
                                                                    
 

 

 

 

 

 
 

Ανακοίνωση για τη Διαδικτυακή 
Πλατφόρμα Επιχειρήσεων του 

έργου “PARK” 
 

 
Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Α.Ε. (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 

ΠΚΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Networking of SME’s from creative industries in cross border region” με 
ακρωνύμιο “PARK”, κωδικό Ρ3-003-2014 και αριθμό Εγκριτικής Απόφασης 301293/ΜΑ 4142, που έχει ενταχθεί και 
συγχρηματοδοτείται από το IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 2007-2013», και σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας από την 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα υλοποιήσει τη Δράση 2.4.1. “Web site development and feed 
up and Joint Web-based Business Promotional Platform and Partnership network”. Η δράση αυτή αφορά την 
ανάπτυξη του διαδικτυακού ιστοτόπου του προγράμματος PARK, καθώς και την δημιουργία μιας κοινής διαδικτυακής 
πύλης. Ο ιστότοπος αυτός (www.park-interreg.eu) αφορά την ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου 
PARK, ενημερώσεις για επερχόμενες ημερίδες και θεματικά εργαστήρια, καθώς και άλλες δράσεις δημοσιότητας και 
δικτύωσης. Όσον αφορά όμως την διαδικτυακή πύλη (portal), αυτή θα περιλαμβάνει λίστα με μικρομεσαίες (ΜΜΕ) και 
μεγάλες επιχειρήσεις από: 

1. Από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
2. Από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και συγκεκριμένα από την Νοτιοανατολική 

Περιφέρεια. 

Έτσι, οι ωφελούμενοι - και όχι μόνο - του έργου, θα μπορούν να επισκέπτονται την πύλη αυτή και να ενημερώνονται 
σχετικά με το πεδίο δραστηριοποίησης των ενταγμένων επιχειρήσεων, τα παραγόμενα προϊόντα τους, καθώς και τους 
στόχους και σκοπούς τους όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη (καινοτομία, ένταξη νέων προϊόντων, την προθυμία 
εξεύρεσης νέων συνεργατών) και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Άμεσοι στόχοι αυτής της διαδικτυακής πύλης είναι η προώθηση των συνεργιών, η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και 
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, οι οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική ενημέρωση και 
πληροφόρηση των ήδη αλλά και νέων επιχειρηματιών, όπως επίσης και την βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στην διασυνοριακή περιοχή. Ωστόσο, η υλοποίηση της δράσης αυτής αναμένεται να επιφέρει και 
μακροχρόνια οφέλη στην διασυνοριακή περιοχή, όπως είναι για παράδειγμα η προώθηση των εξαγωγών, η ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας, κ.ά. 

Ωφελούμενοι του έργου αυτού αναμένεται να είναι άνεργοι, υποψήφιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να 
δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και είτε δεν διαθέτουν τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους είτε δεν έχουν 
αναπτύξει κατάλληλα και αποτελεσματικά δίκτυα συνεργασίας, είτε δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. 
Ωφελούμενοι επίσης, μπορούν να είναι και υπάρχοντες επιχειρηματίες, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τις 
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λειτουργίες αυτής της πλατφόρμας και να προχωρήσουν σε σύναψη συνεργασίας είτε με προμηθευτές, είτε με 
πελάτες, είτε με παρόμοιες επιχειρήσεις για να ανταλλαγή εμπειριών και χρήσιμων πληροφοριών. 

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή πλατφόρμα επιχειρήσεων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ ως ήδη υφιστάμενη 
επιχείρηση, και επομένως να γίνεται αποδέκτες αλλά ταυτοχρόνως και πάροχοι των παραπάνω ωφελειών, 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία που σας ζητούνται και να τον 
παραδώσετε στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@kekpkm.gr είτε εγγράφως στη διεύθυνση Τέρμα 
Ομονοίας (πρώην κτήριο Δ.Ε.Σ.Ε.), Σέρρες, ΤΚ 62100, με τελικό σκοπό την ένταξή σας στην πλατφόρμα επιχειρήσεων. 

Σημείωση 1: Το παρακάτω έντυπο συνιστά ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την οποία δέχεστε την ανάρτηση των 
συμπληρωθέντων στοιχείων σας στην πλατφόρμα επιχειρήσεων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ. 

Σημείωση 2: Παρακαλείστε συνημμένα με τον παρακάτω πίνακα να μας αποστείλετε επίσης σε ηλεκτρονική μορφή, εικόνες 
κάποιων εκ των προϊόντων σας (εάν παράγετε προϊόντα), συνοδευόμενες από μια σύντομη περιγραφή τους. 

Με εκτίμηση, 

Για το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 ΠΚΜ 

Μανεσίδης Γεώργιος 
Επιστημονικός υπεύθυνος / 

Τμήμα Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας 
 

Ματζιάρη Ασπασία 
Υπεύθυνη υλοποίησης/ 

Τμήμα Θερμοκοιτίδων Επιχειρηματικότητας 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Επωνυμία 

Επιχείρησης  

Διακριτικός τίτλος  

Περιγραφή 
δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης σας 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση  

Πόλη, Τ.Κ.  

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας  

E-mail  

Αρμόδιο Πρόσωπο 
Επικοινωνίας  

Λειτουργία 
Επιχείρησης Θερινή εποχική       Χειμερινή εποχική       Μόνιμης λειτουργίας        

Ειδικότητες 
υποψηφίων 

εργαζομένων στην 
επιχείρησή σας 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Συνεργασίες/συνερ
γίες για τις οποίες 

ενδιαφέρεστε 

…………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Για την επιχείρηση, 

 
……………………………………………………… 


