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Περιεχόμενα

Εταιρικά Νέα

Σύναψη συμφωνίας της SUSTCHEM Engineering με διεθνή οίκο ανάπτυξης λογισμικού για διανομή λογισμικού
έκδοσης και διαχείρισης Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).
Ανάδειξη της SUSTCHEM Engineering ως National Expert για Ελλάδα και Κύπρο από την SAP GmbH.

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Νεανική Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
Εναλλακτικός Τουρισμός
Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων"Αλέξανδρος Μπαλτατζής" - Μέτρο 1.2.3
Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ - Ένεση ρευστότητας στις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Νέος Επενδυτικός Νομός 3908/2011
Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών
Digi Mobile
Ευνοϊκά δάνεια για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέσω JEREMIE
Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους με 1.
Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών 2. Στήριξη επιχειρήσεων
και εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α

Εταιρικά Νέα

Σύναψη συμφωνίας της SUSTCHEM Engineering με διεθνή οίκο ανάπτυξης λογισμικού για διανομή λογισμικού
έκδοσης και διαχείρισης Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Η SUSTCHEM Engineering έπειτα από τη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία DR Software ανέλαβε ως επίσημος
αντιπρόσωπος τη διανομή του εξειδικευμένου λογισμικού έκδοσης Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας. Το πρόγραμμα
CHEMGES κυκλοφορεί στην αγορά από το 1989 και αριθμεί μέχρι στιγμής πάνω από 1.300 χρήστες – επιχειρήσεις σε
49 χώρες. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα έκδοσης Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας και ετικετών επικινδυνότητας σε 32
γλώσσες, ενώ ενημερώνεται συνεχώς με όλες τις αλλαγές της χημικής νομοθεσίας (REACH, CLP, DSD, GHS κλπ)
μειώνοντας έτσι σημαντικά το χρόνο και το κόστος που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διαχείριση των MSDS των
ουσιών και των μειγμάτων που παράγετε - εισάγετε. Για να κανονίσετε μια επίδειξη των δυνατοτήτων του
προγράμματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών της SUSTCHEM Engineering
(τηλ. 2108252510e-mail: info@suchem.gr).

http://www.suschem.gr/
http://www.suschem.gr/
http://www.suschem.gr/
mailto:info@suchem.gr


Ανάδειξη της SUSTCHEM Engineering ως National Expert για Ελλάδα και Κύπρο από την SAP GmbH

Η SUSTCHEM Engineering αναδείχθηκε ως National Expert για την Ελλάδα και την Κύπρο στον τομέα της παροχής
περιβαλλοντικών και χημικών υπηρεσιών, καθώς και για τις υπηρεσίες συμβούλου μεταφορών, από την SAP μία από
τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού για επιχειρήσεις.

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Νεανική Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία και την ενίσχυση καινοτομικής και
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
Ειδικότεροι στόχοι είναι:

η αναβάθμιση / μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων
η στήριξη της στροφής της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε
επιχειρηματικότητα ευκαιρίας
στήριξη νέας υγιούς και καινοτομικής επιχειρηματικότητας με αλλαγή κουλτούρας και αντίληψης της νέας γενιάς

διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικός Τουρισμός

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να
δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρονται οι
ακόλουθες μορφές εναλλακτικού τουρισμού:

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής (στη θάλασσα, σε λίμνες ποτάμια, σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές, αστικές και
ημιαστικές περιοχές)
Θαλάσσιος τουρισμός
Τουρισμός υπαίθρου (φυσιολατρικός, τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας πανίδας, περιπατητικός, περιηγητικός)
Γαστρονομικός τουρισμός
Τουρισμός υγείας και ευεξίας

διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" - Μέτρο 1.2.3

http://www.suschem.gr/
http://www.sap.com/country-selector.epx
http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3A2011-06-09-07-41-02&catid=43%3A2009-05-19-12-35-01&Itemid=74&lang=el
http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=188%3A2011-10-25-07-33-15&catid=43%3A2009-05-19-12-35-01&Itemid=74&lang=el


ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.      Η βελτίωση της κατάστασης του κλάδου γεωργικής παραγωγής
2.      H αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
3.      Η βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και

που με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των
προϊόντων αυτών

4.      H βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων

διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια του ΟΑΕΠ - Ένεση ρευστότητας στις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με πρόγραμμα αυτό, που αποτελεί πάγιο αίτημα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, προσφέρεται μία τονωτική
ένεση ζεστού χρήματος στην πραγματική οικονομία, ουσιαστική στήριξη στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, και
παράλληλα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Υλοποιείται μέσω
του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και τις τράπεζες Marfin και Πειραιώς.

διαβάστε περισσότερα

Νέος Επενδυτικός Νομός 3908/2011

Καθεστώς Περιφερειακής Συνοχής

Στο καθεστώς Περιφερειακής Συνοχής ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων που
αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα µε
περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης
υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών
οικονοµικής δραστηριότητας. Στο συγκεκριμένο καθεστώς παρέχονται όλες οι δέσμες κινήτρων. Η κατανομή των
πόρων της Β' περιόδου για το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής συμπεριλαμβάνει και αδιάθετα ποσά της Α'
φάσης, λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών, το πληθυσμιακό τους
μέγεθος, τις επιπτώσεις της κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο, την απορρόφηση των κονδυλίων του Α' κύκλου και τον
προσανατολισμό των επενδύσεων σε σχέση με το μέγεθος των επενδυτικών σχεδίων. Κατανέμεται δε, στην ελληνική
επικράτεια, ως ακολούθως:

διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών
μεταφορών και στη θωράκισή τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, προσβλέποντας:

Στη δημιουργία συνθηκών υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, με την αξιοποίηση
νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας
Στη μείωση του κόστους μεταφορικού έργου μέσω της αύξησης του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και χρήση
σύγχρονου εξοπλισμού
Στη δημιουργία προϋποθέσεων μείωσης λειτουργικού κόστους, μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής
οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση
των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωση αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής
προωθητικών ενεργειών.

διαβάστε περισσότερα

Digi Mobile

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=189%3A-q-q-123&catid=43%3A2009-05-19-12-35-01&Itemid=74&lang=el
http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3A2011-10-25-07-53-52&catid=43%3A2009-05-19-12-35-01&Itemid=74&lang=el
http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=191%3A-39082011-&catid=43%3A2009-05-19-12-35-01&Itemid=74&lang=el
http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=192%3A2011-10-25-08-42-09&catid=43%3A2009-05-19-12-35-01&Itemid=74&lang=el


Σκοπός της δράσης είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας, με αξιοποίηση εφαρμογών επί έξυπνων
συσκευών κινητών επικοινωνιών που διευκολύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων & επιτρέπουν την άμεση
πρόσβαση & αξιοποίηση εταιρικών δεδομένων οπουδήποτε.
Συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης υφιστάμενων πελατών & νέων, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
έξυπνων συσκευών κινητών επικοινωνιών για την παροχή προσωποποιημένης – στοχευμένης πληροφόρησης.
Ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης & βελτίωσης των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

διαβάστε περισσότερα

Digi Mobile Ευνοϊκά δάνεια για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέσω JEREMIE

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα
προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ, οι οποίες είναι υπό ίδρυση ή
λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες.

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω
των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank.

Το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής JEREMΙE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) αποτελεί
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και των Μεσαίων Επιχειρήσεων
και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους με 1.
Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών 2. Στήριξη επιχειρήσεων και
εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α

Το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και
των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε
περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" περιλαμβάνει 2 δράσεις :
Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)».

διαβάστε περισσότερα

 

SUSΤCHEM Engineering
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http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=193%3Adigi-mobile&catid=43%3A2009-05-19-12-35-01&Itemid=74&lang=el
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