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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

Στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – 

Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αιγάλεω», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 

ΠΔΕ,  

ο Δήμος Αιγάλεω προσκαλεί, 

▪ Σπουδαστές, νέους απόφοιτους, με ενδιαφέρον στη δημιουργία επιχειρηματικών 

καινοτόμων δραστηριοτήτων 

▪ Στελέχη νέο-ιδρυόμενων / νεοφυών ή προς ίδρυση επιχειρήσεων, με καινοτόμες 

δραστηριότητες, 

να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μικρο-θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας, το οποίο 

υλοποιείται σε νέο, ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο ιδιοκτησίας του 

Δήμου Αιγάλεω στο Δημοτικό Στάδιο  «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης». 

Στόχος του προγράμματος, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, είναι να παράσχει το κατάλληλο 

εργασιακό περιβάλλον, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική καθοδήγηση στους 

ωφελούμενους που επιθυμούν να ξεκινήσουν καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα. 



 

 

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος είναι ήδη σε εξέλιξη και ο τρίτος αναμένεται να 

ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023. 

Θα μας χαροποιούσε ιδιαίτερα η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σπουδαστών και αποφοίτων 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και για το σκοπό αυτό θα ήταν μεγάλη τιμή για εμάς  να 

συμμετέχουν φοιτητές του Τμήματός σας. 

Ακολουθούν τα περιεχόμενα του προγράμματος καθώς και ο τρόπος συμμετοχής σε αυτό.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στάδιο 1: Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας – εκπόνησης Επιχειρηματικού 

Σχεδίου (business plan) (80 ώρες σε χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων)  

Κατά το στάδιο αυτό οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν μια σειρά από εξειδικευμένα 

επιχειρηματικά σεμινάρια, με στόχο να ενημερωθούν για σημαντικά επιχειρηματικά θέματα 

και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε κρίσιμους τομείς, που σχετίζονται 

με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, καθώς και στον τρόπο 

εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η 

θεματική εξειδίκευση των σεμιναρίων θα διαμορφωθεί ανάλογα με την αξιολόγηση των 

επιμέρους αναγκών των ωφελούμενων. 

Στάδιο 2: Ωρίμανση – υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων - Εξατομικευμένη Καθοδήγηση 

(Coaching) (120 ώρες σε χρονικό διάστημα 10 εβδομάδων) 

Κατά το στάδιο αυτό, οι ωφελούμενοι, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των 

μεντόρων, των συμβούλων και του προσωπικού διαχείρισης της προ-θερμοκοιτίδας, θα 

εξειδικεύσουν το επιχειρηματικό σχέδιο, το σχέδιο marketing,  ταυτότητας / επικοινωνίας 

(branding) και θα διερευνήσουν  τα θέματα χρηματοδότησης και δικτύωσης της ανάπτυξης 

του προϊόντος / επιχειρηματικής ιδέας τους. 

Στάδιο 3: Ολοκλήρωση προθερμοκοίτισης - αποφοίτηση (40 ώρες σε διάστημα 4 

εβδομάδων) 

Κατά το στάδιο αυτό, οι ωφελούμενοι, θα υποστηριχθούν σε θέματα ίδρυσης, 

χρηματοδότησης, δικτύωσης της επιχείρησής τους και έναρξης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητά τους. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων / επιχειρηματικών σχημάτων) 

μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα 

(Κύκλο) της μικρο-θερμοκοιτίδας, συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα μέσω 



 

 

της ιστοσελίδας / website της μικρο-θερμοκοιτίδας: https://hub.egaleo.gr/, μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2022. 

Ο τρίτος κύκλος θα ξεκινήσει αρχές Ιανουαρίου 2023 και θα λήξει τέλος Απριλίου 2023. Στο 

τέλος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης με αναλυτικά τις θεματικές ενότητες των 

μαθημάτων.  

https://hub.egaleo.gr/

