζε πνπ δηαζέηνπλ ζην πεδίν ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηνπηθψλ 

αγνξψλ.  

Έηζη, ε δεκηνπξγία κηαο λέαο Μνλάδαο ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

clustering θαιχπηεη ην θξηηήξην ηεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο ελφο δηθηχνπ Αξσγψλ / 

Γηεπθνιπληψλ θαη εμππεξεηεί ην ζηφρν ηεο ηνπηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ θάζε 

αξσγνχ.  

Οη γεσγξαθηθέο ελφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ απηφ ην Φνξέα Αξσγψλ / 

Γηεπθνιπληψλ, κέζσ ησλ επηά εηαίξσλ ηεο θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

ρψξαο. 

Παξερφκελεο ππεξεζίεο 

Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αξρηθή 

ιεηηνπξγία ελφο Δπηρεηξεκαηηθνχ πλεξγαηηθνχ ρεκαηηζκνχ (πιεξνθφξεζεο, 

ελζάξξπλζεο, δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο πξφζβαζεο ζε 

ηερλνγλσζία θαη δηάδνζεο θαιψλ πξαθηηθψλ, εκπεηξηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

εμειίμεηο ηεο δηθηχσζεο θιπ.), ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Κεθ Γ1. 

Η δνκή θαη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ε εκπεηξία πνπ έρεη 

απνθηεζεί απφ ηα ζηειέρε ηεο δηεπθνιχλνπλ ηελ γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή 

αλάπηπμε ηεο λέαο δνκήο γηα ην clustering. 

Οξγάλσζε ιεηηνπξγίαο, παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο δηθηχνπ  

Η Μνλάδα Αξσγήο/Γηεπθφιπλζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ πνπ 

πξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ην ελάξην Α λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ζα ιεηηνπξγεί 

σο  Γίθηπν θαη ζα έρεη ηελ επζχλε λα κεξηκλά γηα ηε ζπλερή πξνψζεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ clustering πνπ ζα 

αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

ε Δηδηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ ζα απνηππψλνληαη ε κνξθή ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, ε νξγαλσηηθή δνκή θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο 
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ελάξην Β: 

Μνλάδαο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν ζπληνληζκφο / θαζνδήγεζε ηνπ Γηθηχνπ 

Αξσγήο/Γηεπθφιπλζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ξφιν θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζα θιεζνχλ λα 

αλαιάβνπλ νη Αξσγνί/Γηεπθνιπληέο, φπσο απηά έρνπλ πξνζδηνξηζζεί παξαπάλσ 

(ζέζπηζε θαη δηαζθάιηζε εθαξκνγήο θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, 

θαζψο θαη θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ cluster facilitation / 

mentoring, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ αξσγψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλφηεηα, δηεζλή πξνβνιή θαη δηθηχσζε ηνπ Γηθηχνπ κε ζπλαθή ζρήκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, δηαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο ηερλνγλσζίαο 

θαη εκπεηξίαο, νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο αξσγνχο – κέιε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ θιπ). 

Γεκηνπξγία Μεηξψνπ Αξσγψλ/Γηεπθνιπληψλ 

Η δξάζε απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ αηφκσλ ηα νπνία αθνχ 

ζπγθξνηεζνχλ σο νκάδα ζα απνηειέζνπλ ην Μεηξψν Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ ην 

νπνίν ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο χκβνπινο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ. 

Η αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ ζα αθνινπζήζεη ην πξφηππν ηνπ 

Score Service Corps of Retired Executives ελψ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ην δίθηπν ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο Οκνζπνλδίεο Δκπνξηθψλ 

πιιφγσλ. 

ηφρνη: Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ επηδηψθεηαη ε παξνρή 

επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο ζε δεηήκαηα δηθηχσζεο. Σαπηφρξνλνο ζηφρνο ηεο δξάζεο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ δηαξθνχο εθπαίδεπζεο, πιεξνθφξεζεο θαη δηθηχσζεο 

ησλ ίδησλ ησλ Αξσγψλ/Γηεπθνιπληψλ.  

Η ζχληαμε θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ Μεηξψνπ ζα αθνινπζήζεη δηαδηθαζίεο 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, αλάδεημεο/πξνβνιήο ηνπ ξφινπ ησλ 

Αξσγψλ/Γηεπθνιπληψλ κε πεξηνδηθέο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη ππνςήθηνη Αξσγνί / Γηεπθνιπληέο ηνπ 

Γηθηχνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη πξφζβαζε ζε θιάδνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηνπ 

clustering. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηεο 

δηθηχσζεο (ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, δηαζχλδεζε κε ζπλαθή ζρήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, 

δεκηνπξγία ηζηνηφπσλ, ειεθηξνληθψλ θαη έληππσλ εθδφζεσλ θιπ.), εμνξζνινγηζκνχ 

ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη εηζαγσγήο λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, 
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ελάξην Β: 

πξφζβαζεο ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθά ή θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θ.α. 

Ο θνξέαο Αξσγψλ/Γηεπθνιπληψλ πξέπεη επηπιένλ λα δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ κε 

γλψζε θαη εκπεηξία ζηε δηνίθεζε θαη ζε ζέκαηα “cluster management”, πξνθεηκέλνπ λα 

εκςπρψζεη ηηο επηρεηξήζεηο, λα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζπζηάδαο θαη λα αλαδείμεη ην φθεινο ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο ησλ κειψλ ηνπ 

Γηθηχνπ θαζψο θαη ησλ επσθεινχκελσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο, θαηαλφεζεο ηνπ ξφινπ ησλ δχν κεξψλ θαη γλσξηκίαο ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Πξνυπνινγηζκφο: 

Ο πξνηεηλφκελνο πξνθαηαξθηηθφο πξνυπνινγηζκφο βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο 

ππνζέζεηο; 

 Οη δαπάλεο αθνξνχλ ηε ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηνπ Φνξέα. 

 Οη δαπάλεο αξρηθήο ιεηηνπξγίαο θαιχπηνπλ πεξίνδν δχν εηψλ 

 Η πινπνίεζε γίλεηαη κε ίδηα κέζα κε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο ηερληθήο 

ππνδνκήο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ 

 Αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα 

έξγα/δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ 

Με βάζε ηελ πξνεγεζείζα πεξηγξαθή ησλ αξρηθψλ ελεξγεηψλ ίδξπζεο θαη ησλ 

δαπαλψλ αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ν πξνυπνινγηζκφο (κε ηνλ ΦΠΑ) δηακνξθψλεηαη σο 

εμήο: 

- Ακνηβέο  2 αηφκσλ απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο                                              140.000 

- Ακνηβέο αξσγψλ / κεληφξσλ γηα ππνζηήξημε εθθίλεζεο θαη 

 ζπληνληζκφ / δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο  λέσλ δηθηχσλ                                     100.000 

- Πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ππνζηήξημεο, HELPDESK, site              30.000 

- Δθπαίδεπζε, πιεξνθφξεζε, δηθηχσζε αξσγψλ/κεληφξσλ                                20.000 

- e-learning / webinars, πξφζβαζε ζε ηερλνγλσζία, e-forums                              30.000 

- Πξνβνιή – δεκνζηφηεηα – εθδειψζεηο ελεκέξσζεο/παξαθίλεζεο                    60.000 

                                                                                       ΤΝΟΛΟ                           380.000 
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5. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΡΩΓΩΝ/ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΣΩΝ (ΜΔΝΣΟΡΩΝ) 

5.1 ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ  

Η δεκηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ (Μεληφξσλ) ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

έκπεηξα ζηειέρε ηεο αγνξάο γηα ηελ πηνζέηεζε, ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ.  

Αξσγφο / Γηεπθνιπληήο (Μεληφξαο) δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ ζεσξείηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη εμεηδηθεπκέλε γλψζε, 

εκπεηξία θαη δηαζεζηκφηεηα ζην λα παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Δλζσκαηψλεη ιεηηνπξγίεο φπσο 

εθπαίδεπζε/πιεξνθφξεζε, ζπκβνπιεπηηθή, επνπηεία, θαζνδήγεζε θαη βξίζθεηαη θνληά 

ζηηο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν: 

• ηελ ππνβνήζεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ δηθηχσζεο θαη 

ζπλεξγαζηψλ, κέζσ ηεο παξνρήο φισλ ησλ  απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, 

αλαιχζεσλ, εθζέζεσλ θαη ζπκβνπιψλ, 

• ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε 

απηψλ, 

• ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηε ζηξαηεγηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν ηε δηθηχσζε ηνπο κε άιιεο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο θαη 

λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ησλ θαηάιιεια επηιεγκέλσλ κειψλ ηνπ Μεηξψνπ Αξσγψλ / 

Γηεπθνιπληψλ (Μεληφξσλ) επηδηψθεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ: 

 ε ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε θχζε θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, ε 

αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάησλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε πξνβνιή θαιψλ 

πξαθηηθψλ, 

 ε ελζάξξπλζε ηεο έληαμεο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε επηρεηξεκαηηθνχο 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, 

 ε ππνβνήζεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ  ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο κνξθήο 

δηθηχσζεο κε ηε ζπκκεηνρή εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη επηρεηξήζεσλ 

απφ άιινπο ηνκείο παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα ζεσξεζνχλ ρξήζηκνη 
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γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζπλεξγαηηθνχ 

εκπνξηθνχ ζρεκαηηζκνχ, 

 ε κέξηκλα γηα ηελ άκεζε θαη επηηφπηα παξνρή ηηο θαηάιιεισλ αλαπηπμηαθψλ, 

νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, αλάπηπμεο θαη 

αξρηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ, 

 ε νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 

5.2 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ 

Η ζπγθξφηεζε ηνπ Μεηξψνπ ζα βαζηζηεί ζηε ζέζπηζε θαη δηαζθάιηζε εθαξκνγήο ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ (Μεληφξσλ) - κειψλ ηνπ Μεηξψνπ, 

θαζψο θαη θαλφλσλ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ cluster facilitation / mentoring. 

Σν Μεηξψν ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ (Μεληφξσλ) πνπ 

ζα επηιεγνχλ κε αλνηθηή δηαδηθαζία θαη νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηνλ θψδηθα 

δενληνινγίαο ηνπ Φνξέα Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ θαη ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηερληθήο θαη ησλ ζεζκψλ. 

Σα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηνπ Μεηξψνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Φνξέα 

Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπζηήζνπλ ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε Δπηρεηξεκαηηθνχο πλεξγαηηθνχο ρεκαηηζκνχο κε 

ηε δηακεζνιάβεζε Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ (Μεληφξσλ). 

Μεηά ηε ζπγθξφηεζε ηνπ, βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πξνψζεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη: 

 ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ 

(Μεληφξσλ) ζε ζέκαηα εκςχρσζεο, πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαηηθήο αληίιεςεο, 

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ θιπ., κε ηε κνξθή 

δηνξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. 

webinars), 

 ε δηεπθφιπλζε ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κεηαμχ ηνπο, κε ζθνπφ ηε 

δηάρπζε γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ, ηε ζπιινγή θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ, 

θαιψλ πξαθηηθψλ θιπ., 

 ε δηθηχσζε κε αληίζηνηρα δίθηπα ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ε δηεπθφιπλζε 

έληαμεο θαη πξφζβαζεο ησλ αξσγψλ ζε νξγαληζκνχο θαη πιαηθφξκεο δηάρπζεο 

/ αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο, θαιψλ πξαθηηθψλ θ.α., 
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 ε πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο ησλ αξσγψλ ζε ζεκαηηθά ζπλέδξηα, 

εκεξίδεο, work shops θιπ., 

 ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο 

ελίζρπζεο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ, θαζψο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αξσγψλ σο πξνο ην ξφιν ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμεο 

ησλ ρεκαηηζκψλ. 

Σν Μεηξψν Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ (Μεληφξσλ) ζα ππνζηεξίδεηαη απφ 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα κε βάζεηο ζεκαηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, 

ιεηηνπξγία θέληξνπ ιήςεο πιεξνθνξηψλ θαη βνήζεηαο (HELPDESK), ηζηνζειίδα κε 

δπλαηφηεηα άκεζεο ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο θαη επηινγήο κέληνξα απφ ηηο  

ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Ο Φνξέαο Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ (Μεληφξσλ), πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο, ζα παξέρεη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ζην 

Μεηξψν, αλά πεξηθέξεηα θαη εγθεθξηκέλν ηνκέα εμεηδίθεπζεο κέζσ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηαθψλ θαηαιφγσλ. 

 

5.3 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΑΡΩΓΩΝ/ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΣΩΝ  

Οη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ (Μεληφξσλ) ζα πξέπεη ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηεο Αίηεζεο Τπνςεθηφηεηαο ηνπ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Φνξέα Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ λα δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε θαη 

εκπεηξία ζην ρψξν ησλ κηθξνκεζαίσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα κέιε ηνπ Μεηξψνπ κπνξεί λα είλαη ελ ελεξγεία ή/θαη ζπληαμηνχρνη επηρεηξεκαηίεο ή 

ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη έρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Η εκπεηξία ηνπ Τπνςεθίνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αηηνχκελσλ 

ζηνηρείσλ ηεο  Αίηεζεο Τπνςεθηφηεηαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη ην αληηθείκελν, 

ν πξνυπνινγηζκφο, ε δηάξθεηα θαη νη θνξείο ησλ θπξηφηεξσλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ έρεη πινπνηήζεη, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επελδπηηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο έρεη παξάζρεη ππεξεζίεο ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, αλάπηπμεο θαη δηνίθεζεο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν ην κέινο πιένλ ηνπ Μεηξψνπ 

ελεκεξψλεη ην Φνξέα Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζε ζρέζε κε απηά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο.  



Παπαδοηέο Γ’: «Πποζδιοπιζμόρ δπάζηρ για ηην πποεηοιμαζία, ανάπηςξη και λειηοςπγία  
Δικηύος Απωγών (mentors / facilitators)» 

 

 

SPEED AE  Σελ. 30 

Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαλαμηνιφγεζεο ηνπ κέινπο, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κεηαβνιψλ. 

Σα κέιε ηνπ Μεηξψνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 15 εηψλ θαη 

είλαη άηνκα πνπ δηαζέηνπλ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη έρνπλ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο ζε 

ζέκαηα: 

 ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζχληαμεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ,  

 δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 

 νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ,  

 αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ,  

 κειέηεο ησλ εμειίμεσλ θαη ηάζεσλ ελφο ηνκέα/ θιάδνπ, 

 marketing,  

 αμηνπνίεζεο θαη ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

 δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

 ρξεκαηνδφηεζεο επηρείξεζεο. 

Πέξα απφ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, ε παξέκβαζε ελφο κέληνξα αμηνινγείηαη κε 

βάζε ηνπ θαηά πφζν:  

 αμηνπνηνχλ ζε κία πεξηνρή ή ζε κία επηρεηξεκαηηθή νκάδα εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη 

θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, 

 ζπκβάινπλ ζηελ δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ, 

 ελζαξξχλνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ θαη θιαδηθφ 

επίπεδν κε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ψζηε λα γλσξίδνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο, 

 εδξαηψλνπλ κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη “εγγχηεηαο” κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, 

παξέρνληαο ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη αλεμάξηεηε γλψκε, ζε ζρέζε κε ηηο 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηελ απφ θνηλνχ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηνπο, 

 ελεξγνχλ σο πεγή πιεξνθνξηψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, 

 βνεζνχλ απνηειεζκαηηθά επηρεηξεκαηίεο ζην ζρεδηαζκφ κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο 

ζπλεξγαζηψλ θαη δηθηχσζεο, 

 νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αξρηθή θάζε 

ιεηηνπξγίαο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζπλεξγαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ. 
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5.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ  

Μεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε ηνπ Φνξέα Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ ε νπνία παξακέλεη 

αλνηθηή, ππνβάιινληαη Αηηήζεηο Τπνςεθηφηεηαο ησ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ έληαμε 

ηνπο ζην Μεηξψν, κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ηνπ Αξσγνχ / Γηεπθνιπληή. 

Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο θαη νη ηπρφλ 

ειιείςεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Φάθεινη είλαη δπλαηφλ λα 

επαλαμηνινγεζνχλ εθφζνλ πεξηέρνπλ φια ηα απαηηνχκελα γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηνηρεία 

ζηελ επφκελε πεξίνδν αμηνιφγεζεο. 

Η αμηνιφγεζε ησλ Αηηήζεσλ γίλεηαη κε βάζε ηα σο άλσ αλαθεξζέληα θξηηήξηα 

εγγξαθήο.  Η αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο γίλεηαη απφ Γλσκνδνηηθή  Δπηηξνπή ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηνπ Φνξέα Αξσγψλ / 

Γηεπθνιπληψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Φνξέα. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο ν Φνξέαο δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θάζε ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν, 

ην νπνίν ζα βνεζήζεη ζηε δηακφξθσζε πιήξνπο άπνςεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη 

επάξθεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Καηαιφγνπ ησλ 

κεληφξσλ, ελεξγνπνηνχληαη νη δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο κεληφξσλ ζηελ σξίκαλζε, 

δεκηνπξγία θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πλεξγαηηθψλ ρεκαηηζκψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νκνγελνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, νη κέληνξεο πνπ ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ζα 

παξαθνινπζήζνπλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. 

Η εγγξαθή ησλ κεληφξσλ ζην Μεηξψν ζεκαίλεη θαη απνδνρή γεληθψλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο (Κψδηθα Γενληνινγίαο), φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο.  

πλνπηηθά, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο αλαθέξεηαη ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο θαλφλεο: 

 Ο κέληνξαο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνληαο ηα 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ρσξίο λα ππφζρεηαη απνηειέζκαηα γηα 

ηα νπνία δελ είλαη βέβαηνο φηη είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ. 

 Ο κέληνξαο νθείιεη λα ηεξεί κπζηηθφηεηα γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλεη απφ θάζε 

επηρείξεζε θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιν ζέκα έρεη ηεζεί ππφςε ηνπ θαζ φιε ηελ 

δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
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 Ο κέληνξαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη θάζε  επηρείξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο, γηα πηζαλέο άιιεο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. 

 Η ακνηβή ηνπ κέληνξα ζπκθσλείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη δελ 

δηαθνξνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ γηα ην ζπκθσλεζέλ αληηθείκελν. 

 Ο κέληνξαο ππνγξάθεη ζχκβαζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξψο νη φξνη ζπλεξγαζίαο ηνπο. 

 Ο κέληνξαο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζπλεξγαζίαο λα πινπνηήζεη 

ρσξίο παξεθθιίζεηο ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηήλ. Ο 

Φνξέαο Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα θαη δηαθσλίεο θαηά ηελ εθαξκνγή. 

 

5.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΡΩΓΩΝ / ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΣΩΝ 

Γηα φινπο ηνπο κέληνξεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο  

θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν Φνξέαο Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ. 

Η πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ κέληνξα ειέγρεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ: 

 Πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

 Σήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

 Σήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ ζπλεξγαζίαο 

 Σήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο 

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Έγγξαθεο απφςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ ζπλεξγαζία. 

 Δθζέζεηο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ απφ φξγαλα ηνπ Φνξέα Αξσγψλ / 

Γηεπθνιπληψλ    

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηε Γλσκνδνηηθή 

Δπηηξνπή Μεηξψνπ ηνπ Φνξέα Αξσγψλ / Γηεπθνιπληψλ ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ κεληφξσλ θαη ε νπνία γλσκνδνηεί πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ 

Φνξέα γηα ηελ παξακνλή ή φρη ελφο κέληνξα ζην Μεηξψν. 

 


