
ΕΚΑΝΕ… ΜΟ∆Α
ΤΟ ΧΟΥΜΟΥΣ
Οι Ισπανοί αποθεώνουν τον 
Ελληνα επιχειρηµατία Γιώργο 
Σταυρακάκη, ο οποίος έκανε 
δηµοφιλές το παραδοσιακό 
έδεσµα, και η εφηµερίδα 
«El Pais» εκθείασε µέσα από 
δεκασέλιδο αφιέρωµα τα 
Simply Greek προϊόντα που 
παράγει η εταιρεία του

Τ
α… ΚΕΠ των επιχειρήσεων αναµένεται να 
λειτουργήσουν εντός του φθινοπώρου µε 
στόχο την προσφορά υπηρεσιών που συµ-

βάλλουν στη µείωση της γραφειοκρατίας, αλλά 
και τη στήριξη 700.000 µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων αναµέ-
νεται να φιλοξενηθούν στα επιµελητήρια της χώ-
ρας, για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη να στελε-
χωθούν µε εξειδικευµένους υπαλλήλους. Εκτός 
από ζητήµατα που αφορούν την υποβολή αιτή-
σεων και τις συναλλαγές που έχουν οι επιχειρή-
σεις µε διάφορες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, όπως 
η εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία, τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων θα ενηµερώνουν 
τους επαγγελµατίες για θέµατα αναδιάρθρωσης 
των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων. Οι 
επιχειρηµατίες θα µπορούν να λαµβάνουν συµ-
βουλές για να µπορέσουν να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους στο εξωτερικό, αλλά και για εξει-
δικευµένα προγράµµατα που θα τονώσουν την 
εξωστρέφεια της εταιρείας τους. Υποστηρικτικές 

υπηρεσίες θα λαµβάνουν οι επιχειρήσεις και για 
θέµατα που αφορούν το πτωχευτικό δίκαιο και 
τις δυνατότητες που έχουν οι επαγγελµατίες να 
επαναδραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά. 

Επιπλέον, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσε-
ων θα παρέχουν νοµικές υπηρεσίες, αλλά και θα 
διεκπεραιώνουν όλες τις διαδικασίες που έχουν 
σχέση µε το ∆ηµόσιο, από την υποβολή µιας αί-
τησης µέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, τα Κέντρα Εξυπηρέ-
τησης Επιχειρήσεων θα έχουν άµεση συνεργα-
σία και µε άλλες δοµές του ∆ηµοσίου ή των επι-

µελητηρίων που παρέχουν υπηρεσίες. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, µέσα από τα Κέ-

ντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, οι επιχειρή-
σεις θα µπορούν να ετοιµάζουν τον φάκελό τους 
για να µπορούν να κατοχυρώνουν τα εµπορικά 
τους σήµατα. 

Επιπλέον, τα Κέντρα θα διαθέτουν µια σειρά 
από υπηρεσίες σε ψηφιακή µορφή, στο πλαίσιο 
της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, προκειµέ-
νου οι επιχειρηµατίες να µη χρειάζεται καν να 
επισκεφθούν τα Κέντρα για να διεκπεραιώσουν 
τις υποθέσεις τους. 
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και θα παρέχουν υπηρεσίες σε 700.000 επαγγελµατίες

Τα νέα κέντρα εξυπηρέτησης θα λειτουργούν στα επιµελητήρια της χώρας 

Η ΣΥΝΤΑΓΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Η αναπτυσσόµενη εταιρεία 
ΦΙΛΕΝΤΕΜ έχει κερδίσει µε 
τα αγνά προϊόντα της, όπως 
παξιµάδια, ζυµαρικά και 
τυροκοµικά από την Κρήτη, 
το καταναλωτικό κοινό και 
είναι έτοιµη να ανοίξει τα φτερά 
της στις ξένες αγορές
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Ερχονται… ΚΕΠ 
για επιχειρήσεις

www.real.grRealmoney ΣΑΒΒΑΤΟ 
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ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
50.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτο-
απασχολούμενοι και αγρότες πληρώνουν 
εδώ και δύο χρόνια, χωρίς να είναι υπο-
χρέωσή τους, διπλές εισφορές εξαιτίας 
των λαθών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης 

 ΣΕΛ. 4

 ΣΕΛ. 7

Σχέδιο με στόχο τον έλεγχο -μέσω 
ηλεκτρονικού μητρώου- της βραχυχρόνιας 
μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τα 
κροατικά πρότυπα, ετοιμάζει η ηγεσία του 
υπουργείου Τουρισμού
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Μοντέλο
Κροατίας

στα Airbnb


