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Έρευνα για την εφαρμογή Εμπορικών Συμφωνιών της
Ε.Ε

84η ΔΕΘ - Digital Greece : πρόσκληση συμμετοχής σε
B2B Meetings

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες καλύπτουν
πάνω από 70 αγορές σε όλον τον κόσμο και παρέχουν νέες
ευκαιρίες
για
τις
επιχειρήσεις
της
ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Σχεδόν 36 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις εξαγωγές τη ΕΕ, μεταξύ
των οποίων τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δημιουργήθηκαν
απευθείας από εξαγωγικές ΜΜΕ. Η ευημερία της Ευρώπης
εξαρτάται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τις περισσότερες
άλλες περιοχές του κόσμου, από την πρόσβαση στις αγορές
του εξωτερικού και αυτή η τάση θα αυξηθεί περαιτέρω. Το
90% της παγκόσμιας ανάπτυξης θα δημιουργείται εκτός της
ΕΕ έως το 2020. Παρά τις πρόσφατες αξιοσημείωτες
βελτιώσεις στην άντληση οφελών από τις εμπορικές
συμφωνίες για τις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις, όπως η
ετήσια δημοσίευση της Έκθεσης για την εφαρμογή των
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ και η θέσπιση
της «Εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά», η
αλληλεπίδραση μεταξύ των αρμοδίων φορέων πρέπει να
ενισχυθεί περαιτέρω. Υπερβολικά πολλές ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις εξακολουθούν να αγνοούν την ύπαρξη των
εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ ή δεν είναι επαρκώς
ενημερωμένες για το πώς μπορούν να τις χρησιμοποιούν
στην πράξη. Τα εμπορικά επιμελητήρια και οι περιφερειακές
αρχές αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες βελτίωσης της
εφαρμογής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
βρίσκονται εγγύτερα στις τοπικές επιχειρήσεις και είναι σε
θέση να παρέχουν ενημέρωση σχετική με τις περιφερειακές
ιδιαιτερότητες. Για να διαπιστώσουν τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις σε κάθε περιφέρεια, η ΕτΠ και η Eurochambres
σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα. Η
έρευνα θα επικεντρωθεί στις σημαντικότερες συμφωνίες
ελεύθερων συναλλαγών (αυτές που ισχύουν και όσες έχουν
συναφθεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ) και θα
διαρκέσει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Τα αποτελέσματα θα
παρουσιαστούν σε εργαστήριο υπό την αιγίδα των ΕτΠ και
Eurochambres τον Νοέμβριο του 2019. Τα αποτελέσματα
της έρευνας θα τροφοδοτήσουν επίσης γνωμοδότηση της
ΕτΠ, που θα εξετάσει τις ευρύτερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η εμπορική πολιτική της ΕΕ και το πώς οι
δημόσιες αρχές και οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν και να ωφεληθούν από τις εμπορικές
συμφωνίες.
Ξεκινήστε την έρευνα:
•
H έρευνα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της
ΕΕ: για να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής
σας κάντε κλικ στον αναπτυσσόμενο κατάλογο
επιλογής
στο
δεξί
άκρο
της
οθόνης:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyT
radeImplementation
•
Η έρευνα θα είναι ανοιχτή έως τις 15 Οκτωβρίου
2019 τα μεσάνυχτα..
•
Όλες οι απαντήσεις θα παραμείνουν απόρρητες.
•
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε
στην
ακόλουθη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
econ-surveycor@cor.europa.eu.

Εκ μέρους των Industry Disruptors – Game Changers, του
οργανισμού που υλοποιεί και φέτος το θεματικό περίπτερο
Digital Greece, στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019
προσκαλείται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
καθώς και τα μέλη του δικτύου του, να πραγματοποιήσουν
Β2Β συναντήσεις με τις startups – εκθέτες του Περιπτέρου 12
– Digital Greece, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που θα
λειτουργήσει διαδικτυακά το επόμενο διάστημα.
Το Digital Greece είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΔΕΘ HELEXPO που
υλοποιείται από τους Industry Disruptors – Game Changers
και πραγματοποιείται με στόχο την ανάδειξη και προβολή του
ελληνικού
οικοσυστήματος
και
της
καινοτόμου
επιχειρηματικότητας.
Νεοφυείς
επιχειρήσεις,
δομές
υποστήριξης
της
νεοφυούς
επιχειρηματικότητας,
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς χρηματοδότησης,
θα δώσουν και φέτος το παρών, στο Digital Greece ως
μόνιμοι εκθέτες αλλά και μέσα από εργαστήρια, ομιλίες και
συζητήσεις, που θα αναδείξουν τις τάσεις και τις ευκαιρίες στο
ελληνικό οικοσύστημα. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του του
Digital Greece θα πραγματοποιηθούν θεματικοί διαγωνισμοί
και παρουσιάσεις (pitching) εταιριών στους ειδικά
διαμορφωμένους
χώρους
του
Περιπτέρου
που
περιλαμβάνουν κλειστό – plenary stage, ανοιχτό – startup
stage και workshop area. Η πλατφόρμα των B2B θα δώσει
την ευκαιρία σε επιχειρηματίες και οργανισμούς να
πραγματοποιήσουν συναντήσεις με τις startups που εκθέτουν
προϊόντα και υπηρεσίες στο Digital Greece και να μάθουν
περισσότερα για τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που
διαθέτουν σε τομείς αιχμής της νέας ελληνικής οικονομίας
όπως ο τουρισμός η αγροδιατροφή, το λιανεμπόριο, οι
δημιουργικές βιομηχανίες, και οι τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνίας. Στα Β2Β meetings μεταξύ άλλων θα
συμμετέχουν και εταιρίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) του Συνδέσμου
Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) κ.α.
Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου καθώς και των
επιχειρήσεων του δικτύου του, που επιθυμούν να
χρησιμοποιήσουν
την
ειδική
πλατφόρμα
για
να
προγραμματίσουν τις συναντήσεις τους θα πρέπει να
κοινοποιήσουν τα στοιχεία του/της εκπροσώπου τους, ένα
σύντομο προφίλ (μέχρι 200 λέξεις σε ελληνικά και αγγλικά)
και το λογότυπο της επιχείρησης που εκπροσωπούν.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.id-gc.org , Τ. +30
2107236217 , F. +30 2107236208

8+2 Προτάσεις Νόμου “Quick Wins” για το υπό ψήφιση
Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο

Ανακοίνωση: Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης
ανεργίας ΟΑΕΔ, Ιούλιος 2019

Όπως μας ενημέρωσε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ) για τον Ιούλιο του 2019, το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων εργασία), ανήλθε σε 893,310
άτομα. Από αυτά 475.915 (ποσοστό 53,28%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα
ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται
σε 307.224 (ποσοστό 34,39%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε
586.086 (ποσοστό 65,61%). Το σύνολο των εγγεγραμμένων
λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), τον Ιούλιο 2019, ανήλθε
σε 76.891 άτομα έναντι 131.584 ατόμων τον Ιούλιο του 2018
και 80.743 ατόμων τον Ιούνιο του 2019. Από αυτά, 58.613
(ποσοστό 76,23%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12
μηνών και 18.278 (ποσοστό 23,77%) είναι εγγεγραμμένα
στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των
12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 26.262 (ποσοστό 34,15%)
και οι γυναίκες σε 50.629 (ποσοστό 65,85%). Το σύνολο
των επιδοτούμενων ανέργων, τον μήνα Ιούλιο του 2019
(αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός
του αντίστοιχου μήνα) ανήλθε σε 111.990 άτομα, από τα
οποία οι 104.944 (ποσοστό 93,71%) είναι κοινοί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 7.046 (ποσοστό 6,29%)
είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες
ανήλθαν σε 44.157 (ποσοστό 39,43%) και οι γυναίκες σε
67.833 (ποσοστό 60,57%). Από το σύνολο των
επιδοτούμενων ανέργων, 85.824 (ποσοστό 76,64%) είναι
κοινοί, 2.525 (ποσοστό 2,25%) είναι οικοδόμοι, 7.046
(ποσοστό 6,29%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων,
1.280 (ποσοστό 1,14%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά),
15.259 (ποσοστό 13,63%) είναι εκπαιδευτικοί και 56
(ποσοστό 0,05%) είναι λοιποί.
Ο ΟΑΕΔ διευκρινίζει ότι στον ορισμό του «εγγεγραμμένου
ανέργου»
συμπεριλαμβάνονται
το
σύνολο
των
επιδοτούμενων ανέργων, καθώς και όσοι από τους
εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι
αναζητούν εργασία.

Ελλάδος, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ απέστειλε στον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη 8+2 Προτάσεις
Νόμου

“Quick Wins” για το

Νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα,
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Αναπτυξιακό
3

σημαντικές

ενότητες (8+2) προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την
μορφή των “Quick Wins” που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο
πολυνομοσχέδιο
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Σεπτέμβριο. Οι προτάσεις αυτές αφορούν:
Α) στα Επιχειρηματικά Πάρκα
Β) σε σημειακές βελτιώσεις στις Στρατηγικές Επενδύσεις
Γ) στις Δημόσιες Συμβάσεις
Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα επιχειρηματικών πάρκων,
προτείνονται

ρυθμίσεις

οι

οποίες

θα

βελτιώσουν

επιχειρηματικό περιβάλλον ανάπτυξης τους.

το

Στη δεύτερη

ενότητα προτείνεται η θεσμοθέτηση προέγκρισης Στρατηγικής
Επένδυσης, στο όνομα του Συμβούλου Ανάπτυξης, χωρίς
απαραίτητα να υφίσταται πιστοποιημένο ενδιαφέρον επενδυτή.
Τέλος, στην ενότητα των Δημοσίων Συμβάσεων, προτείνονται
ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις Τεχνικών
Συμβούλων

που

είναι

εγγεγραμμένες

σε

ένα

από

τα

βιομηχανικά, επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται
στο κράτος – μέλος εγκατάστασης τους, να εκπονούν
συγκεκριμένες

αναπτυξιακές

μελέτες

και

να

παρέχουν

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς, όπως ήδη
κάνουν επί χρόνια.
Για

όλες

τις

προτεινόμενες

νομοθετικές

ρυθμίσεις,

διατυπώθηκαν οι σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις και τα άρθρα
νόμου με την κατάλληλη νομοτεχνική επεξεργασία.

Πρόσκληση εκδήλωσης εγκαινίων ελληνικής ακαδημίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) έχουν την τιμή
να σας καλέσουν στην εναρκτήρια εκδήλωση για την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 π.μ στο BALLROOM 3 του ξενοδοχείου King George στο Σύνταγμα. Η Ακαδημία, η οποία
ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 31/2019 (ΦΕΚ 56/Α/5-04-2019), είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, επιτελεί δημόσια αποστολή και αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ελλάδας. Η λειτουργία της Ακαδημίας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία
πιστοποιημένων συμβούλων ευρεσιτεχνίας και την ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης στον τομέα της Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Πρόκειται για αίτημα τριών δεκαετιών από την κοινότητα των τεχνικών επαγγελματιών της χώρας, υπήρξε
προαπαιτούμενο και οδηγεί στο άνοιγμα του επαγγέλματος σε ό,τι αφορά στην κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ενώ υλοποιεί
και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, συνιστά ευκαιρία για την προσέλκυση σχετικών
επαγγελματιών από την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής μεσογείου με δεδομένη την μοναδικότητα ενός τέτοιου τύπου
Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην περιοχή. Η εκδήλωση με θέμα την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Ακαδημίας
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συνιστά μια ιδιαιτέρως σημαντική και διεθνούς εμβέλειας εκδήλωση. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν σε
υψηλό επίπεδο εκπρόσωποι διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών και Οργανισμών, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ), κ. Antonio Campinos, η γενική διευθύντρια της Ακαδημίας του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), ο γενικός διευθυντής συνεργασίας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), ο Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
(ΕΡΟ). Επιπλέον θα συμμετέχουν εκπρόσωποι οκτώ αντιπροσωπιών εθνικών γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε ανώτατο
επίπεδο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες θετικών επιστημών, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς, νομικούς, εκπροσώπους
γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, δικαστικούς και δημόσιους λειτουργούς.

Αίτημα παράτασης ισχύος άρθρου 51, παρ. 3 του Ν.
4178/2013
Όπως μας ενημέρωσαν από την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο Πρόεδρος
της ΚΕΕΕ, κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό
Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτριο
Οικονόμου, στην οποία αναφέρει τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με το άρθρο 51. Παρ. 3 του Ν. 4178/ 2013 («Αντιμετώπιση
της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις» ΦΕΚ 174 Α’) ανεστάλη η υποχρέωση
μετεγκατάστασης για τρία (3) χρόνια ή απομάκρυνσης κτιρίου
ή εγκατάστασης με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που
εκδόθηκε στο παρελθόν για επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων
και μεταποιητικές που βρίσκονται εντός περιοχών, των
οποίων οι χρήσεις γης μετεβλήθησαν μέσω ΓΠΣ. Όπως
γνωρίζετε, με τη σημερινή οικονομική κατάσταση είναι σχεδόν
απαγορευτική
η
μετεγκατάσταση
βιομηχανικών
και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και σε περίπτωση διακοπής
λειτουργίας θα υπάρξει επιδείνωση της ανεργίας λόγω της
απώλειας εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Επιπλέον στο
διάστημα που μεσολάβησε δεν προκηρύχθηκε – παρά τα
διαρκή αιτήματα της ΚΕΕ- πρόγραμμα χρηματοδότησης της
οργανωμένης ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, που θα
μπορούσε να αποτελέσει λύση για την μετεγκατάσταση αυτών
των επιχειρήσεων. Προκειμένου να μην υπάρξουν
προβλήματα στην απρόσκοπη λειτουργία μεταποιητικών
βιομηχανικών
και
βιοτεχνικών
επιχειρήσεων,
μέχρι
τουλάχιστον να γίνουν ευνοϊκότεροι οι όροι της αγοράς,
παρακαλούμε όπως εξετάσετε την παράταση ισχύος της
διάταξης του άρθρου για δύο (2) επιπλέον έτη» (Πηγή:
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος)

Επισπεύδεται η μείωση φόρου στα κέρδη επιχειρήσεων
Επιδιώκοντας άμεση ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού
και επιχειρηματικού κλίματος που θα φέρει επενδύσεις και θα
τονώσει την ανάπτυξη, η κυβέρνηση αποφασίζει να
επισπεύσει την υλοποίηση των σχεδιασμών της για δραστική
μείωση του φόρου στα κέρδη επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις
προεκλογικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
συντελεστής
φορολόγησης
επιχειρηματικών κερδών
επρόκειτο να μειωθεί το 2020 από 28% σε 24%. Τώρα
αποφασίζεται να γίνει άμεσα η μείωση και ο νέος
χαμηλότερος συντελεστής να ισχύει και για τα κέρδη της
τρέχουσας χρήσης. Επιδιώκοντας άμεση ουσιαστική
βελτίωση του οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος που
θα φέρει επενδύσεις και θα τονώσει την ανάπτυξη, η
κυβέρνηση αποφασίζει να επισπεύσει την υλοποίηση των
σχεδιασμών της για δραστική μείωση του φόρου στα κέρδη
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες του
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο συντελεστής
φορολόγησης
επιχειρηματικών κερδών επρόκειτο να μειωθεί το 2020 από
28% σε 24%. Τώρα αποφασίζεται να γίνει άμεσα η
μείωση και ο νέος χαμηλότερος συντελεστής να ισχύει και για
τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Το θέμα έχει συζητηθεί σε
γενικές γραμμές με τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς, οι οποίοι
συναινούν κατ’ αρχήν, αλλά θα ζητήσουν περαιτέρω
τεκμηρίωση για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του μέτρου
πριν πουν το τελικό «ok». Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν
ότι εύκολα ή δύσκολα η συγκατάθεση θα δοθεί. Γι αυτό ο
πρωθυπουργός έσπευσε ήδη να προαναγγείλει το θετικό
φορολογικό μέτρο για τις επιχειρήσεις: Σε συνέντευξή του στη
γαλλική εφημερίδα Le Figaro επ’ ευκαιρία της επίσκεψης του
στο Παρίσι και των συνομιλιών του με τον πρόεδρο Μακρόν,
καλώντας τις γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην
Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι :
«τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μια

Προτεραιότητα Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων
κατά την εξέταση των δειγμάτων από το Γενικό Χημείο
του Κράτους
Στο πλαίσιο διευκόλυνσης του εμπορίου, της βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε για την τριετία
2017 – 2020 και με στόχο την περαιτέρω προώθηση του
θεσμού των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων, σας
γνωρίζουμε ότι κατά τόπους Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου
του Κράτους θα εξετάζουν πλέον κατά απόλυτη
προτεραιότητα τα δείγματα των Εγκεκριμένων Οικονομικών
Φορέων τόσο στο στάδιο προ της τελωνειακής διασάφησης
όσο και κατά την τελωνειακή διαδικασία. Για τη διευκόλυνση
του έργου των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους
και για τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων Αρχών,
παρακαλείστε όπως, κατά την αποστολή του δείγματος που
έχει ληφθεί με σκοπό την έκδοση δελτίου χημικής ανάλυσης
για τελωνειακούς σκοπούς ή κατόπιν αιτήματος των
εξαγωγέων, ενημερώνετε για την προέλευσή του από
Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα, με κάθε πρόσφορο μέσο
(π.χ.
διαβιβαστικό
έγγραφο,
σημείωση
επί
των
παραστατικών, αποστολή e-mail κλπ). Τέλος, θα πρέπει οι
Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς από την μεριά τους να
μεριμνούν για την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Γενικού
Χημείου του Κράτους για την ιδιότητά τους.
(Πηγή: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

«συνεκτική φορολογική μεταρρύθμιση», η οποία μεταξύ
άλλων

θα

προβλέπει

μείωση

της

φορολογίας

των

επιχειρήσεων από 28% σε 24% για τα κέρδη του 2019.
Στη συνέχεια ο συντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω στο
20% το 2021».
Στο

κυβερνητικό

οικονομικό

επιτελείο

εκτιμούν

ότι

η

αποκλιμάκωση του φορολογικού συνεπάγεται για το Δημόσιο
απώλεια εσόδων της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ ετησίως, σε
στατικούς υπολογισμούς. Όμως η πραγματική απώλεια θα
είναι

τελικά

πολύ

μικρότερη,

καθώς

οι

φορολογικές

ελαφρύνσεις θα τονώσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα,
με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα φορολογητέα εισοδήματακέρδη. Παράλληλα με τον φόρο επί των κερδών θα μειωθεί
και ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων, προς όφελος
των μετόχων

των επιχειρήσεων. Είναι μια κίνηση που

εκτιμάται ότι θα αυξήσει το ενδιαφέρον για τοποθετήσεις σε
μετοχές και σε μερίδια επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη
τόνωση των επενδύσεων και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής
δυναμικής της οικονομίας.
(Πηγή: https://www.sofokleousin.gr/apo-fetos-i-meiosi-forousta-kerdi-epixeiriseon)

Επιχειρηματική αποστολή στη Σμύρνη της Τουρκίας, 9 –

Επιχειρηματική

12 Οκτωβρίου 2019

Τουρκίας, 9 – 13 Οκτωβρίου 2019

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει ότι

Το Τουρκικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει

μεταξύ των ημερομηνιών 9 – 12 Οκτωβρίου 2019 πρόκειται να

ότι μεταξύ των ημερομηνιών 9 – 13 Οκτωβρίου 2019

πραγματοποιηθεί η Διεθνής Έκθεση «MAKTEK - MACHİNE

πρόκειται

TOOLS, METAL-SHEET METAL PROCESSİNG MACHİNES,

«KAYSERI FURNITURE FAIR», από την εταιρία Tüyap

TOOL HOLDERS-CUTTİNG TOOLS, QUALİTY CONTROL-

Fairs στην Τουρκία – Καισάρεια - στο Kayaseri Fair

MEASUREMENT SYSTEMS, CAD/CAM, PLM SOFTWARE

Convention and Congress Center - με την επιχορήγηση

AND MANUFACTURİNG TECHNOLOGİES FAİR», από την

του

εταιρία “ Tüyap Exhibition Group.” στην Τουρκία – IZMIR - στο

προσκαλούνται τα στελέχη των διοικήσεων των εταιριών

İzmir Fair Center - με την επιχορήγηση του σχετιζόμενου

που δραστηριοποιούνται στους τομείς: έπιπλα σπιτιού,

φορέα εξαγωγής. Στην έκθεση προσκαλούνται τα στελέχη των

κρεβατοκάμαρες, παιδικά έπιπλα, τραπέζια, καρέκλες,

διοικήσεων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στους

καναπέδες,

τομείς: Μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων, μηχανήματα

Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση από

εργασίας, εργαλεία κοπής, μέτρησης και εξοπλισμού ποιοτικού

το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί 3

ελέγχου. Παράλληλα με την έκθεση υπάρχει ειδική οργάνωση

μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας, η οποία διαρκεί

καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη

3 μέρες και περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο

διάρκεια των ημερομηνιών της Έκθεσης (08 – 11

καθώς και συναντήσεις με τους παραγωγούς. Κατά τη διάρκεια

Οκτωβρίου) το Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής

των ημερομηνιών της Έκθεσης (08 – 11 Οκτωβρίου) το

ενός εκπροσώπου από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε

Υπουργείο θα καλύψει τα έξοδα διαμονής ενός εκπροσώπου

ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα έξοδα διαμονής θα καλυφθούν

από κάθε εταιρία για 3 νύχτες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Τα

μόνο

έξοδα διαμονής θα καλυφθούν μόνο εφόσον οι επισκέπτες

συγκεκριμένο

λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ταξιδέψουν

συγκεκριμένες ημερομηνίες (08 – 11 Οκτωβρίου) (διαμονή

στις συγκεκριμένες ημερομηνίες (08 – 11 Οκτωβρίου) (διαμονή

3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να

3 νυχτών). Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιθυμούν να

ταξιδέψουν λιγότερες μέρες ή σε διαφοροποιημένες

ταξιδέψουν

διαφοροποιημένες

ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα

ημερομηνίες, θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα τους. Οι

τους. Οι εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην

εταιρείες που θέλουν να λάβουν μέρος στην έκθεση να μην

έκθεση να μην προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού

προβούν σε προγραμματισμό του ταξιδιού προτού λάβουν την

προτού λάβουν την τελική έγκριση από την Πρεσβεία, γιατί

τελική έγκριση από την Πρεσβεία, γιατί λόγω αυξημένου

λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το

ενδιαφέροντος στην έκθεση ενδέχεται το υπουργείο να μειώσει

υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Οι

τον αριθμό των συμμετεχόντων.

εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και το

Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν την έκθεση και το

επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή

επιχειρηματικό φόρουμ πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους

τους ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο

ηλεκτρονικά στο selanik@ticaret.gov.tr το αργότερο μέχρι τις

μέχρι τις 09.09.2019.

09.09.2019.

Για

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

ιστοσελίδα: http://www.kayserimobilyafuari.com/

λιγότερες

μέρες

ή

σε

να

αποστολή

πραγματοποιηθεί

σχετιζόμενου

φορέα

πολυθρόνες

εφόσον

στην

οι

περισσότερες

Διεθνής

εξαγωγής.

και

αξεσουάρ

επισκέπτες

πρόγραμμα

η

Καισάρεια

και

πληροφορίες

λάβουν

Στην

για

της

Έκθεση

έκθεση

έπιπλα.

μέρος

ταξιδέψουν

επισκεφθείτε

στο
στις

την

http://izmirmaktekfuari.com/

Αιγυπτιακή εταιρία ζητά συνεργασία

Η Αιγυπτιακή εταιρία παραγωγής και εξαγωγής Paste and Juice (P&J) εξειδικευμένη σε προϊόντα όπως τοματοπολτός, πελτές τσίλι
και πολτό φρούτων δήλωσε ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνική επιχείρηση. Για περισσότερες πληροφορίες τα στοιχεία της
επιχείρησης είναι: Διεύθυνση: 4th Ind. Zone Sadat City- Egypt. Τηλέφωνο: +20 48 260 10 81. Φαξ: +20 48 261 21 25. Κινητό:
+201282100616. Εmail: export-director@paste-juice.com . WEB: www.paste-juice.com

Εκθέσεις στην Ελλάδα
84η ΔΕΘ
Πόλη: Εκθεσιακό Κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO.
Ημερομηνία: 07-15/ 09/2019.
Εκθέματα: Γενική Διεθνής Έκθεση
Πληροφορίες: Site: https://tif.helexpo.gr/ , τηλ: 2310291548
5η SEREXPO 2019
Πόλη: Στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, Ε.Ο Θεσσαλονίκης Σερρών
Ημερομηνία: 25-29/ 09/2019
Εκθέματα: Γενική Έκθεση
Πληροφορίες: Site: http://www.eves.gr/ , Email:
eleftheriadou@eves.gr τηλ: 23210 99744
AUTOTEC EXPO 2019
Πόλη: mec Παιανίας, Αθήνα.
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Ανταλλακτικά, Επισκευή, Συντήρηση και Φροντίδα
Επιβατικών και Φορτηγών Αυτοκινήτων
Πληροφορίες: Site: www.be-best.gr , Email: v.georgaki@bebest.gr , τηλ: (0030) 2169390315
TTGW 2019
Πόλη: Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα
Ημερομηνία: 27-29/ 09/2019
Εκθέματα: Παγκόσμια Έκθεση Θεματικού ΤουρισμούΓαστρονομίας και Οίνου.
Πληροφορίες: Site: http://ttgw.gr/ , τηλ: 211 012 9575
KAVALAEXPO 2019
Πόλη: Νέα Καρβάλη Καβάλας
Ημερομηνία: 27-30/ 09/2019
Εκθέματα: διεθνής έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.kcci.gr , https://www.kavalaexpo.gr/
T: 2510 222212
10Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πόλη: Δήμος Κατερίνης – Οικισμός Ανδρομάχης, Κατερίνη
Ημερομηνία: 27/09-02/ 10/2019
Εκθέματα: καινοτομία, εξωστρέφεια τοπικών προϊόντων.
Πληροφορίες: Site: www.champier.gr , Email:
info@champier.gr , τηλ: 23510 23211 εσωτ. 3 & 7, Φαξ:
23510 25124, Facebook:
https://www.facebook.com/Εμποροβιοτεχνική-ΕκθεσιακήΔραστηριότητα-Πιερίας-Κεντρικής-Μακεδονίας516116192256604/
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019
Πόλη: Metropolitan Expo
Ημερομηνία: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: επαγγελματική έκθεση κλάδου κατασκευών
Πληροφορίες: http://buildexpogreece.com/
7Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ &
LOGISTICS»
Πόλη: Metropolitan Expo. Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Μεταφορές. Αποθήκη, Συσκευασία, Διακίνηση
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/ , τηλ: 210
9010040, e-mail: info@omind.gr
2Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ «CARGO TRUCK & VAN EXPO»
Πόλη: Metropolitan Expo, Αθήνα
Ημερομηνία: 2-4 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: Επαγγελματικά οχήματα
Πληροφορίες: site: http://www.supplychainexpo.gr/el/truck-vanexpo/ , τηλ: 210 9010040, e-mail: info@omind.gr
ERGO MARATHON EXPO 2019
Πόλη: Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου
Ημερομηνία: 6-9 Νοεμβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση αθλητισμού
Πληροφορίες:https://athensclassicmarathonexpo.gr/index.php/g
r/

Εκθέσεις στην Ελλάδα (συνέχεια)
7Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ
Πόλη: Άρτα
Ημερομηνία: 27/09-03/ 10/2019
Εκθέματα: Γενική έκθεση
Πληροφορίες: Site: www.e-artas.gr , Email: info@e-artas.gr
, τηλ: 26810 28728
AGROLAND19
Πόλη: Παιανία, Αττική . Ημερομηνία: 22-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωματικών
Φυτών
Πληροφορίες: Site: https://www.agroland-expo.gr/ , τηλ:
+30 210 8056205, 207, e-mail: info3ek@otenet.gr
eCOMMERCE&DIGITAL MARKETING EXPO 2019
Πόλη: Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Ημερομηνία: 23-24 Νοεμβρίου
Εκθέματα: Έκθεση Digital Marketing
Πληροφορίες:Site:https://www.ecdmexpo.com/index.php/e/,
τηλ:+302109245577,e-mail: info@verticom.gr

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Home & Tex
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 25-28 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: Έκθεση σπιτιού και διακόσμησης
Πληροφορίες:
site:
https://www.neventum.com/tradeshows/home-tex-hometextile-decoration-fair-3
Samsun Tarim 2019
Πόλη: Σαμψούντα, Τουρκία
Ημερομηνία: 25-29 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα:
γεωργίας,
τεχνολογίας
κτηνοτροφίας
Πληροφορίες: http://tarimfuarisamsun.com/

θερμοκηπίων,

International Agriculture and Agriculture Technologies
Πόλη: Άγκυρα, Τουρκία
Ημερομηνία: 26-29 Σεπτεμβρίου 2019
Εκθέματα: τεχνολογίες γεωργίας
Πληροφορίες: http://www.agrotecankara.com
Cucurova
Πόλη: Άδανα, Τουρκία
Ημερομηνία: 01 -06 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: έκθεση επίπλων και διακόσμησης
Πληροφορίες: http://adanamobilyafuari.com/

Istanbul Fashion Conference
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 -03 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής έκθεση έτοιμου ρούχου
Πληροφορίες:
http://www.istanbulmodakonferansi.com/home.html
Sodex
Πόλη: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Ημερομηνία: 02 -05 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση για HVA & R, Αντλίες, Βαλβίδες,
Εξαρτήματα, Πυρκαγιά. ΠΡΟΛΗΨΗ, ΝΕΡΟ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ
Πληροφορίες: site: http://www.sodex.com.tr/en
Bursa Agriculture
Πόλη: Προύσα , Τουρκία
Ημερομηνία: 8-12 Οκτωβρίου 2019
Εκθέματα: Διεθνής Έκθεση γεωργίας
Πληροφορίες: site: http://burtarim.com/en/

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα
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27/08/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM ΓΙΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ» ΤΗΛ.2695360606

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
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29/08/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΛ.2310381080
29/08/19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ ΠΗΝΕΙΟΥ ΤΗΛ.2313-320556
20/09/19 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛ.2108916264
20/09/19 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΨΥΚΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ ΤΗΛ.2103483161

424 ΓΣΝΕ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας www.veth.gov.gr, για πληρέστερη ενημέρωσή σας σε
θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος: Προκηρύξεις προγραμμάτων, Ελληνικές και Διεθνείς Εκθέσεις, Ζητήσεις
Συνεργασιών, Επιχειρηματικές Αποστολές, Συνέδρια, κ.α
Νέες υπηρεσίες Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τις επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων: Τέσσερεις πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, οι οποίες είναι προσβάσιμες και μέσω της
ιστοσελίδας του ΒΕΘ (www.veth.gov.gr), προσφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕΕ) στο σύνολο των
Ελληνικών επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων.
Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων (http://investmenttools.uhc.gr/ ), την
υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης (http://elearning.uhc.gr/) , την υπηρεσία
συμβουλευτικής καθοδήγησης (https://e-consulting.uhc.gr) και την υπηρεσία ενημέρωσης και επικοινωνίας
μεταξύ επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων (https://businessplatform.uhc.gr ) . Με την πρώτη υπηρεσία,
οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για όλα τα νέα
επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε
αυτά. Με την δεύτερη υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγχρονης εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων
ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με την τρίτη υπηρεσία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμβουλευτικής,
με σύγχρονα μέσα και μεθόδους παρέχονται σε επιχειρήσεις – μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής
καθοδήγησης. Με την τέταρτη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις που δεν έχουν
δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία
με άλλες επιχειρήσεις.

