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➢ Παρουσίαση 6.5.1 και 6.5.2

1. ΠΒΑ (Δ.2)- Εμπορική Εκμετάλλευση και Ανάλυση της Βιωσιμότητας

2. ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ (Δ.4) Σχέδιο Λειτουργίας και Αξιοποίηση της
Πλατφόρμας

➢ Π.Ε.: 6.5.1 KEBE (Δ.5): Συναντήσεις με ενδιαφερόμενους & συλλογή
στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν από (Δ.4) σε αναλύσεις SWOT &
PORTER (διερεύνηση βιωσιμότητας της πλατφόρμας & υπηρεσιών
που θα αναπτυχθούν)

➢ Π.Ε.: 6.5.2 KEBE (Δ.5): Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
λειτουργίας και σχεδίου προώθησης και αξιοποίησης της
πλατφόρμας

Δομή Παρουσίασης



ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.5.1
(Συντονίζει ΠΒΑ) 

Μετρήσιμα Αποτελέσματα 

Για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας της πλατφόρμας & των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν 

Παράγοντες που επηρεάζουν: Προσδιορισμός τμημάτων αγοράς, ανάλυση τάσεων εσωτερικό 
& εξωτερικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης πλατφόρμας

6.5.1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ( Ελλάδα /Κύπρο)  ( 
χρονοδιάγραμμα ) 



Στόχοι 

Συνιστώσες σχεδίου λειτουργίας 
και αξιοποίησης της πλατφόρμας

Χρόνος Εφαρμογής 
Μάιος - Ιούλιος 2021 ?

Επιμελείται το 

ΠΒΑ ΕΚΕΤΑ –ΙΜΕΤ &ΚΕΒΕ 

ΠΒΑ – Συντονισμός -
Αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων 5.2

ΚΕΒΕ – Συναντήσεις & 
συνεντεύξεις με 

ενδιαφερόμενους φορείς/ 
εκπροσώπους αγοράς 
(Κύπρου) Ελλάδας ?

ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ Ανάλυση 
SWOT – PORTER 

ΠΒΑ - Ετοιμασία 
Παραδοτέου 

ΠΒΑ – Συντονισμός -

Αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων 5.2

ΚΕΒΕ – Συναντήσεις & 
συνεντεύξεις με 

ενδιαφερόμενους φορείς/ 
εκπροσώπους αγοράς 
(Κύπρου) Ελλάδας ? 

– Μάιος 2021

ΕΚΕΤΑ – ΙΜΕΤ 
Ανάλυση SWOT –
PORTER - Ιούνιος 

2021

Δείκτες επαφών & 
συνεντεύξεων με 
ενδιαφερόμενους 
φορείς / αριθμός 

εταιριών / 
Παραγωγοί –

επιβάτες 3500000 ) 



ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.5.2 
(Συντονίζει το ΕΚΕΤΑ ΙΜΕ)

Βάσει του Π6.1 ανάλυση των πλεονεκτημάτων και ωφελειών για τους τελικούς 
χρήστες της πλατφόρμας & τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ανάπτυξης και 

λειτουργίας της

Επιχειρηματικό σχέδιο λειτουργίας (οργάνωση και διοίκηση & πολιτικό/ 
ρυθμιστικό /νομικό περιβάλλον των περιοχών εφαρμογής)

Οργανωτικό σχήμα διαχείρισης της πλατφόρμας και των υπηρεσιών

6.5.2 ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ   ( χρονοδιάγραμμα ) 



➢ Προτάσεις για το οργανωτικό σχήμα διαχείρισης της πλατφόρμας.

➢ Ποιος ο ρόλος του κάθε Δικαιούχου μετά το τέλος του έργου;

➢ Χρήση και λειτουργικότητα της πλατφόρμας ως προς την εισαγωγή 
δεδομένων (π.χ. κωδικοποίηση προϊόντων).

➢ Χρήση και λειτουργικότητα της πλατφόρμας ως προς την 
υλοποίηση και των συναλλαγών ή μέχρι τη δικτύωση των 
ενδιαφερομένων;

➢ Νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Παραδοτέων 6.5.1 και 6.5.2.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.5.2 
(επόμενα βήματα - συζήτηση)



Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας!


