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Αναθέτουσα Αρχή είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος άρχισε να λειτουργεί αρχικά άτυπα με την
ονομασία «Μόνιμη Διάσκεψη των Ελληνικών Επιμελητηρίων» ενώ θεσμοθετήθηκε σαν
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τα άρθρα 49 και 63 του Νόμου 1089/1980 (ΦΕΚ
Α/261/12-11-1980) «Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών
Επιμελητηρίων».
Σήμερα, ο επιμελητηριακός θεσμός διέπεται από τον Νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ Α/154/10-9-1992)
«Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
κυρίως με τον Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ Α/297/6-12-2005).
Τα Επιμελητήρια ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, ως θεσμοθετημένη μορφή συμβούλων της
Πολιτείας, με τον Νόμο 184/1914 (ΦΕΚ Α/78/29-3-1914) «Περί συστάσεως Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων», τα δε προεδρικά διατάγματα συγκρότησής τους άρχισαν να
εκδίδονται από το 1919.
Η KEEE και τα 59 ελληνικά Επιμελητήρια αποτελούν ανεξάρτητους και
αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, που λειτουργούν με τη μορφή του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Το διοικητικό όργανο της KEEE - η ενδεκαμελής Διοικητική
Επιτροπή - εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευσή της, στην οποία
συμμετέχουν τα Επιμελητήρια - μέλη της. Το κάθε Επιμελητήριο διοικείται από το Διοικητικό
Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή, που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια αντίστοιχα από
τις επιχειρήσεις - μέλη του. Η KEEE και τα Επιμελητήρια τελούν υπό τη διαχειριστική
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως προς τη
νομιμότητα των πράξεών τους, στο πλαίσιο της παρεχομένης σε αυτά αυτοτέλειας.
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Η KEEE με την ανάπτυξη ενός μόνιμου και σταθερού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας
με τα Επιμελητήρια - μέλη της, προσφέρει υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη
βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται και την καλύτερη
πρόσβασή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα. Επίσης, μέσω της υποβολής και προώθησης
των διαφόρων αιτημάτων της επιχειρηματικής τάξης, μπορεί να παρεμβαίνει στις διαδικασίες
για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στα επιχειρηματικά θέματα και προβλήματα και να
συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής. Η KEEE άλλωστε
αποτελεί - μέσω των κατά τόπους Επιμελητηρίων - το μοναδικό φορέα στην Ελλάδα, που
εκπροσωπεί και εκφράζει το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου και κατ' επέκταση το σύνολο
των παραγωγικών τάξεων (εμπορικές, βιοτεχνικές, επαγγελματικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις,
ως και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών).
Οι στόχοι και άξονες που η ΚΕΕΕ θέτει ως προτεραιότητα είναι οι εξής:

 Η ουσιαστική συμμετοχή των Επιμελητηρίων στην χάραξη και υλοποίηση της οικονομικής
πολιτικής, μέσω της υποβολής σχετικών γνωμοδοτήσεων από την ΚΕΕΕ σε κάθε
οικονομικού περιεχομένου θέμα ή νομοσχέδιο.
 Η ενεργός συμμετοχή στις λειτουργούσες Επιτροπές, τις οποίες δημιουργεί η Πολιτεία και
οι διάφοροι κρατικοί φορείς και αφορούν την οικονομική δραστηριότητα. Η συμμετοχή
αυτή θα αφορά στη διατύπωση κοινών θέσεων και μελετημένων προτάσεων για
αποτελεσματικότερη παρέμβαση στις αποφάσεις και επιλογές που αφορούν τα μέλη της.
 Η άμεση υλοποίηση του θεσμού του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, που αποτελεί πάγιο
αίτημα των παραγωγικών τάξεων της χώρας, με τη δημιουργία Κεντρικής Υπηρεσίας
Γενικού Εμπορικού Μητρώου στην ΚΕΕΕ.
 Η ενεργός παρουσία της ΚΕΕΕ στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η προώθηση των
σχέσεών της με τις εθνικές ενώσεις των Επιμελητηρίων των περιοχών αυτών και ειδικότερα
η στενή συνεργασία και δραστηριοποίησή της στο πλαίσιο της Ενώσεως των Ευρωπαϊκών
Επιμελητηρίων (Eurochambers) και της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων (Association
of Balkan Chambers).
 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας και συγκεκριμένα η διοργάνωση
εξειδικευμένων σεμιναρίων για τις επιχειρήσεις και η εκπόνηση Μελετών Μέτρησης
Οικονομικών - Επιχειρηματικών Δεικτών σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και η
διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε επιλεγμένες μεγάλες διεθνείς εκθέσεις του
εξωτερικού και σε ξένες αγορές - στόχους, για την προώθηση επιχειρηματικών επιμελητηριακών συνεργασιών.
 Η ανάπτυξη ενός μόνιμου και σταθερού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας στο
εξωτερικό, μέσω της λειτουργίας του Αντιπροσωπευτικού Γραφείου της ΚΕΕΕ και των
ελληνικών Επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσφορά
καλύτερων υπηρεσιών στα μέλη της και κατ’ επέκταση στις ελληνικές επιχειρήσεις, για την
βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται και την
καλύτερη πρόσβασή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.
 Η καλύτερη προσαρμογή στους κανόνες και στα νέα δεδομένα της ενιαίας ευρωπαϊκής
αγοράς, μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, καθώς και την
απαλλαγή τους από άκαμπτους επιβαρυντικούς κανονισμούς.
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 Η μεγιστοποίηση και πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.
 Η ανάληψη από την ΚΕΕΕ συντονιστικού ρόλου για την προβολή της επιχειρηματικότητας
και την καλύτερη προετοιμασία των νέων, μικρών και μεσαίων, επιχειρηματιών.
 Η διεύρυνση του ρόλου και των δραστηριοτήτων των Επιμελητηρίων στο χώρο της
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 Η ανάθεση στην ΚΕΕΕ ενεργότερου ρόλου στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων,
προσέλκυσης ξένων επενδυτών, διεύρυνσης εξαγωγών και διάχυσης της πληροφόρησης.
 Η θεσμοθέτηση μηχανισμών άμεσης αντιμετώπισης τρεχόντων προβλημάτων των
επιχειρηματικών τάξεων με στόχο την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου για την εκπόνηση «Μελέτης Μέτρησης
Οικονομικών - Επιχειρηματικών Δεικτών και Εξαγωγικού Προσανατολισμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας».
1. Στόχος του Έργου

Μια σύγχρονη και αποτελεσματική καταγραφή των τάσεων και των συνθηκών ανάπτυξης που
θα οδηγήσουν σε προτάσεις για συστηματικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας να ανταποκριθούν στις ανάγκες για
εξωστρέφεια και εξαγωγικό προσανατολισμό.
2. Αντικείμενο του Έργου

Η Μελέτης Μέτρησης Οικονομικών - Επιχειρηματικών Δεικτών και Εξαγωγικού
Προσανατολισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Βασικό περιεχόμενο:
• Αναλυτική αποτύπωση της Π.Ε. Θεσσαλίας μέσω συγκεκριμένων δεικτών
(πληθυσμιακοί, κοινωνικοί δείκτες, οικονομικοί δείκτες, δείκτες καινοτομίας κά), με τη
χρήση πρόσφατων στοιχειών.
• Επισκόπηση εξαγωγών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
• Κλάδοι με συγκριτικό πλεονέκτημα στην Περιφέρεια - εντοπισμός προϊόντων με τη
μεγαλύτερη δυναμική εξαγωγικής επέκτασης.
• Έρευνα και αξιολόγηση των κύριων αγορών-στόχων.
• Αποτύπωση των τάσεων.
• Διερεύνηση και προτάσεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
• Σχέδια δράσης και στρατηγική για την προώθηση των εξαγωγών στην Περιφέρεια.
3. Διάρκεια υλοποίησης του έργου:

Η υλοποίηση του έργου άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.
4. Μέγιστη συνολική αξία έργου:

Η μέγιστη συνολική αξία του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσόν των οκτώ χιλιάδων ευρώ
(8.000,00€), πλέον του ΦΠΑ.
5. Διαδικασία υποβολής Προσφορών:
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Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρόταση τους σε κλειστό φάκελο είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, έως την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Δε θα ληφθούν υπόψη προτάσεις που υποβλήθηκαν μετά από την ως άνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΚΕΕΕ. Η ΚΕΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει
για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή πρότασης ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη
συνοδεύουν. Η ημερομηνία και ώρα παραλαβής (ως προς το εμπρόθεσμο) αποδεικνύεται
αποκλειστικά και μόνο από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΚΕΕΕ.
Στο φάκελο της κυρίως προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται:
Ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της
(1941/07-06-2019).
«Μελέτη Μέτρησης Οικονομικών - Επιχειρηματικών Δεικτών
και Εξαγωγικού Προσανατολισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (17-06-2019).
Η επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου
και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ή να προσκομισθούν σε σφραγισμένο φάκελο
έως τις 17-06-2019 (ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών) ώρα 13.00,
στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στη διεύθυνση:
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 6 (4ος όροφος), 106 71 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2103387104 καθημερινά από
τις 09:00 έως τις 15:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
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