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ΒΕΘ: Φρενάρισαν το α΄ εξάμηνο του έτους οι
διαγραφές
Φρένο πάτησαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι διαγραφές
βιοτεχνικών επιχειρήσεων από τα μητρώα του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα κατά το εξεταζόμενο
διάστημα καταγράφηκε μία λιγότερη εγγραφή, έναντι του αντίστοιχου
περσινού εξαμήνου.
Πιο συγκεκριμένα το α΄ εξάμηνο του έτους λουκέτο έβαλαν 197
επιχειρήσεις, έναντι 250 πέρυσι παρουσιάζοντας μείωση κατά
21,2%, ενώ οι εγγραφές άγγιξαν τις 260 αντί 261 πέρυσι.
Τα στοιχεία κάθε άλλο παρά περιθώρια εφησυχασμού αφήνουν
καθώς αναφορικά με τις διαγραφές εκτιμάται πως εξαιτίας του
κορωνοϊού και κατά συνέπεια του lockdown, σε αρκετές περιπτώσεις
επιχειρηματίες δεν προχώρησαν σε διακοπή λειτουργίας με ανοιχτό
το ενδεχόμενο οι διαγραφές να αυξηθούν το επόμενο διάστημα.
Στο μεταξύ, η ανασφάλεια που επικρατεί περιορίζει την όποια
διάθεση για έναρξη επιχείρησης καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που
προτιμούν να τηρήσουν στάση αναμονής έως ότου ξεκαθαρίσει
περισσότερο το τοπίο αναφορικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.
«Αν η αβεβαιότητα που επικρατεί και η έλλειψη ζήτησης συνεχίσει να
υφίσταται και τους επόμενους μήνες, πολύ φοβάμαι πως αρκετές
επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο δίλημμα να εξέλθουν, ή όχι από τον
επαγγελματικό στίβο. Ήδη πολλές είναι οι επιχειρήσεις που
κρατούνται ζωντανές με νύχια και με δόντια. Δεδομένου πως οι
υποχρεώσεις συνεχώς αυξάνονται δεν αποκλείεται ο ήχος της
κλειδωνιάς να ηχήσει για αρκετές εξ αυτών» αναφέρει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, Αναστάσιος Καπνοπώλης υπογραμμίζοντας πως «λόγω
της πρωτόγνωρης κατάστασης που βιώνουμε είναι δεδομένο πως θα
χρειαστεί η λήψη και άλλων μέτρων προκειμένου η μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα να κρατηθεί ζωντανή».
Κυρίαρχες οι ατομικές επιχειρήσεις σε εγγραφές και διαγραφές
Για μία ακόμη φορά τη μερίδα του λέοντος αναφορικά με τις
εγγραφές, αλλά και τις διαγραφές κατέχουν οι ατομικές επιχειρήσεις.
Στο α΄ εξάμηνο του έτους 173 επιχειρήσεις προχώρησαν σε
εγγραφή, ενώ 150 διαγράφηκαν από τα μητρώα του ΒΕΘ. Ένα
χρόνο νωρίτερα οι εγγραφές των ατομικών επιχειρήσεων ήταν 162
και οι διαγραφές 196. Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των εγγραφών
από ατομικές επιχειρήσεις υπάρχουν και επανενάρξεις 15
επιχειρήσεων φέτος, και 16 πέρυσι. Κατά το φετινό διάστημα δεν
υπήρξε καμία διαγραφή λόγω πτώχευσης σε αντίθεση με πέρυσι
που καταγράφηκε μία περίπτωση.

Έρευνα προς δανειολήπτες και εγγυητές δανείων
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία
με
το
Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης,
πραγματοποιούν έρευνα απευθυνόμενη σε πολίτες που
είτε έχουν λάβει δάνειο, είτε παρείχαν εγγύηση σε δάνειο.
Η έρευνα είναι ηλεκτρονική, με ερωτηματολόγιο,
ανώνυμη και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν
για στατιστική ανάλυση και υποβολή θεσμικά σχετικών
προτάσεων.
Η έρευνα έχει 15ρη προθεσμία, δηλαδή έως 15 Ιουλίου,
λόγω της κατάθεσης σχεδίου νόμου, και προκειμένου να
υπάρχει χρόνος για την υποβολή θεσμικά σχετικών
προτάσεων.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ
ΤΗΝ
ΣΧΕΤΙΚΗ
ΦΟΡΜΑ
στο
σύνδεσμο
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3xN5o_BS
TEoA0LnpWGgqWuCZZ1TKUN0AaIOPQAoWcp5MwPw
/viewform?vc=0&c=0&w=1 .
Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας, υπάρχει αναρτημένη η σχετική πολιτική
προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.
FILL OUT FORM
Create your own Google Form

ΔΟΕ: Περισσότεροι από ένας στους έξι νέους
ανθρώπους έχασαν τη δουλειά τους εξαιτίας του
COVID-19
Στην πρόσφατη έρευνα της ΔΟΕ, σχετικά με τον
αντίκτυπο της πανδημίας στην αγορά εργασίας,
αποκαλύπτονται οι καταστροφικές συνέπειες στους νέους
εργαζόμενους και αναλύονται τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για την ασφαλή επιστροφή στον εργασιακό
χώρο. Δείτε τα στοιχεία της έρευνας στο σύνδεσμο:
https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang--en/index.htm

Παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της
παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.
Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατείνεται από την 1η Ιουλίου 2020 και για διάστημα τριών (3) μηνών η αναστολή λειτουργίας του
πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), με
σκοπό να αντιμετωπιστεί μια σειρά ζητημάτων, όπως η ανάγκη προσαρμογής των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων
στις ειδικές συνθήκες που έχουν προκύψει από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) και οι ουσιώδεις αλλαγές που
θα επιφέρει η ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος, η οποία πρόκειται να κατατεθεί στη
Βουλή το προσεχές διάστημα. Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, τα υπόχρεα προς καταχώριση πρόσωπα
θα έχουν την τεχνική δυνατότητα να εξοικειωθούν με το πληροφοριακό σύστημα και να προβούν σε προσωρινή αποθήκευση των
δηλώσεών τους, αλλά όχι σε οριστική υποβολή τους. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.gsis.gr/politesepiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon .

Άνοιξε
η πλατφόρμα για την έκτακτη μηνιαία
αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό
και επισιτισμό χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Οργανισμού στις 15
Ιουνίου 2020, άνοιξε, Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 17:00 η
ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έκτακτη μηνιαία
αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό και
επισιτισμό,
χωρίς
δικαίωμα
υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση 23102/477 (ΦΕΚ 2268/Β/13-6-202).
Οι
δικαιούχοι καλούνται να επικαιροποιήσουν τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που είναι ήδη
καταχωρισμένος στον ΟΑΕΔ και να αποδεχτούν
προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι 1)
παραμένουν άνεργοι, 2) από την σύμβασή τους δεν
υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις
ισχύουσες διατάξεις και 3) σε περίπτωση ανάληψης
εργασίας θα ενημερώσουν αμέσως τον ΟΑΕΔ.
Επισημαίνεται ότι μετά την παραπάνω διαδικασία
επικαιροποίησης ΙΒΑΝ και αποδοχής δήλωσης, οι
δικαιούχοι δεν απαιτείται να κάνουν καμία άλλη ενέργεια,
καθώς ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει την έκτακτη αποζημίωση σε
μηνιαία βάση, εφόσον ο δικαιούχος παραμένει
εγγεγραμμένος άνεργος. Η πρόσβαση στην ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται, με τους κωδικούς
πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης
πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην
διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/anergia/ektakte-meniaia-apozemiose-epokhikaergazomenon
Συγκεκριμένα η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και
ασφάλιση → Ανεργία → Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση
εποχικά εργαζομένων. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της
έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης:
Δικαιούχοι είναι οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού
και επισιτιστικού κλάδου που εργάστηκαν κατά το 2019,
με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να έχουν
δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης και οι οποίοι
κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως
και τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση
ανεργίας για 3 μήνες και 5 μέρες. Επίσης, δικαιούχοι είναι
και όσοι απολύθηκαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν
από την πτώχευση της Thomas Cook και οι οποίοι κατά
το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και
τον Φεβρουάριο 2020 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παραμείνει
εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά τον
αντίστοιχο μήνα της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης, για
το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο
2020. Μόνο οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Αντίθετα, άνεργοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν
θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Σε περίπτωση που
ένας άνεργος με την χρήση των κωδικών TAXISnet ή
ΟΑΕΔ δεν μπορεί να εισέλθει στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνητικά
δικαιούχος γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις της
έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης. Ποιο είναι το ύψος και η
διάρκεια της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης. Η έκτακτη
μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου
μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι δικαιούχοι
και θα καταβάλλεται μηνιαία για τον αντίστοιχο πλήρη
μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά ανώτατο όριο για
διάστημα 3 μηνών και συγκεκριμένα για τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020. Πότε θα καταβληθεί η
έκτακτη μηνιαία αποζημίωση. Η καταβολή της έκτακτης
μηνιαίας αποζημίωσης θα πραγματοποιείται στις αρχές
του μήνα που ακολουθεί κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα
εγγεγραμμένης ανεργίας. Για τον Ιούνιο θα καταβληθεί
εντός του πρώτου 15νθημερου του Ιουλίου και για τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο θα καταβληθεί εντός του πρώτου
10ημερου του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Ασφαλιστικές Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών σύμφωνα
με τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4670/2020
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών
πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απέστειλε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο
« Ασφαλιστικές Εισφορές Ελευθέρων Επαγγελματιών σύμφωνα με
τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4670/2020" στο οποίο παρουσιάζονται
συνοπτικά οι ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τα ποσά και την
καταβολή
των
ασφαλιστικών
εισφορών
των
ελεύθερων
επαγγελματιών –επιστημόνων». Το σχετικό κείμενο έχει αναρτηθεί
και στην ιστοσελίδα του ΒΕΘ : www.veth.gov.gr στη διαδρομή:
Επιχειρηματικά Νέα – Ειδήσεις - Ασφαλιστικές Εισφορές Ελευθέρων
Επαγγελματιών
σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του Ν.
4670/2020.

Δεύτερη
(2η)
Προκήρυξη
καθεστώτος
ενισχύσεων
"Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”
του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
Προκηρύχθηκε το νέο καθεστώτος πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου Ν 4399/2016. Ειδικότερα,
ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων κυρίως με επιχορήγηση, αλλά και
με επιχορήγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική
απαλλαγή ή συνδυασμό αυτών. Μπορούν να συμμετέχουν πολύ
μικρές και μικρές, επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των
επενδύσεων δύναται να κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€
και άνω, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση, πρωτογενή
παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός
(ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός,
camping, εφοδιαστικής αλυσίδας logistics, ανάπτυξη λογισμικού και
υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας τουριστικών λιμανιών
(μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες μουσείων και
υπηρεσίες βιβλιοθηκών. Το ποσοστό ενίσχυσης της επιχορήγησης
κυμαίνεται έως 55%, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η
περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το αντικείμενο
δραστηριότητας της επένδυσης. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προτάσεων είναι η 31/07/2020
Δείτε την προκήρυξη σε ΦΕΚ στο σύνδεσμο:
:
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/2hprokirixi_MPM_2105
20.pdf .
Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική
Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
Προκηρύχθηκε ο Δ’ Κύκλος υποβολής προτάσεων στο καθεστώτος
της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού Νόμου
Ν 4399/2016. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό
ίδρυση
επιχειρήσεων
με
επιχορήγηση,
επιχορήγηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική απαλλαγή ή
συνδυασμό αυτών. Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές,
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των
επενδύσεων δύναται να κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€
και άνω, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση, πρωτογενή
παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός
(ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων), θεματικός
τουρισμός, camping, εφοδιαστικής αλυσίδας logistics, ανάπτυξη
λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας
τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες
μουσείων και υπηρεσίες βιβλιοθηκών. Το ποσοστό ενίσχυσης
κυμαίνεται έως 55%, ανάλογα με διάφορους παράγοντες οι
κυριότεροι εκ των οποίων είναι, το μέγεθος της υπό ένταξη
εταιρείας, η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς και η
μορφή ενίσχυσης (π.χ. επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή). Η
ιδία συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί εξ’ ολοκλήρου να
καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31/07/2020.
Δείτε
το
σχετικό
ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο:
https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/4h_prokirixi_ge_21052
0.pdf

Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών σε
πράξεις που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης
Δημοσιεύθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ διευκρινίσεις σχετικά με την
άρση αναστολής προθεσμιών για πράξεις που βρίσκονται σε
στάδιο υλοποίησης. Συγκεκριμένα: Για τις πράξεις όπου στο
χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο
στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν
προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή
30% ή ολοκλήρωσης, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα, όσο
αυτό της αναστολής, ήτοι 132 ημέρες από την ημερομηνία λήξης.
Οι εν λόγω ημέρες προστίθενται στο συνολικό χρόνο υλοποίησης.
Για τις πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως
11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών
σχεδίων, χωρίς να λήγουν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων
επαλήθευσης π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, θα προσμετρηθεί
στο συνολικό χρόνο υλοποίησης ισόποσο διάστημα ως της
αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες. Για τις Δράσεις-πράξεις
όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020
εκδόθηκε απόφαση ένταξης, θα παραμείνει η ημερομηνία ως
ένταξη και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης,
ισόποσο διάστημα ως της αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132
ημέρες. Για το σύνολο των Δράσεων που βρίσκονται σε φάση
υλοποίησης, η υποβολή π.χ. δικαιολογητικών, αντιρρήσεων, κ.λ.π,
εκ μέρους του Δικαιούχου, θα έχει ημερομηνία εκκίνησης την η 12η
Ιουνίου 2020 συν το ακέραιο διάστημα που προβλέπεται στην
εκάστοτε πρόσκληση. Δείτε το σχετικό έγγραφο στο σύνδεσμο:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=990 .

Παράταση περιόδου επιδότησης για τη Δράση
«Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
Δημοσιεύθηκε παράταση (ΦΕΚ 63890/22.6.2020) από τους
τρεις στους πέντε μήνες για την περίοδο επιδότησης των
τόκων Επιχειρηματικών Δανείων μέσω της Δράσης
«Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 20142020). Παρατείνεται επίσης η ημερομηνία υποβολών
χρηματοδότησης μέχρι την 31 Αυγούστου 2020 και ώρα
17:00. Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από
το επιπλέον διάστημα των δύο μηνών θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση εκ νέου. Για την πληροφόρηση των
δυνητικών ληπτών λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης, Τηλ:
1520, (ώρες γραφείου 09:00-17:00) e-mail: epiteliki@gge.gr ,
http://www.mindev.gov.gr/
όπου και θα αναρτηθούν τα
βασικά στοιχεία του προγράμματος και menu συχνών
ερωτήσεων/απαντήσεων.Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται
και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση
epiteliki@gge.gr . Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι
δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK
(Γραφείο Υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 2107787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00).

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4701/2020 Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα
και άλλες διατάξεις
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 128 Α/30.06.2020
ο ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».
Από τις σημαντικές διατάξεις του νόμου, αναφέρονται επιγραμματικά οι κάτωθι:
-Ιδρύονται Ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που λειτουργούν με τη μορφή κεφαλαιουχικής ή αστικής εταιρείας ειδικού σκοπού,
έπειτα από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ,
που αφορούν ενδεικτικά κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδοτικές μισθώσεις κλπ.
-Ορίζεται ότι ο άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξη
επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, με τη διαδικασία του παρόντος, για έναν από τους
εξής λόγους:
α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης,
β) για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος (άρθρο 30, όπως προσθέτει άρθρο με αρίθμηση 63Β στο Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. Το άρθρο
ουσιαστικά αφορά το γνωστό θέμα με τα αναδρομικά των συνταξιούχων του 2013).
-Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 και δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής
της αίτησης για τη λήψη μέτρων και για την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα. (άρθρο 31).
-Παρέχεται η ίδια μείωση που χορηγήθηκε και για το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για φυσικά πρόσωπα ανάλογα με τη
συνολική αξία της περιουσίας τους και συνεχίζει και για το φορολογικό έτος 2020 η απαλλαγή συμπληρωματικού φόρου για τα
αγροτεμάχια. (άρθρο 35)
-Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου
2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα (άρθρο 36).
-Αναστέλλεται μέχρι τις 31.12,2020, ή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 με εξαίρεση την διάταξη
της Ενότητας Β του άρθρου 48. (Οι διατάξεις αφορούν θέματα φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, θέματα φορολογίας κληρονομιών,
δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια καθώς και θέματα υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων). (άρθρο 46).
-Εξαιρούνται του συστήματος «Τειρεσία» τα αξιόγραφα (επιταγές) των τουριστικών επιχειρήσεων που σφραγίζονται και
αναστέλλονται, για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής τους. (άρθρο 47).
-Παρέχονται κίνητρα, στις οντότητες που επιλέγουν, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης προς την ΑΑΔΕ, αποκλειστικά την
ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για την έκδοση και λήψη, ή μόνο τη λήψη, παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη,
που αρχίζουν από την 1η.1.2020 μέχρι και το φορολογικό έτος 2022 και ειδικά:
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, περιορίζεται από την υφιστάμενη πενταετία κατά δύο
(2) έτη ή ένα (1) έτος, κατά περίπτωση.
Υφίσταται ολική απόσβεση κατά το έτος απόκτησης της δαπάνης για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που
απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Προσαυξάνεται σε ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων
για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στα έτη εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αιτήματα επιστροφής φόρου ικανοποιούνται εντός σαράντα πέντε ημερών από τη
φορολογική διοίκηση (άρθρο 48).
-Τροποποιείται το άρθρο 6 του Ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α. και δίνεται παράταση υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών
για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου. Ειδικά, η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2020 για τις άδειες με χρόνο
έκδοσης έως και τις 30.6.2020, ενώ για άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση
της άδειας. Η διάταξη ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020. (άρθρο 49).
(Πηγή: https://www.e-forologia.gr/).

“1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE
FORUM” 29 Ιουλίου 2020, 9:00 (ώρα Ελλάδας), 14:00
(ώρα Πεκίνο)
Η BELT AND ROAD ASSOCIATES, ο ειδικός στις
Ελληνοκινεζικές εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις,
διοργανώνει το “1st GREECE – CHINA MATCHMAKING
ONLINE FORUM” στις 29 Ιουλίου 2020 στις 09:00 (ώρα
Ελλάδας).
Το “1st GREECE – CHINA MATCHMAKING ONLINE
FORUM” είναι μοναδικό γιατί:
1. Είναι το μοναδικό matchmaking Forum που
παρουσιάζει projects από την Ελλάδα αποκλειστικά σε
Κινέζους επενδυτές.
2. Όλοι οι συμμετέχοντες από την Κίνα είναι ενεργοί
επενδυτές.
3. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αποκλειστικά παρουσίαση
projects, χωρίς απώλεια χρόνου σε άλλες γενικού
περιεχομένου παρουσιάσεις.
4. Στόχος του Forum και των συμμετεχόντων είναι το
άμεσο κλείσιμο επιχειρηματικών συμφωνιών ανάμεσα σε
ελληνικές επιχειρήσεις και Κινέζους επενδυτές.
5. Παρουσιάζονται μόνο 10 εταιρείες – projects, με
συνέπεια την δεδομένη προβολή όλων των project στους
επενδυτές.
6. Οι παρουσιάσεις γίνονται στην αγγλική γλώσσα με
ταυτόχρονη διερμηνεία στα Κινέζικα, διευκολύνοντας
σημαντικά την κατανόηση από τους Κινέζους επενδυτές.
Το κόστος συμμετοχής κάθε εταιρείας που θα επιλέγει
για να παρουσιάσει το δικό της project ανέρχεται στο
ποσό των 700€ (επτακόσια ευρώ). Το αντίτιμο
προκαταβάλλεται έως και την 17η Ιουλίου 2020 στον
τραπεζικό λογαριασμό των διοργανωτών και η πληρωμή
αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο Forum. Το
κόστος καλύπτει την συμμετοχή στο Forum (όπως
περιγράφεται στο παρόν κείμενο) και τις μεταφράσεις
των κειμένων στα Κινέζικα (teaser). Εάν ενδιαφέρεστε να
παρουσιάσετε το δικό σας επενδυτικό σχέδιο κατά τη
διάρκεια του “1st GREECE – CHINA MATCHMAKING
ONLINE FORUM” παρακαλείσθε όπως αποστείλετε
email στην διεύθυνση oborForum@gmail.com ή στο
info@beltandroadassociates.com με μια πολύ σύντομη
περιγραφή του project (5-10 σειρές) καθώς και τα
στοιχεία επικοινωνίας σας.
Επισημαίνεται ότι ένα project θα παρουσιαστεί είτε από
την εταιρεία – ιδιοκτήτη είτε από εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο από την ίδια την εταιρεία.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα επιλογής των
εταιρειών που θα παρουσιάσουν το δικό τους project με
βάση ποιοτικά κριτήρια.
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία: Γιώργος
Φλωράς, BELT AND ROAD ASSOCIATES MANAGING
PARTNER, email: gfloras@beltandroadassociates.com ,
tel. +306974910050.

Υπουργείο Εργασίας – Ευελιξία τις δηλώσεις για τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Με τρεις εναλλακτικούς τρόπους και με πλήρη ευελιξία μπορούν
να δηλώνουν πλέον οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον
μηχανισμό «Συν-Εργασία» τη μείωση ωραρίου για εργαζομένους
τους, με περίοδο αναφοράς την εβδομάδα, τον μήνα, το 15ήμερο
ή όπως αλλιώς εξυπηρετεί τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η
διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζει
πως οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δήλωση ένταξης στον
μηχανισμό ανά μήνα είτε με χρόνο αναφοράς την εβδομάδα, είτε
με χρόνο αναφοράς ολόκληρο το μήνα. Αναλυτικά η εγκύκλιος
εδώ. (Πηγή: EBEA e-Newsletter|2.7.20).

ΚΥΑ Εφαρμογής της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε
επενδυτικά σχέδια
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2471 Β/22.06.2020 οι:
α. Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ. Πρωτ. 61238/15-6-2020,
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής
σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου
3908/2011» και
β. Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ. Πρωτ. 61239/15-6-2020,
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής
σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου
4399/2016».
Δείτε
το
ΦΕΚ
στο
σύνδεσμο:
https://www.ependyseis.gr/news/fek_b_2471_220620.pdf .

Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΒΕΑ για την επίλυση
προβλημάτων στις διαδικασίες έγκρισης δανειοδοτήσεων
επιχειρήσεων από τις τράπεζες
Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για
την προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις –
μέλη του, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας στην οποία, ανεξαιρέτως όλες οι επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα να καταχωρούν όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν από
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας https://daneia.acci.gr όλες οι επιχειρήσεις πλέον θα
έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν προβλήματα ή
καθυστερήσεις που θεωρούν ότι δεν οφείλονται σε δική τους
έλλειψη και κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων για την
έγκριση ή την εκταμίευση χρηματοδότησης προκειμένου η κάθε
περίπτωση ξεχωριστά να αναδεικνύεται και να επιλύεται με τον
καλύτερο τρόπο. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα
γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet, καθώς είναι
συνδεδεμένη με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων.

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τον υπολογισμό διατήρησης ΕΜΕ και επιλεξιμότητας δαπάνης μισθολογικού
κόστους, προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή εργασίας λόγω της εξάπλωσης του COVID-19
Δημοσιεύθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τον υπολογισμό διατήρησης ΕΜΕ και επιλεξιμότητας δαπάνης για το ΕΠΑνΕΚ,
μισθολογικού κόστους προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή εργασίας λόγω της εξάπλωσης του COVID-19. Καθίσταται σαφές ότι ο
εργαζόμενος εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του μισθωτού κατά τη διάρκεια της αναστολής, οπότε το συγκεκριμένο διάστημα
υπολογίζεται στο στόχο διατήρησης ΕΜΕ. Επίσης διευκρινίζεται ότι δύναται να είναι επιλέξιμη δαπάνη ο μισθός του εργαζόμενου
για το χρονικό διάστημα πριν και μετά τη θέση του σε αναστολή υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
εκτελείται
κανονικά.
Δείτε
το
σχετικό
έγγραφο
στο
σύνδεσμο:
http://newsletter.antagonistikotita.gr/epanek/wpcontent/uploads/2020/06/dieukriniseis_EME.pdf .

1o Mayor & Citizen Innovation talks - ανοιχτή
εκδήλωση & εργαστήριο για την ψηφιακή καινοτομία
στις πόλεις μας

To 1o Mayor & Citizen Innovation talks

διοργανώνεται

από την Ελληνική εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας
Crowdpolicy στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων
προώθησης

του

ψηφιακού

επιχειρηματικότητας

και

μετασχηματισμού,
της

καινοτομίας

της
σε

περισσότερους από 40 Δήμους της χώρας μας θα
πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2020 στις 15:00 στο
Impact

Hub

Athens

στο

Μοναστηράκι

καθώς

ΕΛΙΝΥΑΕ - 2η ενημερωτική διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:
“Νέο πλαίσιο ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των
επιχειρήσεων και οργάνωσης της εργασίας - Παρουσίαση
καλών πρακτικών” Ήπειρος - Δυτική Ελλάδα
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας –
ΕΛΙΝΥΑΕ σας προσκαλεί στη 2η ενημερωτική διαδικτυακή
συζήτηση με θέμα: “Νέο πλαίσιο ασφαλούς και εύρυθμης
λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργάνωσης της εργασίας Παρουσίαση καλών πρακτικών” Ήπειρος - Δυτική Ελλάδα
10+1 συνομιλητές μοιράζονται εμπειρίες και πρακτικές στη μετά
COVID-19 εποχή. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της
πλατφόρμας ZOOM. Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, ώρα 17:00 - 18:30.
Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε τη συζήτηση πατήστε
στο
σύνδεσμο:
http://www.elinyae.gr/form/webconferenceioannina-6-7-2020 .

και

απομακρυσμένα με την χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης.
Στόχος του Mayor & Citizen Innovation talks είναι η
ανάδειξη καλών πρακτικών δήμων της χώρας μας και η
ανάπτυξη δημιουργικής συζήτησης για την αξιοποίηση
ψηφιακών εργαλείων και καινοτομιών που έχουν στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας, την τοπική
ανάπτυξη,

την

προστασία

του

περιβάλλοντος,

τη

συμμετοχικότητα και τη βιωσιμότητα. Δείτε αναλυτικά το
πρόγραμμα

και

εγγραφείτε

στο

σύνδεσμο:

http://www.crowdpolicy.com/el/mayortalks/ για να λάβετε
τον σύνδεσμο απομακρυσμένης συμμετοχής. Ο φυσικός
χώρος του event θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά από τη
διοργάνωση. Δήλωσε Συμμετοχή σχετικοί Σύνδεσμοι:
•

Εγγραφή:

http://ticketing.crowdhackathon.com/crowdpolicy/mayortal
ks
•

Facebook

Event:

https://www.facebook.com/events/698226191033049/

Beyond 4.o – Thessaloniki Innovation Capital –
1-4 Οκτωβρίου 2020
Το Beyond 4.o έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις σημερινές
ανάγκες και τη σύντηξη των πιο φωτεινών μυαλών, ταλαντούχων
και προϊόντων. Από κορυφαίους ομιλητές και εκθέσεις για την
καινοτομία, τις ζωντανές εμπειρίες και τις εκκινήσεις προϊόντων.
Το αποδεικτικό στοιχείο για τους κορυφαίους επιχειρηματικούς
ηγέτες, πρωτοπόρους στοχαστές, πρωτοποριακή τεχνολογία,
παγκόσμια σκηνή όπου εισάγονται καινοτομίες επόμενης γενιάς
στην αγορά. Το BEYOND 4.0 προσφέρει μια ποικιλία
δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της επίδειξης 4 ημερών: Μια
εμπορική έκθεση σε εκθεσιακό χώρο άνω των 25.000 τ.μ. όπου
οι επιχειρήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι νεοσύστατες
επιχειρήσεις μαζί με τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια θα
έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους και να δικτυωθούν. Μια διήμερη διάσκεψη όπου
παγκόσμιοι ηγέτες, θεσμοί, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, εταιρείες
και ιδρυτές θα παρουσιάσουν τις τάσεις της νέας εποχής
τεχνολογίας.
Β2Β
συναντήσεις
μεταξύ
εταιρειών
και
επαγγελματιών. Εργαστήρια, ευκαιρίες μάθησης & δικτύωσης.
Εμπειρίες και ειδικές εκδηλώσεις και μεγάλες εταιρικές
παρουσιάσεις για νέα γεύματα προϊόντων και υπηρεσιών.
Περισσότερες πληροφορίες : https://be4ond-expo.gr/ .

Επιχειρηματικές συναντήσεις για τον κλάδο τροφίμων & ποτών στη Δανία
Με επιστολή της προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης η εταιρεία Tourism Media & Events μας ενημερώνει για τις
επιχειρηματικές συναντήσεις για τον κλάδο τροφίμων & ποτών που θα πραγματοποιηθούν σε στρατηγικής σημασίας Ευρωπαϊκές
χώρες το 2020. Διοργανωτής είναι η εταιρεία Tourism Media & Events που δραστηριοποιείται από το 2004 στη διοργάνωση
διεθνών αποστολών και εκδηλώσεων για την γαστρονομία και τον τουρισμό. Η επιλογή των αγορών έγινε με βάση τη δυναμική
ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι αγορές αυτές όσον αφορά την εισαγωγή ελληνικών τροφίμων και ποτών και έχουν την προοπτική.
Τα Greek Gastronomy απευθύνονται στους Έλληνες επιχειρηματίες, παραγωγούς, εμπόρους που επιθυμούν διεθνή δικτύωση,
άνοιγμα ή ισχυροποίηση της παρουσίας τους στις συγκεκριμένες αγορές. Ποιοι συμμετέχουν: Εισαγωγείς, διανομείς, αλυσίδες
σ/μ, food service, καταστήματα deli που ενδιαφέρονται για ελληνικά προϊόντα. Προσκεκλημένοι από την εκάστοτε αγορά
δημοσιογράφοι και μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή μπορούν επίσης να δώσουν
τηλεφωνική ραδιοφωνική συνέντευξη στον ALPHA 989 με θέμα που αφορά στην ιστορία της επιχείρησης τους. Θα έχουν δοθεί
προηγουμένως ερωτήσεις για την προετοιμασία τους. Την εκπομπή επιμελείται ο ιδιοκτήτης της Tourism Media & Events, είναι
καθημερινή 3-4μμ, και λέγεται «Τρίποντο στην οικονομία». Ο ελάχιστος αριθμός των αγοραστών ανά χώρα υπολογίζεται σε 10.
Λεπτομέρειες για την αποστολή στη Δανία. Δηλώσεις συμμετοχής έως 31.7.2020. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία,
διευκρίνιση και συνεργασία στις οργανωμένες επαγγελματικές εξαγωγές : Άκης Καστανόπουλος Διεθνής Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Τροφίμων
Linkedin:
www.linkedin.com/in/akiskastanopoulos,
Mobile
&
Viber:
+30
6989
601009,
Email:
sales@greekalternativetourism.gr. Tourism Media & Events 16 Alkmanos St, 115 28 Athens – Greece,
www.greekalternativetourism.gr , www.tourismtoday.gr | facebook | twitter www.tourismmedia.gr .

Επιχειρηματικά Νέα

Επιχειρηματικά Νέα (συνέχεια)

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΙΣΡΑΗΛ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στα Σκόπια, απέστειλε: Ενημερωτικό
δελτίο Νο. 46, Ιούλιος 2020, με ειδήσεις οικονομικού,
εμπορικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται
ότι το δελτίο είναι, επίσης, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του
Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA, στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/infofiles/Newsletter_Skopje_No%2046_20
20%20mk.pdf .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στα Σκόπια: www.agora.mfa.gr , e-mail: ecocomskopje@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
.

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε έγγραφο
με θέμα: Ισραήλ_Απόφαση Υπ. Οικονομικών για απόρριψη
πρότασης επιβολής δασμού Antidumping σε ελληνικές
εισαγωγές τσιμέντου Portland.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocomtelaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Σεράγεβο, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο για τις Οικονομικές και Επιχειρηματικές
Ειδήσεις στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη για τον Ιούνιο 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελλάδας στο
Σεράγεβο
(http://agora.mfa.gr/),
e-mail:
ecocomserajevo@mfa.gr , gremb.sjv@mfa.gr , τηλ:0038 733 560551
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια, απέστειλε ενημερωτικό
δελτίο με προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία
– Τεύχος Ιουλίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σόφια (www.agora.mfa.gr ), email: economsofia@mfa.gr ,τηλ: (+3592) 9447959, 9447790, fax: (+3592)
9505375 και την ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΙΣΠΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, απέστειλε:
-Έγγραφο με θέμα: Οι φαρμακοβιομηχανίες στην Ισπανία
διέθεσαν 601 εκ. ευρώ στον ιατρικό τομέα, το 2019.
-Έγγραφο με θέμα: Oριστική ματαίωση της Διεθνούς Έκθεσης
Τροφίμων Alimentaria για το 2020.
- Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και
Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας, Ιούνιος 2020.
- Έγγραφο με θέμα: Οι επιδόσεις του ομίλου Inditex σε
πωλήσεις προϊόντων μόδας στην Ισπανία. το εν θέματι
κείμενο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora και
μπορείτε να το δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71241 .
- Έγγραφο με θέμα: - Έγγραφο με θέμα: Η αγορά εργασίας
και τα επίπεδα ανεργίας στην Ισπανία για το μήνα Ιούνιο τ.έ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Μαδρίτη (http://www.agora.mfa.gr/es 73 ή την
ιστοσελίδα του ΒΕΘ: www.veth.gov.gr .

ΙΣΡΑΗΛ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ - Αβίβ, απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο με οικονομικές και επιχειρηματικές
ειδήσεις για το Ισραήλ, μηνός Ιουνίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +972-3605.52.99*,φαξ : +972-3-695.13.29 , email: ecocomtelaviv@mfa.gr ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr .
ΚΟΥΒΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στην Αβάνα,
απέστειλε
ενημερωτικό δελτίο για τον Ιούνιο 2020, του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ ) της
Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει
ειδήσεις οικονομικού, εμπορικού και επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας
στην Αβάνα (www.agora.mfa.gr
), email:
gremb.hav@mfa.gr
ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ
www.veth.gov.gr .

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συνέταξε και
απέστειλε:
-Δελτίο οικονομικών εμπορικών ειδήσεων για τη Ρουμανία,
μηνός Ιουνίου 2020.
-Οδηγό Επιχειρείν για το 2020 για τη Ρουμανία.
-Ετήσια Έκθεση για τη Μολδαβία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στο Βουκουρέστι (www.agora.mfa.gr/ro104), email: ecocom-bucharest@mfa.gr ,τηλ. 004 021 210 07 48,
021 211 57 24, ή την ιστοσελίδα του ΒΕΘ www.veth.gov.gr
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σιγκαπούρη, απέστειλε
Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών Ειδήσεων Σιγκαπούρης
Ιουνίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ της
Ελλάδας στη Σιγκαπούρη (www.agora.mfa.gr ), τηλ: +65
67323015, Fax: +65 67323011, email: ecocomsingapore@mfa.gr
ή
την
ιστοσελίδα
του
ΒΕΘ:
www.veth.gov.gr .

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

291

292

285

286

296

297

294

295

289

293

282

283

284

287

288

10/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.
2695360606
10/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΤΗ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΛ. 2313323119
13/07/2020
ΠΡΟΣΛΚΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
4
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΤΑΧΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ
2,
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ" ΤΗΛ 2103483015
13/07/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΧΑΡΤΙΟΥ
Α4-CVP
30197643-5 ΤΗΛ 2313320528
13/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ
"ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΥΨΗΛΗΣ
ΡΟΗΣ
ΟΞΥΓOΝΟΥ"
ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΣΝ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΤΗΛ. 2310381080
13/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΤΗΛ. 2310381080
14/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ
COVID-19 ΤΗΛ. 2310381080
14/07/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
(ΓΙΑ
Η/Φ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΥΣΗ
ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ)
ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΑ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ
COVID-19
ΤΗΛ.
2310381080
14/07/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(KKM,
VRV,
SPLIT,
FUC) ΤΗΛ. 2313327825
15/07/2020
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"
ΤΗΛ.
2310381080
20/07/2020
ΔΙΕΝΕΡΓEΙΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΥΠΟΥ VTR ΤΗΛ 2103483150
27/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
13.900
Τ.Μ
ΕΠΑΝΩΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΜΟΣΧΟΥ
ΔΕΨΕΩΣ
ΧΡΩΜΙΟΥ,
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ,
ΦΥΣΙΚΎ
ΠΡΟΏΠΟΥ,
ΚΤΕΡΓΑΊΑΣ
PULL
UP
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΟΝΤΙΩΝ
ΤΟΥ
ΠΆΝΩ
ΜΈΡΟΥΣ
ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΗΛ 2103483163
27/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ
ΕΦΟΔΙΟΥ
"ΕΓΚΥΤΙΩΜΕΝΟ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΕ ΣΑΛΤΣΑ" ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΗΛ
21034831663
27/07/2020
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ
ΕΦΟΔΙΟΥ
"ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΦΑΓΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ
ΚΡΕΑΣ"
ΣΕ
ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΗΛ 2103483163
27/07/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ PROPELLER
ΤΗΛ. 210
8705015
(ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

424 ΓΣΝΘ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

424 ΓΣΝΘ

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Διαγωνισμοί στην Ελλάδα (συνέχεια)

21/08/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΕΚΑ
ΚΛΙΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΛ. 2103223801
14/09/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΕ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ
ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛ. 2313323119

269

290

•
•

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

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.

