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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΠΕΕ 
 

Με την παρούσα πρόσκληση τo ΚΥΠΕΕ (Κέντρο παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης για την Επιχειρηματικότητα 
και τις Επενδύσεις) του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Αγ. Αναργύρων - Καματερού καλεί 
επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Αγ. Αναργύρων - Καματερού, του Ιλίου και του 
Περιστερίου, ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε αυτές, να υποβάλλουν αίτηση για τη 
δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους αλλά και τη 
δωρεάν πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία επιχειρηματικότητας που αφορούν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.  

Στόχος του ΚΥΠΕΕ είναι να παρέχει σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και δυνητικούς επενδυτές, δωρεάν 
πληροφοριακό υλικό σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, καθώς και 
συμβουλευτική καθοδήγηση βάσει των αναγκών τους. Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές το ΚΥΠΕΕ προσβλέπει στη 
βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους αλλά και την αξιοποίηση 
διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. 

Οι υπηρεσίες του ΚΥΠΕΕ προσφέρονται στις επιχειρήσεις ΔΩΡΕΑΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι 
οποίοι επιθυμούν να επεκτείνουν την δραστηριότητα τους σε αυτή, το ΚΥΠΕΕ παρέχει υποστήριξη, μέσω των 
παρακάτω υπηρεσιών: 

  

Για υφιστάμενες Επιχειρήσεις  Για ενδιαφερόμενους Επενδυτές 

1. Υποστήριξη σε θέματα επιχειρησιακού 
σχεδιασμού 

2. Παροχή Πληροφόρησης σχετικά με 
• τις συνθήκες και τις εξελίξεις της αγοράς 
• θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

(θεσμικό και κανονιστικό περιβάλλον, 
χρηματοδότηση επενδύσεων κ.ά.) 

• Δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας 
• Πρόσβαση σε συγκεκριμένες αγορές 

στόχους (εξαγωγές) 
• Συμμετοχή σε εκθέσεις 

1. Ενημέρωση σε θέματα  
• διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και 

κανονιστικού περιβάλλοντος, ίδρυσης 
επιχείρησης κ.ά.  

• οικονομικής λειτουργίας επιχείρησης 
(φορολογικά, επιδότηση επιχειρήσεων 
κτλ.) 

• για τις συνθήκες τοπικής αγοράς 
• για δυνητικούς τοπικούς παρόχους 

υπηρεσιών/συνεργάτες 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του ΚΥΠΕΕ, το Κέντρο διαμορφώνει και παρέχει μια σειρά κεντρικών εργαλείων και 
οδηγών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν και θα είναι διαθέσιμα 
προς τους ωφελούμενους είναι τα εξής: 



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΥ 
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Επιχειρηματικοί Οδηγοί 

• Νομικές Μορφές Εταιρειών (Διαθέσιμο από 02/2022) 
• Διαδικασίες Ίδρυσης Εταιρείας (Διαθέσιμο από 05/2022) 
• Διαδικασίες Εγκρίσεων - Δανειοδοτήσεων (Διαθέσιμο από 05/2022) 
• Φορολογικό Καθεστώς (Διαθέσιμο από 05/2022) 
• Δυνατότητες Χρηματοδότησης (Διαθέσιμο από 02/2022) 
• Θεσμικό Πλαίσιο και αρμόδιες υπηρεσίες για την σήμανση και πιστοποίηση ανά κατηγορία αγαθών 

(Διαθέσιμο από 08/2022) 
• Εργασιακό Καθεστώς (Διαθέσιμο από 05/2022) 

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Διαθέσιμο από 02/2022) 

Οδηγός Επενδυτικού Περιβάλλοντος (Διαθέσιμο από 04/2022) 

Κατάλογος Δυνητικών Συνεργατών/Πελατών/Προμηθευτών/Ενώσεων και Συνδέσμων στην Τοπική Αγορά 
(Διαθέσιμο από 02/2023) 

Κλαδικές Μελέτες και Έρευνες Αγοράς (Διαθέσιμα από 10/2022 & 02/2023 & 06/2023)  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Για να λάβει μια επιχείρηση υποστήριξη, θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά σχετική αίτηση συμπληρώνοντας 
την ηλεκτρονική φόρμα μέσω του site του Κέντρου www.business-agankam.gr . 

Στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι 
οποίoι επιθυμούν να επεκτείνουν την δραστηριότητα τους σε αυτή, το ΚΥΠΕΕ παρέχει οριζόντια υποστήριξη, μέσω 
της ακόλουθης διαδικασίας: 

• Υποδοχή Αιτήματος και παροχή κωδικών πρόσβασης στα διαθέσιμα εργαλεία 
• Καταγραφή και ανάλυση αιτήματος υποστήριξης  
• Παραπομπή σε κατάλληλο Επιχειρηματικό Σύμβουλο για την παροχή λεπτομερέστερης ενημέρωσης 

(εφόσον έχει ζητηθεί από τον ωφελούμενο στην αίτηση του)  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υπηρεσίες του ΚΥΠΕΕ απευθύνονται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή παρέμβασης (Αγ. Ανάργυροι-Καματερό, Ίλιον, Περιστέρι) ή που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα 
επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτήν. 

Η εξέταση και εξυπηρέτηση των αιτήσεων γίνεται βάσει προτεραιότητας όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία 
υποβολής της αίτησης (αύξων αριθμός, ημερομηνία). 

Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάζονται : 

• Η συσχέτιση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης με την περιοχή παρέμβασης  
• Η πληρότητα και σαφήνεια της αίτησης  
• Η στόχευση της επιχείρησης αναφορικά με την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Η εξέταση στοχεύει στην αποφυγή υποστήριξης επιχειρήσεων που δεν προτίθεται να αξιοποιήσουν τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και κατά συνέπεια δεν 
συντελούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής. 

http://www.business-agankam.gr/
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Στο πλαίσιο της εξέτασης των αιτήσεων είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από τα στελέχη του Κέντρου επικοινωνία 
με την επιχείρηση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της αίτησης, να καταγραφούν όποιες απαραίτητες 
διευκρινήσεις και να εξυπηρετηθεί το αίτημα υποστήριξης.  

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ  
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου.  

Συνολικά προβλέπεται η εξυπηρέτηση 150 αιτήσεων.  


