
 

 
  

 
 

                  
  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα                                      

Τηλέφωνο : +302661039814 

Fax : +302661 040088 

Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη 

email:corfucci@otenet.gr, 

eparkeia@corfucci.gr, 

corfucciadriatinn@gmail.com, 

http://www.corfucci.gr 

  

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου 
 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «An Adriatic Network for 

Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for 

Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs» με ακρωνύμιο 

«ADRIATinn» και συγκεκριμένα του WP 7 Action 7.3 με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις για το 

έργο ADRIATinn» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από 

εθνικούς πόρους, μετά από απόφαση της υπ’ αριθµ. Θ9/17ΔΕ/2-7-2014 συνεδρίασης  της 

ΔΕ και υπό την αίρεση έγκρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 2527/97, προσκαλεί   

τους   ενδιαφερόμενους να   υποβάλουν  προτάσεις   για  τη   σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου, σύμφωνα  με τα ακόλουθα:  
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

WP 7 Action 7.3 με τίτλο 
«Πιλοτικές Δράσεις για το 
έργο ADRIATinn» 

CCADRIATIN
NS/7.3/1 

Οικονομολόγος Από την 
υπογραφή της 
3ος /2016   

1 

 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης/ ανάρτησης:25-7-2014 

Τελική ημερομηνία υποβολής συμβάσεων:01-8-2014 

Διάθεση του πλήρους κειμένου πρόσκλησης στο δικτυακό τύπο του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας http://www.corfucci.gr και στα γραφεία Αριστοτέλους 2, 49100, Κέρκυρα 

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1) 

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα 

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 3ος /2016   

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 8.610 ευρώ συμπεριλαμβανομένων φόρων και 

κρατήσεων . 

 

  

 

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

 Την υπ’ αριθ.  54242/ ΕΥΘΥ 2404 ΥΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 

521/31.03.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

 Την υπ’ αριθ  38411/ ΕΥΘΥ 1836 YA: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 

521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (2η Τροποποίηση – 13/10/2011) 

 Νόμος 3614/2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 

 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκου   Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005 

http://www.corfucci.gr/
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/tropopoiisi-ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/tropopoiisi-ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/tropopoiisi-ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/tropopoiisi-ypasyd-ees.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/Legal02112011a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/Legal02112011a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/Legal02112011a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/Legal02112011a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/n_3614_2007.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/ethniki/n_3614_2007.pdf


 

 
  

 Ο Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και 

άλλες διατάξεις » ( με τις τροποποιήσεις του) 

 29665/ ΕΥΘΥ 610/ 2.7.2012 «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε 

έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6,  του Ν. 2527/1997  

  Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.07) «Διαχείριση, Έλεγχος και 

Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013»  

 Του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 

Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

 την υπ’αριθ. 226/DA23/5-11-2013 της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, το Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας Adriatic IPA Cross Border Cooperation, το έντυπο υποβολής της πράξης 

και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα του έργου 

 την υπ’ αριθ. Θ9/17ΔΕ/2-7-2014 απόφαση της ΔΕ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας   

 

 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Περιγραφή του Έργου ADRIATINN 

 

Το έργο έχει τίτλο «An Adriatic Network for Advancing Research Development and 

Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and 

Technological Capacity of SMEs» με ακρωνύμιο «ADRIATinn».  

Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας «1. Economic, Social and 

Institutional Cooperation» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Adriatic IPA Cross 

Border Cooperation και αποτελεί στρατηγικό έργο του προγράμματος στο στρατηγικό θέμα 

«1. Innovation as key for economic development in the Adriatic area». 

Το πρόγραμμα ADRIATinn στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της 

Αδριατικής (π.χ. να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς που 

κατέχουν) και στην εξωστρέφεια (δηλαδή στην επέκταση των επιχειρήσεων και την 

διείσδυσή τους σε νέες αγορές) μέσα από ένα διασυνοριακό οικοσύστημα το οποίο 

ενισχύει την υιοθέτηση τεχνολογιών, καινοτομίας  και εξειδίκευσης. 

 

To έργο ADRIATinn περιλαμβάνει εφτά βασικά πακέτα εργασιών ΠΕ 1, ΠΕ 2, ΠΕ 3, ΠΕ 4, ΠΕ 

5, ΠΕ6, ΠΕ 7 αποτελούμενα το καθένα από συγκεκριμένες δράσεις και υπο-δράσεις.  

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και συντονισμός 

Πακέτο Εργασίας 2: Δημοσιότητα και Διάχυση της Πληροφορίας 



 

 
  

Πακέτο Εργασίας 3: Κεφαλαιοποίηση και τη βιωσιμότητα 

Πακέτο Εργασίας 4: Αύξηση της ενδογενούς δυναμικότητας της περιοχής σε Έρευνα-

Ανάπτυξη-Καινοτομία 

Πακέτο Εργασίας 5: Μηχανισμοί προσανατολισμένοι στην υποστήριξη μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ικανότητά τους σε θέματα Έρευνας-Ανάπτυξης-

Καινοτομίας 

Πακέτο εργασίας 6: Τόνωση των αναδυόμενων καινοτόμων οικονομικών κλάδων 

Πακέτο εργασίας 7: Πιλοτικές Δράσεις 

 

 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο Δράσης 7.3 του Πακέτου Εργασίας 7 

Πιλοτικές Δράσεις. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να οργανώσει και να σχεδιάσει μια οδηγία/ 

ενημέρωση η οποία θα χρησιμοποιηθεί από το helpdesk και θα καθοδηγεί τις ΜΜΕ σε 

θέματα χρηματοδοτικά, ανάπτυξης , καινοτομίας και στρατηγικής. 

   

 

Παραδοτέα: 

 Έρευνα πάνω στις τελευταίες εξελίξεις και την επικρατούσα τάση παγκοσμίως σε 

ότι αφορά σε εργαλεία ανάπτυξης, χρηματοδότησης, καινοτομίας και στρατηγικού 

προσανατολισμού των επιχειρήσεων με σχετικά με το έργο αντικείμενα  

 Συλλογή πληροφοριών  

 Bάση δεδομένων με όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί 

 Σύνταξη Οδηγίας 

 Επικοινωνία με helpdesk για επεξήγηση της οδηγίας 

 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Βασικά προσόντα: 

1. Πτυχίο ανώτατου ιδρύματος  της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σε 

Οικονομικές Σπουδές 

2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

3. Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων και Έργων 

4. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 

1. Μεταπτυχιακό σε Οικονομικές Σπουδές ή Διοίκηση Επιχειρήσεων 

2. Εμπειρία σε Οργάνωση και Διαχείριση έργων 



 

 
  

3. Εμπειρία σε Θέματα Ανάπτυξης 

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Υποβολή πρότασης: 

Η  επιλογή   των υποψήφιων προς  έγκριση προτάσεων θα γίνει βάσει  αξιολόγησης   των 

απαραίτητων  τυπικών   και  ουσιαστικών    προσόντων  των   υποψηφίων   σύμφωνα  µε  τα 

βιογραφικά και τα δικαιολογητικά  τα οποία θα έχουν  καταθέσει. 

 

Σημειώνεται ότι η παρούσα  πρόσκληση  δεν συνεπάγεται για το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

καμία απολύτως δέσμευση  για  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε τους  υποβάλλοντες 

τις σχετικές  προτάσεις. Η τυχόν  επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα  αποδοχής 

πρότασης, οπότε δεν απαιτείται η διαδικασία να ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα 

κατάταξης,  ενώ   όσοι επιλεγούν   θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

 

Σε κάθε  περίπτωση  το Επιμελητήριο Κέρκυρας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  µην  προβεί  σε 

έγκριση προτάσεων της υπόψη  πρόσκλησης αζηµίως γι’ αυτό. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  στο Επιμελητήριο Κέρκυρας,  το  οποίο  θα  συνοδεύεται  από  βιογραφικό  

σημείωμα  καθώς  και  τους  απαιτούμενους  τίτλους   σπουδών.  

(δεν  είναι  απαραίτητο να είναι επικυρωμένα  τα αντίγραφα,  αρκεί να επισυνάπτεται  

υπεύθυνη δήλωση  ότι  τα  προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά  είναι ακριβή  φωτοαντίγραφα 

και, εφόσον ζητηθεί,  μπορούν  να κατατεθούν και επικυρωμένα). 

 

Τα ανωτέρω  στοιχεία  πρέπει  να κατατεθούν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, κα. Σπυριδούλα 

Κουλούρη παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες τηλ: +3026610-39813, 

fax:+3026610-40088, e-mail : corfucci@otenet.gr,  eparkeia@corfucci.gr, 

corfucciadriatinn@gmail.com. 

 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω με ποινή αποκλεισμού 

1. Αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι, στην οποία θα αναγράφεται το έργο για το οποίο 

εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ο υποψήφιος και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, στην 

οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα του αποστέλλεται κάθε επικοινωνία και η 

ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνονται: 

• η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος  χρονική διαθεσιμότητα 

καθ   όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και η εκπλήρωση των στρατιωτικών 

υποχρεώσεων 

• η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία 

• αποδοχή προσκόμισης υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών προς εξέταση εφόσον 

ζητηθούν 

4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. 

mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:eparkeia@corfucci.gr


 

 
  

 

 

 

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 5 και 6 της παρούσας 

αποκλείονται.  

 

8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η επιλογή υποψηφίου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας θα γίνει από μια 3μελή επιτροπή η οποία μετά από έλεγχο των φακέλων των 

υποψηφίων θα επιλέξει μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι 

παραδεκτή, πληροί τους όρους των άρθρων 5 και 6 της παρούσας πρόσκλησης και 

υπερτερεί έναντι των άλλων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ενδιαφερομένων,  τότε η 

επιτροπή έχει το δικαίωμα να τους καλέσει για συνέντευξη.  

 

9. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως την ολοκλήρωση 

του αντικειμένου. 

 

10. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας για διάστημα τουλάχιστον πέντε ημερολογιακών ημερών πριν την 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

 

 

Γεώργιος Χονδρογιάννης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

To Έργο ADRIATinn 

 

Το έργο έχει τίτλο «An Adriatic Network for Advancing Research Development and 

Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and 

Technological Capacity of SMEs» με ακρωνύμιο «ADRIATinn».  

Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της θεματικής προτεραιότητας «1. Economic, Social and 

Institutional Cooperation» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Adriatic IPA Cross 

Border Cooperation και αποτελεί στρατηγικό έργο του προγράμματος στο στρατηγικό θέμα 

«1. Innovation as key for economic development in the Adriatic area». 

 

 

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ οι εταίροι του έργου 

προέρχονται από 8 χώρες της περιοχής της Αδριατικής Θάλασσας (Αλβανία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία) και είναι 

συνολικά 21: 

1. Ionian University 

2. CHAMBER OF CORFU 

3. MUNICIPALITY OF CORFU  

4. University of New York in Tirana 

5. EuroPartners Development  

6. Faculty of Electrical Engineering Podgorica, University of Montenegro 

7. CHAMBER OF ECONOMY OF MONTENEGRO (CEM) 

8. Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises 

9. Faculty of Electrical Engineering, University of Sarajevo 

10. Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Srpska - Chamber of 

Commerce and Industry of Trebinje Region 

11. University of Kragujevac 

12. Regional Chamber of Commerce Kragujevac 

13. Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje 

14. Polytechnic of Bari 

15. Chamber of Commerce, Industry, Artisanship and Agriculture of Bari 

16. UNIVERSITY OF PRIMORSKA, ANDREJ MARUŠIČ INSTITUTE 

17. REGIONAL DEVELOPMENT CENTRE KOPER 

18. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Regional Chamber for Northern 

Primorska 

19. University of Rijeka - Faculty of Engineering 

20. CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 

21. Primorje - GorskiKotar County 

 

 

 



 

 
  

 

 

Οι κλάδοι-τομείς στόχοι του έργου είναι: 

• Βιο-οικονομία (επιστήμες ζωής, αγροτική παραγωγή, αλιεία και 

υδατοκαλλιέργεια, επιστήμες τροφίμων, συμπ. υποστηρικτικών τεχνολογιών 

όπως βιοτεχνολογία, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, και 

μηχανική),  

• Νέοι διακλαδικοί τομείς (π.χ.  τομέας ευεξίας συνδυάζοντας τη βιομηχανία 

τροφίμων με τον τουρισμό και την υγεία/αθλητισμό), 

• Ενέργεια (τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, συμβατικές και κυρίως 

ανανεώσιμες πηγές, αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας, υλικά και 

εξοπλισμός κλπ.). 

 

Το πρόγραμμα ADRIATinn στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της 

Αδριατικής (π.χ. να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς που 

κατέχουν) και στην εξωστρέφεια (δηλαδή στην επέκταση των επιχειρήσεων και την 

διείσδυσή τους σε νέες αγορές) μέσα από ένα διασυνοριακό οικοσύστημα το οποίο 

ενισχύει την υιοθέτηση τεχνολογιών, καινοτομίας  και εξειδίκευσης. 

Η καινοτομία και η δικτύωση είναι δύο βασικά στοιχεία για την διατηρήσιμη ανάπτυξη των 

ΜΜΕ, η οποία οδηγεί στη βελτίωση της οικονομίας της Ε.Ε. Η σύμπραξη έχει δημιουργηθεί 

στη λογική : τα εμπορικά επιμελητήρια αποτελούν οργανισμούς που εκπροσωπούν τις 

επιχειρήσεις και τις βοηθούν να βρουν μέντορες και να δημιουργήσουν δίκτυα, τα 

ινστιτούτα έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας βοηθούν τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τις 

ανάγκες τους και τις βοηθούν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι 

περιφερειακές διοικήσεις διαμορφώνουν πολιτικές και στρατηγικές για την υποστήριξη 

τομεακής καινοτομίας και δικτύωσης. 

 

Η προτεινόμενη στρατηγική και η διαπεριφερειακή προσέγγιση θα έχει θετική επίδραση σε 

όλη την Αδριατική περιοχή με τη χρησιμοποίηση των περισσότερων από τα στοιχεία που 

προσδιορίζονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης . Συγκεκριμένα το ADRIATinn: 

 

• Θα προτείνει προς τις εθνικές/περιφερειακές/τοπικές αρχές μέτρα όπως την 

εγκαθίδρυση στρατηγικών συμβουλίων έρευνας και ανάπτυξης με στόχο να 

επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των κυβερνήσεων ως πελάτης και να ενισχυθούν οι 

επενδύσεις σε θεματικά πεδία προτεραιότητας βάσει της δυναμικής που 

παρουσιάζουν, της υλοποίησης προγραμμάτων επιταγών καινοτομίας και 

ενδυνάμωσης των επενδυτικών κεφαλαίων, 

• Θα δημιουργήσει ένα διασυνοριακό σύστημα για την υποστήριξη και την ανάπτυξη 

της Έρευνας και Τεχνολογίας, 

• Θα ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις ΜΜΕ για την οικοδόμηση 

μιας κοινής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση στον τομέα της έρευνας-

ανάπτυξης-καινοτομίας, 

• Θα διασυνδέσει και θα διευκολύνει της  συνεργασία  μεταξύ γεωγραφικά 

διάσπαρτων και συμπληρωματικών φορέων έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας και 

ΜΜΕ, 



 

 
  

• Θα κεφαλαιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής και συνεργασία με οικονομίες 

με πολύ υψηλή ανάπτυξη. 

 

Το πρόγραμμα ADRIATinn ξεπερνά τον ορισμό μιας σειράς συστάσεων 

πολιτικής/στρατηγικής/καλών πρακτικών, με την υλοποίηση πιλοτικών ενεργειών που 

συμβάλλουν στη λειτουργία ενός οικοσυστήματος που προάγει την ικανότητα των 

επιχειρήσεων. Προβλέπονται πολυάριθμοι μηχανισμοί προσανατολισμένοι στην 

υποστήριξη των ΜΜΕ για την επέκταση των δυνατοτήτων τους σε θέματα έρευνας-

ανάπτυξης-καινοτομίας: 

 

• Καταγραφή όλων των ΜΜΕ με ικανότητες και ανάγκες έρευνας-ανάπτυξης-

καινοτομίας, με έμφαση στις γυναίκες επιχειρηματίες, 

• Εγκαθίδρυση συνεργατικών ομάδων εργασίας, μία σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, οι 

οποίες θα αποτελούν το σημείο αναφοράς για τις ΜΜΕ που αναζητούν 

ταλαντούχους επιστήμονες που θα τους υποστηρίξουν στις βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες ανάγκες τους σε θέματα έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας, 

• Διοργάνωση 8 σεμιναρίων (1 σε κάθε συμμετέχουσα χώρα) στα οποία θα 

παρουσιαστούν δέκα παραδείγματα καλών πρακτικών ΜΜΕ που προήλθαν από την 

υιοθέτηση πρακτικών καινοτομίας και θα καταλήγουν στην πληροφόρηση των 

επιχειρήσεων για τις καλές πρακτικές, 

• Συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ και των φορέων έρευνας-ανάπτυξης-καινοτομίας με 

στόχο την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των επιχειρήσεων με την παροχή 

στοχευμένων μελετών, 

• Πρόγραμμα καθοδήγησης: σε περισσότερες από 40 επιχειρήσεις θα ανατεθεί ένας 

μέντορας, ο οποίος θα τις βοηθήσει να προάγουν την παραγωγικότητά τους, να 

εισέλθουν σε νέες αγορές, να λανσάρουν νέα προϊόντα και να βελτιώσουν την 

εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

 

Επιπλέον οι μηχανισμοί που προσανατολίζονται στην υποστήριξη των αναδυόμενων 

καινοτόμων οικονομικών τομέων είναι: 

 

• Συλλογή και καταγραφή δεδομένων και πληροφοριών για τους αναδυόμενους 

καινοτόμους οικονομικούς τομείς (βιο-οικονομία και ενέργεια) και τα διατομεακά 

πεδία (όπως ο τομέας ευεξίας σε συνδυασμό με τη βιομηχανία τροφίμων, 

τουρισμός και υγεία/άθληση), 

• Γραφείο υποστήριξης για spinoffs και startups για την κάλυψη πολύπλοκων 

ζητημάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή 

ολοκληρωμένης συμβουλευτικής για καινοτόμους επιχειρηματίες, 

• Διοργάνωση 16 σαββατοκύριακων εκδηλώσεων  για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας για την επίλυση 

αναγνωρισμένων κοινωνικών προβλημάτων. 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 
Υπόδειγμα Ι 

ΑΙΤΗΣΗ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΟΝΟΜΑ 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ) 

 

 

ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ 

 

Η-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
 
 

 
 

Υποβολή αίτησης      (         Τίτλος έργου          ) 

ΘΕΜΑ 

 

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα                                      

Τηλέφωνο : +302661039814 

Fax : +302661 040088 

Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη 

email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr,  

corfucciadriatinn@gmail.com, 

http://www.corfucci.gr/ 

 

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου 

σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος με Κωδικό ..............................  

 

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

Ο/Η αιτών/ούσα, 

 


