


Τι είναι το INNOVATHENS; 

Μία υποδομή στήριξης της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας της 
Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων 

 εγκαινιάσθηκε τον Μάιο του 2014,  

 είναι μία σύμπραξη της Τεχνόπολης με 6 συνδέσμους επιχειρήσεων που 
εκπροσωπούν πάνω από 350 από τις πιο καινοτόμες κι εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις της Αθήνας (Athens Σynergies) 

 έχει στρατηγικό συνεργάτη τη Samsung Electronics Hellas, πρωτοπόρο 
παγκοσμίως εταιρεία ανάπτυξης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας    
 

 

 

 



          Πού στεγάζεται;  

Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ένα 
νεανικό χώρο έμπνευσης, το πιο 
αναγνωρίσιμο τοπόσημο της Αθήνας 
με περισσότερους από 900.000 
επισκέπτες το χρόνο.  
 
Το ιστορικό Aεριοφυλάκιο 2 
διαμορφώθηκε σ’ έναν 
υπερσύγχρονο, λειτουργικό & 
συνεργατικό πολυχώρο, ένα 
ολοκληρωμένο κέντρο δικτύωσης, 
ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας 
μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητών και 
νέων ανθρώπων. 



Τεχνόπολη - Mission Statement 

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων είναι ένας πολυχώρος 
πολιτισμού που προωθεί τις τέχνες, την ανάπτυξη, την 
επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη δια βίου 
μάθηση, την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς 
και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
κοινωνικού χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
οικονομική της βιωσιμότητα. Θέλουμε να καταστήσουμε 
την  Τεχνόπολη ένα χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο για 
όλους. 



Τεχνόπολη - Λειτουργίες 

 Πολυχώρος πολιτισμού 

 Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 

 Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας - INNOVATHENS 



Η Τεχνόπολη σε αριθμούς 

Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων είναι με διαφορά ο χώρος που προτιμούν οι νέοι της πόλης 
μας! 73% των Αθηναίων ηλικίας 16-35 επισκέφτηκαν τουλάχιστον μία φορά την Τεχνόπολη το 
2014 (Έρευνα Public Issue, Μάιος 2015). 
 
Το 2015, η Τεχνόπολη φιλοξένησε περισσότερους από 900.000 επισκέπτες σε περισσότερες από 
820 εκδηλώσεις και δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 



          Οι στόχοι του INNOVATHENS 

Το INNOVATHENS επιδιώκει να: 

 δημιουργήσει βιώσιμες τεχνικές και οργανωτικές συνθήκες     
(φυσικού & ψηφιακού χώρου) στεγάζοντας καινοτόμες ιδέες  
 παρέχει υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής και  mentoring 
σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) 
 ενθαρρύνει και ενισχύει τις συνεργασίες που προωθούν την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς  
της οικονομίας 
 δικτυώσει και να δικτυωθεί με τα οικοσυστήματα & με τις  
χρηματοδοτικές πηγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 



          Το κοινό μας 

 Άνθρωποι που επιθυμούν να γνωριστούν με το οικοσύστημα της 
καινοτομίας κι έχουν τη φιλοδοξία να επιχειρήσουν 

 Ομάδες φοιτητών, αποφοίτων & ερευνητών με δημιουργικές ιδέες τις 
οποίες θέλουν να μετατρέψουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις 

 Νεοφυείς επιχειρήσεις & επιχειρηματικά σχήματα που έχουν ήδη κάνει 
τα πρώτα τους βήματα στην αγορά   

 Καινοτόμες επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν στη διεθνή αγορά 



INNOVATHENS - 2 χρόνια λειτουργίας 

 

Πάνω από 105.000 ωφελούμενοι & επισκέπτες των φεστιβάλ: 

   50% ηλικίας 25-40 που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση 

   80% υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

> 4.900 παρέλαβαν πιστοποιημένη γνώση από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς και επιχειρήσεις όπως η Samsung, το British Council, η People for 
Business, η Google, το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, το Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

> 100 παρουσίασαν τις ιδέες τους σε μελλοντικούς συνεργάτες και επενδυτές 

> 8.000 παιδιά και έφηβοι εξοικειώθηκαν δημιουργικά με την επιστήμη και την 
τεχνολογία 

> 58 επιχειρηματικά σχήματα ενταγμένα σε 3 κύκλους Επιχειρηματικού Επιταχυντή 
με: 

 Συστηματική & εξατομικευμένη διάγνωση αναγκών 

 Σεμινάρια & συμβουλευτική σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

 Εντατικό, εξατομικευμένο mentoring & coaching 

 



INNOVATHENS - 2 χρόνια λειτουργίας 

 

 Πάνω από 550 εκδηλώσεις με στόχο: 

 την εκπαίδευση & την κατάρτιση 
       > 250 εργαστήρια ανάπτυξης τεχνικών, 

επαγγελματικών & κοινωνικών δεξιοτήτων  

 τη δικτύωση & την ανταλλαγή καλών πρακτικών: 
      > 300 ομιλίες, ημερίδες, παρουσιάσεις, συνέδρια 

 τη δημιουργία & την παρουσίαση νέων προτάσεων 
και λύσεων  

     11 Hackathons 

     4 Διαγωνισμοί  

     5 Φεστιβάλ επιστήμης & δημιουργικών βιομηχανιών 



        Επιχειρηματικός Επιταχυντής INNOVATHENS  
Nέοι κύκλοι 

Tο Σεπτέμβριο του 2016, το INNOVATHENS διοργανώνει 2 νέους κύκλους 
Επιχειρηματικού Επιταχυντή με στόχο την ταχύρρυθμη ενίσχυση νέων 
ιδεών και ομάδων που φιλοδοξούν να επιχειρήσουν στους τομείς:  

 Αγροδιατροφή-Γαστρονομία-Τουρισμός 

 Δημιουργικές Βιομηχανίες 

 

Για τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία το INNOVATHENS προχωράει σε  
συνεργασίες μεταξύ άλλων με:  

      το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμβούλους εξειδικευμένους σε 
θέματα (νεοφυούς) επιχειρηματικότητας και τα μέλη των Athens 
Σynergies που συμμετέχουν ήδη ενεργά στη λειτουργία του 
INNOVATHENS.  

      

 



Innovation District 

Η ίδρυση του INNOVATHENS εντάσσεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια του 
Δήμου Αθηναίων για τη δημιουργία Πρότυπης Περιοχής Καινοτομίας (Innovation 
District) στην πόλη, τα βασικά συστατικά της οποίας μπορούν να συνοψιστούν ως 
εξής: 
 
 Δημιουργία θυλάκων, στους οποίους θα υπάρχει η ταυτόχρονη παρουσία 3 
κατηγοριών οργανισμών: 
(α) Πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων (δημόσιων ή ιδιωτικών) 
(β) Παραγωγικών επιχειρήσεων και κέντρων προώθησης της κοινοτομίας και  
(γ) Δημόσιων φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση και ευρύτερος δημόσιος τομέας) 
 
 Δημιουργία υποδομών που αφορούν στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας 
και της πρόσβασης, τη βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας, την ανάπτυξη 
ψηφιακών δικτύων, τη δημιουργία υπηρεσιών ανοικτών δημοσίων δεδομένων, τη 
συμμετοχική κατασκευή στοιχείων δημοσίου χώρου και ανοικτού και συμμετοχικού 
σχεδιασμού και την καλλιέργεια ειδικών δεξιοτήτων. 

 

 

 



          

 

 

Το INNOVATHENS είναι μέλος του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, το οποίο 
δημιουργήθηκε με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της 
πόλης, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημόσιων οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 
κλαδικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα. 
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