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Αναµορφώνεται ο «Τειρεσίας»
και οι όροι υπαγωγής
των επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ
PIZIKEΣ αλλαγές στον «Τειρεσία»,
στα κριτήρια έκδοσης µπλοκ
επιταγών, αλλά και στους όρους
υπαγωγής στα προγράµµατα του
ΤΕΜΠΜΕ, µε στόχο την προστασία
των δανειοληπτών, την ενίσχυση
της ρευστότητας στην αγορά και
την αναθέρµανση της οικονοµίας,
προανήγγειλε η υπουργός
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη

Σελ: 2

Οnline βοήθεια προς ΜµΕ για
σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου
Η EΦAPMOΓH «επιχειρηµατικού
σχεδιασµού» είναι το νέο, ελεύθερο
προς χρήση στο διαδίκτυο, εργαλείο
που ανέπτυξε το Εθνικό
Παρατηρητήριο για τις ΜµΕ
προκειµένου να βοηθήσει τη
µικροµεσαία επιχείρηση να σχεδιάσει
και να χρησιµοποιήσει τις ωφέλειες
που προκύπτουν από τη χρήση
επιχειρηµατικού σχεδίου.

Σελ: 3
Σύσκεψη Επιµελητήριων
για τα κινέζικα καταστήµατα
Πρωτοβουλία για την εξέταση
όλων των παραµέτρων
λειτουργίας των αλλοδαπών
καταστηµάτων αναλαµβάνει το
Επιµελητήριο Πιερίας καλώντας σε
ευρεία σύσκεψη, την Κυριακή 15
Νοεµβρίου και ώρα 11π.µ. (στη
συνεδριακή αίθουσα του
Επιµελητηρίου Πιερίας),

Σελ: 4

Κωδ.: 8068

Τηλ: 2682 0 29414 Fax: 2682 0 29283 E-mail: info@prevezachamber.gr

Ενηµερωτική εκδήλωση στο Επιµελητήριο
Πρέβεζας για την ενηµέρωση των επιχειρήσεων

Παραγωγής –Μεταποίησης –Τυποποίησης
και Εµπορίας κρέατος του Νοµού µας.
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας, ο ΕΛΟΓΑΚ, η ∆/νση ΑΑΓ και η
∆/νση Εµπορίου διοργάνωσαν ενηµερωτική εκδήλωση
την Πέµπτη 14 Οκτωβρίου 2009 στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Επιµελητηρίου Πρέβεζας.

Παρουσιάστηκαν µε κάθε λεπτοµέρεια τα νέα µέτρα που
θεσπίζονται µε την υπ'αριθµ.312898/28-07-09 απόφαση
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
αφορούν στην Παραγωγή, Μεταποίηση, Τυποποίηση,
∆ιακίνηση και Εµπορία Κρεάτων. Ειδικά αναλύθηκαν τα νέα
Την εκδήλωση αρχικά χαιρέτισε ο Πρόεδρος του µέτρα σε όλους τους παραπάνω τοµείς µε ιδιαίτερη έµφαση
Επιµελητηρίου Πρέβεζας κ. Λεωνίδας Νταλαµάγκας, ο στην υποχρεωτική αναγραφή καταγωγής και προέλευσης
οποίος αρχικά χαρακτήρισε θετικό το γεγονός της στις ετικέτες των ζυγιστικών µηχανών.
παρουσίας όλων των παρευρισκοµένων. Ο κ.
Νταλαµάγκας κατέστησε σαφές ότι το Επιµελητήριο
Πρέβεζας, έχοντας αντιληφθεί την ανάγκη για
προσαρµογή του επιχειρησιακού κόσµου στις ολοένα
µεταβαλλόµενες συνθήκες, θα συνεχίσει µε διάφορες
πρωτοβουλίες και µέσα, να δηµιουργεί τις κατάλληλες
εκείνες δοµές και προϋποθέσεις, για την αποτελεσµατική
στήριξη των επιχειρήσεων –µελών του.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι κ.κ. ∆ηµήτριος Σταύρου,
Επόπτης Εµπορίου, Νικόλαος Κερµελής, από τη ∆/νση
Γεωργικής Ανάπτυξης, Απόστολος Ράντζιος,
Επιστηµονικός Σύµβουλος και η κ. Αλεξάνδρα Μέγα, από
τον Ελληνικό Οργανισµό Γάλακτος και Κρέατος
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ) Ηπείρου.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ»
Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Προγραµµάτων ∆υτ. Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και
Ιονίων Νήσων, εταίρος του Ενδιάµεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» ΕΦΕΠΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
καλεί κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο όπως
εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να εγγραφεί στο Μητρώο
Αξιολογητών για τις ∆ράσεις που θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι διαθέτουν πτυχίο
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έχουν εµπειρία επαγγελµατική
(5) ετών, έχουν εµπειρία στην αξιολόγηση προτάσεων,
ικανότητα χειρισµού Η/Υ και παράλληλα επιθυµητά

προσόντα Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και εµπειρία
σε ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης Κρατικών
Ενισχύσεων.
Οι τοµείς ενδιαφέροντος είναι η Μεταποίηση,
Τουρισµός, Περιβάλλον, Ενέργεια κυρίως ΑΠΕ /
Συµπαραγωγή (εξοικονόµηση, Ποιότητα, Υπηρεσίες,
Εµπόριο, Κατάρτιση).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν την
αίτηση εγγραφής και τα συνηµµένα έντυπα στην ιστοσελίδα
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)
τηλ.: 210-6985210 καθώς και στην ιστοσελίδα της
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ www.diaxeiristiki.gr. τηλ.: 2610-622719
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεµβρίου 2009 και ώρα 14:00µ.µ.

www.prevezachamber.gr

Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

∆ιατηρείτε τις πόλεις
του Νοµού µας καθαρές
www.prevezachamber.gr
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Αναµορφώνεται ο «Τειρεσίας» και οι όροι υπαγωγής
των επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ
PIZIKEΣ αλλαγές στον «Τειρεσία», στα ηµέρες διακυβέρνησης.
κριτήρια έκδοσης µπλοκ επιταγών,
Σε ό,τι αφορά τον Τειρεσία, η
αλλά και στους όρους υπαγωγής
αναµόρφωση του οποίου θα
ενταχθεί στο νοµοσχέδιο για την
ενίσχυση της ρευστότητας, όπως είπε
χαρακτηριστικά η κ. Κατσέλη, δεν θα
γίνει για να ενθαρρυνθεί ο
µπαταχτσής, αλλά για να
διευκολυνθούν οι βιώσιµες
επιχειρήσεις. Eτσι µια επιχείρηση που
της έχουν σφραγιστεί µια ή δυο
επιταγές δεν θα µπαίνει αυτοµάτως
στον Τειρεσία, όπως επίσης θα είναι
ευκολότερη
η έξοδός της από τη
στα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ, µε
λ
ί
σ
τ
α
,
ε
φ
όσον καλύψει τις
στόχο την προστασία των
υποχρεώσεις
της. Επίσης θα αυξηθεί
δανειοληπτών, την ενίσχυση της
ρευστότητας στην αγορά και την ο χ ρ ό ν ο ς α ν α γ γ ε λ ί α ς τ ο υ
αναθέρµανση της οικονοµίας, σφραγίσµατος µιας επιταγής, ενώ
προανήγγειλε η υπουργός γ ι α τ α π ρ ο β λ ή µ α τ α π ο υ
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις οι
Ν α υ τ ι λ ί α ς Λ ο ύ κ α Κ α τ σ έ λ η οποίες µε αυστηρούς όρους
παρουσιάζοντας τους βασικούς εισήχθησαν στον Τειρεσία, η κ.
άξονες της πολιτικής του υπουργείου Κατσέλη είπε ότι εντός των ηµερών θα
και τις παρεµβάσεις που θα α ρ χ ί σ ε ι δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η µ ε τ α
προωθήσει το επόµενο διάστηµα. Η επιµελητήρια, ενώ θα υπάρξει
κ. Κατσέλη προανήγγειλε επίσης διάλογος και µε τις τράπεζες σχετικά
αναµόρφωση της λειτουργίας της µε τα κριτήρια παροχής των µπλοκ
Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ν τ α γ ω ν ι σ µ ο ύ κ α ι επιταγών. Στο ίδιο νοµοσχέδιο θα
συνάρθρωσή της µε µια νέα προβλέπεται αλλαγή των κριτηρίων
Αντιµονοπωλιακή Επιτροπή που θα δανειοδότησης µέσω του ΤΕΜΠΜΕ.
δρα προληπτικά για την αποφυγή
Το δεύτερο νοµοσχέδιο που
µονοπωλιακών καταστάσεων σε
παρουσίασε
η κ. Κατσέλη αφορά την
αγορές µε µεγάλες συγκεντρώσεις,
προστασία
των
δανειοληπτών από
ενώ παρουσίασε αναλυτικότερα τα
την
υπερχρέωση.
Οι δανειολήπτες θα
πέντε νοµοσχέδια που προτίθεται να
προωθήσει στη Βουλή τις 100 πρώτες

αποπληρώνουν τα χρέη τους µε
βάση την περιουσιακή τους
κατάσταση και τα εισοδήµατά τους
–θα προβλέπεται ακόµη και
απαλλαγή τους µε δικαστική
απόφαση, εάν δεν έχουν περιουσία ή
εισόδηµα– ενώ θα προστατεύεται η
πρώτη κατοικία.
Προστασία των καταναλωτών από
παράνοµες και καταχρηστικές
πρακτικές των τραπεζών. Θα
διορθωθεί ο νόµος που είχε ψηφίσει η
προηγούµενη κυβέρνηση και θα
καθιερωθεί η αρχή του «υπεύθυνου
δανεισµού».
∆ιευκόλυνση της ίδρυσης των
επιχειρήσεων µε µείωση των
διαδικασιών από 14-18 που είναι
σήµερα σε µόλις 4 µε χρήση του
Γενικού Εµπορικού Μητρώου. Θα
αξιοποιηθεί αντίστοιχη πρωτοβουλία
που είχε ξεκινήσει ο κ. Χατζηδάκης ενώ
ξεκινά διαβούλευση µε τα
επιµελητήρια για να λειτουργήσουν
στις έδρες τους υπηρεσίες µιας
στάσης. Θα ακολουθήσει νέο
νοµοσχέδιο για αδειοδότηση και
λειτουργία των επιχειρήσεων µε
στόχο την απλοποίηση και ίδρυση
ΚΕΠ για επιχειρηµατίες. Στο
νοµοσχέδιο αυτό θα προβλέπεται η
καθιέρωση διαµεσολαβητή για τις
επιχειρήσεις.
Αναβάθµιση των ΒΕΠΕ µε στόχο τη

ρύθµιση ζητηµάτων που σχετίζονται
µε τις υποδοµές.
Η κ. Κατσέλη σηµείωσε επίσης ότι
πρώτος στόχος της είναι η
ολοκλήρωση του Γ'Α ΚΠΣ ενώ
παράλληλα θα προχωρήσει σε
στοχευµένη αναδιάρθρωση του
ΕΣΠΑ ώστε οι δράσεις του να
υλοποιούν την πολιτική της
κυβέρνησης για την πράσινη
ανάπτυξη. Σηµείωσε ότι αρκετά
προγράµµατα που έχουν
προαναγγελθεί δεν έχουν
αντιστοίχιση µε το χρηµατοδοτικό
πλαίσιο, όπως επίσης ότι υπάρχουν
εγκεκριµένες δράσεις των οποίων η
πληρωµή καθυστερεί εδώ και
τουλάχιστον 15 µήνες. Πρόσθεσε δε
ότι σε εκκρεµότητα υπάρχουν 1.100
επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού
νόµου, το ξεκαθάρισµα των οποίων
θα αρχίσει αµέσως µόλις οριστεί ο
νέος γενικός γραµµατέας
Επενδύσεων.
Τέλος, θα λειτουργήσει άµεσα –το
αργότερο εντός διµήνου– το
«Γραφείο Eξυπηρέτησης Πολιτών»
που θα αφορά σε µια ηλεκτρονική
εφαρµογή στην οποία θα
διοχετεύονται τα ερωτήµατα, τα
θέµατα και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι πολίτες µε όλες τις
υπηρεσίες του υπουργείου και θα
παρακολουθείται η πορεία επίλυσής
τους.

Eκτακτη αναδιανοµή εισοδήµατος 1,05 δισ.
EΣO∆A 1.050 εκατ. ευρώ θα
αποφέρει στην κυβέρνηση η
έκτακτη εισφορά σε 300
κερδοφόρες επιχειρήσεις και σε
60.285 ιδιοκτήτες µε ακίνητη
περιουσία πάνω από 600.000
ευρώ, ποσό µε το οποίο η
κυβέρνηση θα χρηµατοδοτήσει τη
χορήγηση του επιδόµατος
κοινωνικής αλληλεγγύης για
2.547.000 πολίτες.

Η κατανοµή του Επιδόµατος Αλληλεγγύης
Το 1,050 δισ. ευρώ που θα εισπραχθεί από τις έκτακτες εισφορές σε επιχειρήσεις
και ακίνητα θα χρηµατοδοτήσει την καταβολή του επιδόµατος κοινωνικής
αλληλεγγύης σε 2.547.500 πολίτες. Συγκεκριµένα, το επίδοµα δικαιούνται:

1. Οικογένειες µε ανώτατο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα που προέρχεται
κατά κύριο λόγο από µισθούς και αγροτικά εισοδήµατα και δεν υπερβαίνουν
κατά περίπτωση (ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών) τις 14.000 έως και 21.500
ευρώ. Ειδικότερα 197.500 οικογένειες µε ένα παιδί και εισόδηµα έως 14.000 ευρώ
θα λάβουν 700 ευρώ, 194.500 οικογένειες µε δύο παιδιά και εισόδηµα έως 15.500
ευρώ θα λάβουν 800 ευρώ, 39.500 οικογένειες µε εισόδηµα έως 17.000 ευρώ και
τρία παιδιά θα λάβουν 1.000 ευρώ, 9.000 οικογένειες µε εισόδηµα έως 18.500
Σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου, η ευρώ και τέσσερα παιδιά θα λάβουν 1.100 ευρώ, 2.500 οικογένειες µε πέντε
έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις θα επιβληθεί µε βάση τα προ φόρων κέρδη παιδιά και εισόδηµα έως 20.000 ευρώ θα λάβουν 1.200 ευρώ και 1.500
του 2008 και µε συντελεστές που θα κλιµακώνονται από 5% έως και 10%.
οικογένειες µε εισόδηµα έως 21.500 ευρώ θα λάβουν 1.300 ευρώ.
Για κέρδη 5 - 10 εκατ. επιβάλλεται συντελεστής 5% (αφορά 140 επιχειρήσεις), για 2. 850.000 συνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ θα λάβουν 300
σύνολο κερδών από 10 έως 25 εκατ. ο συντελεστής αυξάνεται στο 7% (αφορά ευρώ.
85 επιχειρήσεις) και για κέρδη άνω των 25 εκατ. ο συντελεστής αυξάνεται σε 10%
(αφορά 75 επιχειρήσεις). Συνολικά θα επιβαρυνθούν 300 επιχειρήσεις και θα 3. 360.000 συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ θα λάβουν 300 ευρώ.
εισφέρουν έσοδα 870 εκατ. ευρώ. Ο φόρος θα καταβληθεί άµεσα.
4. 170.000 χαµηλοσυνταξιούχοι που λαµβάνουν σύνταξη χηρείας, γήρατος,
Φορολογία ακινήτων
αναπηρίας κ.λπ. και δεν λαµβάνουν ΕΚΑΣ θα λάβουν 400 ευρώ.
Η έκτακτη εισφορά στους έχοντες µεγάλη ακίνητη περιουσία επιβάλλεται µε τη
µορφή αυξηµένου ΕΤΑΚ. Συγκεκριµένα, για 3.345.670 φυσικά πρόσωπα που
καλούνται σήµερα να καταβάλουν ΕΤΑΚ µε συντελεστή 1 τοις χιλίοις επί της
αντικειµενικής αξίας των ακινήτων τους και µε αφορολόγητο όριο 100.000 ευρώ
για τον άγαµο, 200.000 ευρώ για τον έγγαµο και 230.000 ευρώ για όσους έχουν
από τρία και περισσότερα παιδιά δεν υπάρχει καµία αλλαγή. Για όσους έχουν
ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 600.000 ευρώ και έως 1 εκατ. ευρώ ο
συντελεστής ΕΤΑΚ αυξάνεται σε 2 τοις χιλίοις και αφορά 42.000 ιδιοκτήτες. Για
18.000 ιδιοκτήτες µε ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας από 1 έως 4 εκατ.
ευρώ, ο συντελεστής ΕΤΑΚ αυξάνεται σε 4 τοις χιλίοις και για 285 ιδιοκτήτες των
οποίων η ακίνητη περιουσία υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ ο συντελεστής
αυξάνεται σε 6 τοις χιλίοις. Συνολικά θα επιβαρυνθούν 60.285 ιδιοκτήτες ή
ποσοστό 1,7% των ιδιοκτητών ακινήτων και τα προσδοκώµενα έσοδα
φτάνουν τα 180 εκατ. ευρώ.

5. 185.000 άτοµα µε ειδικές ανάγκες που λαµβάνουν προνοιακά επιδόµατα θα
λάβουν 400 ευρώ.
6. 13.000 νεφροπαθείς που λαµβάνουν διατροφικό επίδοµα θα λάβουν 400
ευρώ.
7. 25.000 απροστάτευτα παιδιά θα λάβουν 400 ευρώ.
8. 100.000 άποροι, δικαιούχοι βιβλιαρίου ανασφάλιστου θα λάβουν 400 ευρώ.
9. 400.000 άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ θα λάβουν 400 ευρώ.
Το επίδοµα θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη πριν τα
Χριστούγεννα και η επόµενη το 2010. Ανοιχτό είναι το ενδεχόµενο να υπάρξουν
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Με εισοδηµατικά κριτήρια και σταδιακά η εφαρµογή
του νέου προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ'Α οίκον»
ΣTA∆IAKA όσον αφορά τις χρηµατοδοτούµενες
παρεµβάσεις, µε προϋπολογισµό που δεν θα υπερβαίνει
τα 200 εκατ. ευρώ και µε την υιοθέτηση εισοδηµατικών
κριτηρίων πέραν της παλαιότητας του κτιρίου και της
τιµής ζώνης, θα εφαρµοστεί όπως όλα δείχνουν το
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ΄ οίκον».
Η υλοποίηση του προγράµµατος, που ως γνωστόν η
προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Ανάπτυξης
είχε ανακοινώσει ότι θα αρχίσει από την 1η Νοεµβρίου, µε
προϋπολογισµό 400 εκατ. ευρώ, αποτελεί προτεραιότητα
της σηµερινής πολιτικής ηγεσίας του Yπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Eγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι έως το τέλος του
µ ήν α θ α α ν α κ ο ι ν ω θ ε ί η ν έ α δ ι ά ρ θ ρ ω σ η τ ο υ
προγράµµατος, η χρηµατοδότηση του οποίου πλέον θα
είναι τριµερής µε την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ,
φορολογικών κινήτρων και τραπεζικής χρηµατοδότησης.
Στόχος είναι το «Εξοικονοµώ Κατ'Α Οίκον» να τρέξει όσο
το δυνατόν πιο γρήγορα και να αξιοποιηθεί από όσο το
δυνατ όν περισσό τερους δικαιούχους χαµηλής
εισοδηµατικής κλίµακας.
Eτσι στα κριτήρια ένταξης στο πρόγραµµα πέρα από την
τιµή ζώνης που ήδη προβλέπεται, αλλά και από την

παλαιότητα του κτιρίου, θα συµπεριληφθεί και το
εισόδηµα του δικαιούχου χωρίς ωστόσο να έχει
προσδιοριστεί ακόµη το όριο.
Σε ό,τι αφορά την κλιµάκωση της εφαρµογής του
προγράµµατος η πολιτική ηγεσία του Yπουργείου
Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες,
προσανατολίζεται σε πρώτη φάση, στην έναρξη
εφαρµογής ενός πιλοτικού σχεδίου µε προϋπολογισµό
της τάξης των 50 εκατ. ευρώ που θα αφορά την
αντικατάσταση των κουφωµάτων και υαλοπινάκων. Θα
ακολουθήσει σε επόµενα στάδια η τοποθέτηση ηλιακών
θερµοσιφώνων, καυστήρων κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό
εκτιµάται ότι η εφαρµογή του προγράµµατος θα είναι
περισσότερο ευέλικτη, ενώ θα είναι δυνατόν να ελεγχθεί η
αποτελεσµατικότητά του και να γίνουν οι αναγκαίες
βελτιωτικές παρεµβάσεις σε σηµεία όπου θα
διαπιστωθούν προβλήµατα. Oπως έλεγαν
χαρακτηριστικά υψηλόβαθµοι παράγοντες του
υπουργείου η πολιτική ηγεσία δεν είναι διατεθειµένη να
ανοίξει ένα πρόγραµµα της τάξης του 1 δισ. ευρώ (ιδιωτική
συµµετοχή και δηµόσια χρηµατοδότηση) που καλύπτει
περισσότερο από το 50% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για τον
τοµέα της ενέργειας χωρίς να έχει τον έλεγχο της
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων που προωθεί.

Οnline βοήθεια προς ΜµΕ για σύνταξη
επιχειρησιακού σχεδίου
Η EΦAPMOΓH «επιχειρηµατικού σχεδιασµού» είναι το νέο, ελεύθερο
προς χρήση στο διαδίκτυο, εργαλείο που ανέπτυξε το Εθνικό
Παρατηρητήριο για τις ΜµΕ προκειµένου να βοηθήσει τη µικροµεσαία
επιχείρηση να σχεδιάσει και να χρησιµοποιήσει τις ωφέλειες που
προκύπτουν από τη χρήση επιχειρηµατικού σχεδίου.
Η εφαρµογή επιχειρηµατικού σχεδιασµού υποστηρίζει την εκπόνηση
του επιχειρησιακού σχεδίου κάθε εταιρίας, µέσα από ένα
καθοδηγούµενο οδηγό. Με τη βοήθεια εύχρηστων λειτουργικών
βοηθηµάτων, ο χρήστης µπορεί να συµπληρώσει τα στοιχεία που
αφορούν την επιχείρηση και να παράγει µε αυτόµατο τρόπο τους
πίνακες του επιχειρησιακού σχεδίου.
Η Εφαρµογή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού καλύπτει προς το παρόν
τους κλάδους: ∆ιαφήµιση, Call Centers, Κατασκευή Μεταλλικών
Κουφωµάτων, Catering, Κατασκευή Εξοπλισµού Ελέγχου των
Βιοµηχανικών Μεθόδων Παραγωγής, Υπηρεσίες Ανάπτυξης
Λογισµικού Εφαρµογών, Εκτυπώσεις και Συναφείς ∆ραστηριότητες,
Αναπαραγωγή Προεγγεγραµµένων Μέσων Εγγραφής Hχου ή
Εικόνας και Προεγγεγραµµένων Μέσων Πληροφορικής, Κατασκευή
Γυαλιού και Προϊόντων από Γυαλί.
Η εφαρµογή επιχειρηµατικού σχεδιασµού παρέχει τη δυνατότητα
χρήσης online βοήθειας, έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές της. Να σηµειωθεί πως,
λίγους µήνες πριν, το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜµΕ ανέπτυξε και
το «Εργαλείο Προσδιορισµού Αναγκών ∆εξιοτήτων» για τον
οργανωτικό σχεδιασµό και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Βασικός στόχος του προτεινόµενου εργαλείου είναι αφενός η
εξοικείωση των επιχειρήσεων µε την προσέγγιση των δεξιοτήτων και
αφετέρου η αξιοποίησή της, µέσω ενός εύχρηστου εργαλείου, για τη
διάγνωση των αναγκών τους, όπως αυτές διαµορφώνονται βάσει
των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας τους και των προσόντων του
ανθρώπινου δυναµικού τους.

Συµεωνίδης Χρήστος

Τα αποτελέσµατα της διάγνωσης
µπορούν να προσφέρουν πολύτιµες
πληροφορίες όπως:
n
τον βαθµό κάλυψης των απαιτήσεων
µιας θέσης εργασίας από έναν
υφιστάµενο ή νέο εργαζόµενο,

τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός
εργαζόµενου προκειµένου να
ανταποκριθεί πληρέστερα στις
απαιτήσεις της θέσης εργασίας που
κατέχει,
n

n
τον βαθµό κάλυψης απαιτήσεων µιας
νέας θέσης εργασίας από έναν
υφιστάµενο ή νέο εργαζόµενο,

τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός
εργαζόµενου (υφιστάµενου ή νέου)
προκειµένου αυτός να καταστεί
κατάλληλος για µια νέα θέση,
n

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

n
ποιος ή ποιοι από τους εργαζόµενους παρουσιάζουν περισσότερα προσόντα
σε σχέση µε το προφίλ της θέσης που κατέχουν και ενδεχοµένως θα µπορούσαν
να προαχθούν ή να αναλάβουν µια πιο απαιτητική θέση εργασίας.

Βασική προϋπόθεση για την ορθότητα των αποτελεσµάτων αποτελεί η
προσεκτική, αναλυτική και αντικειµενική περιγραφή των προφίλ των θέσεων
εργασίας και των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Ωστόσο, τυχόν γενικεύσεις και επιπόλαιες εκτιµήσεις µπορούν να οδηγήσουν σε
λανθασµένες αποτυπώσεις των προφίλ, που δεν θα απεικονίζουν την
πραγµατική κατάσταση, οπότε η χρήση του εργαλείου δεν θα προσφέρει τα ορθά
και αναµενόµενα αποτελέσµατα. Για τον λόγο αυτό το εργαλείο θα πρέπει να
χρησιµοποιείται επικουρικά για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού και σε
καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί βασική παράµετρο ή αιτιολογία για τη
λήψη αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό της επιχείρησης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΒήµα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας σας
ενηµερώνει ότι, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Παράρτηµα Ηπείρου ανακοίνωσε
την υλοποίηση προγραµµάτων
κατάρτισης απασχολούµενων στα
επισιτιστικά επαγγέλµατα σε θέµατα
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων
(ΕΦΕΤ).
Με βάση την Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) 487/2000, η οποία
αποτελεί προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας σε σχετική κοινοτική
οδηγία, δηµιουργείται η υποχρέωση
όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων
τ η ς χ ώ ρ α ς µ α ς , π ο υ
δραστηριοποιούνται στο χώρο των
τροφίµων, σε όλα τα στάδια της
τροφικής αλυσίδας, να
παρακολουθήσει σεµινάριο
κατάρτισης σε θέµατα υγιεινής και
ασφάλειας.
Οι αιτήσεις συµµετοχής των

επιχειρήσεων θα συλλέγονται από τα
σωµατεία και τις τοπικές
οµοσπονδίες, θα κατατίθενται στο
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, όπου θα τηρείται σειρά
προτεραιότητας.
Τα τµήµατα κατάρτισης θα
διαµορφωθούν σε οµάδες των 20
έως 30 ατόµων. Η κατάρτιση θα έχει
διάρκεια 10 ώρες, θα υλοποιείται σε 2
πεντάωρα και αφορά απλούς
χειριστές σε γενικά θέµατα υγιεινής
και ασφάλειας τροφίµων.
Το κόστος συµµετοχής για κάθε
καταρτιζόµενο που θα
παρακολουθεί το σεµινάριο των 10
ωρών ανέρχεται στο ποσό των
πενήντα (50) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΕΚ
ΓΣΕΒΕΕ Παράρτηµα Ηπείρου
(Ιωάννινα: 2ο χλµ. Λεωφόρου
Πανεπιστηµίου, τηλ.: 2651044727,
Fax.: 2651044541,
e-mail: kekhpeirou@ath.forthnet.gr).

Χωρίς χρεώσεις η µεταφορά
του τραπεζικού λογαριασµού
TH δυνατότητα µεταφοράς του
τραπεζικού τους λογαριασµού σε
οποιαδήποτε τράπεζα εντός της
χώρας τους, επιθυµούν χωρίς
επιπλέον χρεώσεις, έχουν πλέον από
την 1η Νοεµβρίου οι πολίτες των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Eνωσης, µετά από την έγκριση
ανάλογης δέσµης µέτρων από την
Επιτροπή Ευρωπαϊκού Τραπεζικού
Κλάδου (EBIC).

χρεώσεις και πάγιες εντολές, ενώ η νέα
τράπεζα θα συνδράµει τον
καταναλωτή στο κλείσιµο του παλαιού
λογαριασµού και στη µεταφορά του
υπολοίπου στον νέο λογαριασµό.
Παράλληλα, από τη ∆ευτέρα 2
Νοεµβρίου οι τράπεζες της
ευρωζώνης παρέχουν στους πελάτες
τ ο υ ς τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α
πραγµατοποίησης τακτικών
πληρωµών κάνοντας χρήση του νέου
συστήµατος αυτόµατης χρέωσης
(SEPA). Για πρώτη φορά καταναλωτές
αλλά και επιχειρήσεις θα έχουν τη
δυνατότητα πραγµατοποίησης
συναλλαγών αυτόµατης χρέωσης
µεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Oπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
της Κοµισιόν «είναι ευκολότερη για
τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή
Eνωση η µεταφορά του τρεχούµενου
λογαριασµού τους από µια τράπεζα
σε κάποια άλλη στο εσωτερικό του
κράτους-µέλους όπου κατοικούν, ενώ Θα πρέπει να διευκρινιστεί –όπως
η νέα τράπεζα θα στηρίζει όλη τη υ π ο γ ρ α µ µ ί ζ ε τ α ι σ τ η σ χ ε τ ι κ ή
ανακοίνωση της Κοµισιόν– ότι οι
διαδικασία µεταφοράς».
αυτόµατες χρεώσεις αποτελούν έναν
Oλες οι εθνικές ενώσεις τραπεζών, µε ε ύ χ ρ η σ τ ο τ ρ ό π ο γ ι α τ ο υ ς
εξαίρεση εκείνη της Ρουµανίας, έλαβαν κ α τ α ν α λ ω τ έ ς π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α
µέτρα για να εφαρµόσουν τις εν λόγω πραγµατοποιούν τακτικές πληρωµές
αυτορυθµιστικές αρχές στο αντίστοιχο και µια αποτελεσµατική µέθοδο για τις
κράτος-µέλος. Σύµφωνα µε τις κοινές εταιρίες να εισπράττουν ποσά, όπως
αρχές εάν ένας καταναλωτής επιθυµεί για την εξόφληση λογαριασµών
να αλλάξει τράπεζα, η νέα τράπεζα θα νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού και
ενεργεί ως το κύριο σηµείο επαφής και τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν ,
θα προσφέρει τη συνδροµή της σε όλη καθώς και συνδροµών σε περιοδικά
τη διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής. και εφηµερίδες. Η αυτόµατη χρέωση
Θα έλθει σε συνεννόηση µε την παλαιά ενεργοποιείται από τους πιστωτές,
τ ρ ά π ε ζ α , δ ι α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ς ό τ ι ωστόσο οι πελάτες διατηρούν πάντα
διενεργείται οµαλά και ταχέως η το δικαίωµα να αποφασίσουν αν
µεταφορά των επαναλαµβανόµενων δέχονται την αυτόµατη χρέωση στον
πληρωµών του πελάτη, όπως άµεσες λογαριασµό τους

Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας
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Την εφαρµογή των εξαγγελιών για να
τις κρίνουν αναµένουν οι επιχειρηµατίες
ΣTH σωστή κατεύθυνση, αλλά γενικόλογες, χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι του
επιχειρηµατικού κόσµου τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Κεντρικής Eνωσης Επιµελητηρίων Γιώργο Κασιµάτη τα
επιµελητήρια θα περιµένουν τις συγκεκριµένες επί µέρους πολιτικές προκειµένου να
τις αξιολογήσουν αναλυτικά, υποβάλλοντας παρατηρήσεις και προτάσεις. Ωστόσο
ο κ. Κασιµάτης τονίζει ότι η κρίσιµη κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας απαιτεί
ταχύτατες κυβερνητικές παρεµβάσεις για την επαναδραστηριοποίηση της
παραγωγικής µηχανής και ρεαλιστικό πρόγραµµα για την προώθηση της υγιούς
επιχειρηµατικότητας.
Από την πλευρά του ο κ. Μίχαλος αναγνωρίζει ότι το πλαίσιο των προγραµµατικών
δεσµεύσεων κινείται στη σωστή κατεύθυνση αλλά καλεί την κυβέρνηση να αφήσει
κατά µέρος τον φόβο του πολιτικού κόστους καθώς, όπως σηµειώνει, «στην ατζέντα
της κυβέρνησης πρέπει να µπουν και µια σειρά από δύσκολα αλλά αναγκαία
ζητήµατα, όπως το ασφαλιστικό και το εργασιακό, η επίλυση των οποίων θα
οδηγήσει στην άµβλυνση των προβληµάτων της οικονοµίας».
Ο κ. Μίχαλος σηµειώνει την ευχή και την ελπίδα του επιχειρηµατικού κόσµου, το νέο
πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο θα υποβάλει στην Ε.Ε. η
κυβέρνηση, να προσαρµόσει την πολιτική της στα πραγµατικά δεδοµένα της
οικονοµίας και να δώσει ελπίδα και προοπτική σε όλη την κοινωνία και την αγορά.

Σύσκεψη Επιµελητήριων
για τα κινέζικα καταστήµατα
Πρωτοβουλία για την εξέταση όλων των παραµέτρων λειτουργίας των
αλλοδαπών καταστηµάτων αναλαµβάνει το Επιµελητήριο Πιερίας καλώντας σε
ευρεία σύσκεψη, την Κυριακή 15 Νοεµβρίου και ώρα 11π.µ. (στη συνεδριακή
αίθουσα του Επιµελητηρίου Πιερίας), Επιµελητήρια, Οµοσπονδίες και
Εµπορικούς Συλλόγους της χώρας καθώς και πολιτικούς παράγοντες.
Στόχος της σύσκεψης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ''είναι η
καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού που προκαλείται από την
ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα αλλοδαπών καταστηµάτων, κυρίως των
κινέζικων που έχουν κατακλύσει τις τοπικές αγορές. Από τα ζητήµατα που θα
τεθούν στη σύσκεψη είναι το κατά πόσο τα καταστήµατα των αλλοδαπών
έχουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και αν υπόκεινται στην ίδια
φορολόγηση. Επίσης, θα γίνει αναφορά στο πλανόδιο εµπόριο και το
παρεµπόριο''.
Πρόκειται για µια ανοιχτή πρόσκληση για κοινή δράση των επιχειρηµατικών εµπορικών φορέων ώστε να διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισµού στην
αγορά. Στη σύσκεψη θα υπάρχει ολοκληρωµένη νοµική παρουσίαση του
θέµατος, τοποθετήσεις των εκπροσώπων και θα καταλήξει µε την κατάρτιση
υποµνήµατος το οποίο θα διαβιβαστεί στους βουλευτές και τους
ευρωβουλευτές. Επίσης, θα προταθεί η σύσταση επιτροπής η οποία θα
αναλάβει την περαιτέρω δυναµική διεκδίκηση των όσων θα αποφασιστούν στη
σύσκεψη.
Οι συµµετέχοντες
Στη σύσκεψη, µεταξύ άλλων, θα συµµετέχουν τα Επιµελητήρια: ΕΒΕΑ,
Βιοτεχνικό Αθηνών, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό
Θεσ/νικης, Επαγγελµατικό Θεσ/νικης, Επαγγελµατικό & Βιοτεχνικό Ροδόπης,
Αρκαδίας, Εύβοιας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς,
Κοζάνης, Ξάνθης, Πέλλας, Πρέβεζας, Σερρών, Τρικάλων, Φλώρινας, Χαλκιδικής.
Επίσης, συµµετέχουν οι Εµπορικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Αιγίου,
Αιδηψού, Αργοστολίου, ∆εσκάτης, Καβάλας, Κιλκίς, Κρύας Βρύσης, Λαµίας,
Λάρισας, Μυτιλήνης, Νίκαιας, Πάρου - Αντίπαρου, Πολυγύρου, Τρικάλων,
Τυρνάβου. Ακόµη, στη σύσκεψη κλήθηκαν ευρωβουλευτές, βουλευτές καθώς
και συνδικαλιστικοί φορείς του Εµπορίου, σωµατεία και σύλλογοι.
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