
Σεμινάπιο πωλήζεων ζε ζςνεπγαζία με ηην ΕΕΔΕ 

Τν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (ΔΔΓΔ) αλαγλσξί-

δνληαο ηελ απμαλφκελε αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην ρψξν 

ησλ Πσιήζεσλ, πξσηνπνξεί θαη παξνπζηάδεη ζε ζπλεξγαζία κε ην INSTI-

TUTE OF SALES & MARKETING MANAGEMENT ηεο Μ. Βξεηαλίαο έλα 

εηδηθά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα πνπ νδεγεί – κεηά απφ εμεηάζεηο- ζε: Cer-

tificate in Advanced Sales & Marketing. 

Τν Certificate in Advanced Sales & Marketing απεπζχλεηαη ζε επαγ-

γεικαηίεο πσιεηέο, επηζεσξεηέο πσιήζεσλ θαζψο θαη ζε φζνπο  επηδηψθν-

πλ επηηπρή ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε ζην ζπλαξπαζηηθφ θφζκν ησλ πσιή-

ζεσλ. 

 Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ δηαθεθξηκέλα ζηειέρε ηεο 

αγνξάο ζην ρψξν ησλ Πσιήζεσλ θαη ηνπ Marketing πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί 

ζηε Μ. Βξεηαλία εηδηθά γηα ην αλσηέξσ πξφγξακκα. 

 Η δηδαζθφκελε χιε πεξηιακβάλεη κεηαθξαζκέλεο θαη εκπινπηηζκέ-

λεο ζηα ειιεληθά ζεκεηψζεηο, νη δε παξνπζηάζεηο γίλνληαη κε ηε ρξεζηκνπν-

ίεζε ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο: case studies,syndicate 

cases, αζθήζεηο θ.α. Τα καζήκαηα θαζψο θαη νη εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχλ-

ηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Γηάξθεηα (4) ηέζζεξηο κήλεο, αλά δεχηεξν Σαββαηνθχξηαθν. 

(Παξαζθεπή απφγεπκα –Σάββαην πξσί). 

Κφζηνο ζπκκεηνρήο 1.500 επξψ αλά άηνκν. Τν θφζηνο ζπκκεηνρήο 

κπνξεί λα θαιπθζεί κε ην 0,45% ηεο επηπιένλ εξγνδνηηθήο εηζθνξάο πνπ 

θαηαβάιινπλ νη εηαηξείεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ Δπαγγεικα-

ηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΟΑΔΓ. 

Η έλαξμε ηνπ Certificate in Advanced Sales & Marketing ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αγξίλην ζηελ αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησινα-

θαξλαλίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ Δπηκειεηεξηαθή 

Δηαηξεία Αλάπηπμεο Αηησιναθαξλαλίαο (ΔΠ.ΔΤ.ΑΝ.ΑΙΤ.),  Παπαζηξάηνπ 53 

&    Σκχξλεο 1,   Αγξίλην.   Υπεχζπλνο  Δπηθνηλσλίαο  θ. Λάκπξνο  Σακαξ-

ηδήο,  ηει.:  26410 74621, 26410 74500. 

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                    Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010     



Σελίδα 2 

Διεςπύνονηαι οι δικαιούσοι, αςξάνονηαι ηα ποζοζηά Δημόζιαρ 

Χπημαηοδόηηζηρ – Παπάηαζη Ππογπαμμάηων 

«Ένδςζη – Υπόδηζη: Νέερ Πποοπηικέρ» και 

«Μεηαποίηζη ζηιρ Νέερ ζςνθήκερ» 

Με ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ν ΥπνπξγφοΠεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

θ. Μηράιεο Φξπζνρνΐδεο, απνθάζηζε ηελ παξάηαζε πξνγξακκάησλ 

ελίζρπζεο ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ, αληαπνθξηλφκελνο θαη ζηα αηηήκαηα ησλ 

παξαγσγηθψλ θνξέσλ. Με ηελ απφθαζε απηή επηηπγράλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ 

δηθαηνχρσλ θαη παξάιιεια απμάλνληαη ηα πνζνζηά ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ελψ κεηψλεηαη ην ειάρηζην χςνο ησλ ππνβαιιφκελσλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο έλδπζεο ππφδεζεο θαη κεηαπνίεζεο. 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ζα πξνβεί άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο. 

Δηδηθφηεξα: 

1) Γηεπξχλνληαη νη δηθαηνχρνη εληζρχζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαπνίεζε 

ζηηο Νέεο Σπλζήθεο» θαζψο δίδεηαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζηηο Μεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ 

έρνπλ θιείζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δπίζεο απμάλνληαη ηα πνζνζηά 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% 

(επηρνξήγεζε 50%) θαη κεηψλεηαη ην ειάρηζην χςνο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

επηιέμηκνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

ζηα 30.000,00€. Τέινο παξαηείλεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα 

ην πξφγξακκα κέρξη ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2010. 

2) Γηα ην πξφγξακκα «Έλδπζε θαη Υπφδεζε: Νέεο Πξννπηηθέο», απμάλνληαη 

ηα πνζνζηά δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 5%, θαη κεηψλεηαη ην ειάρηζην χςνο 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επηιέμηκνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηηο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ζηα 50.000,00€. Τέινο παξαηείλεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ γηα ην πξφγξακκα κέρξη ηηο 22 Ννεκβξίνπ 2010. 



Σελίδα 3 

Σεκεηψλεηαη φηη, γηα θαζαξά ηερληθνχο ιφγνπο πξνζαξκνγήο ηνπ ειεθ-

ηξνληθνχ  ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηα λέα δεδνκέλα, ζα ζεκεησζεί 

νιηγνήκεξε δηαθνπή ηεο δπλαηφηεηαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ζηα δχν 

πξνγξάκκαηα απφ 24 Σεπηεκβξίνπ έσο 1ε Οθησβξίνπ. Τν ζχζηεκα ζα είλαη 

δηαζέζηκν γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ηελ Παξαζθεπή 1/10 απφ ηηο 8:00 

π.κ. 

Αναβάλλεηαι για ηο 2011 η εξίζωζη ηος θόπος ζηο πεηπέλαιο 

Τν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κεηαζέηεη γηα ηα ηέιε ηνπ 2011 ηελ πιήξε 

εμίζσζε ηνπ θφξνπ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, θαζψο εθηηκά πσο 

ρξεηάδεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα πξνεηνηκαζζεί ην ζχζηεκα επηζηξνθήο ηεο 

δηαθνξάο ηνπ θφξνπ ζηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Η εθαξκνγή ηνπ 

κέηξνπ ζα πξνζθέξεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 έλα «καμηιάξη αζθαιεί-

αο» 800 εθαη. επξψ. 

Με ηο ζηαγονόμεηπο ηα δάνεια ζε επισειπήζειρ-νοικοκςπιά                        

και ηον Αύγοςζηο 

Αξλεηηθή (-1,12 δηζ. επξψ) ήηαλ θαη ηνλ Αχγνπζην ε θαζαξή ξνή 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, θαζψο νη απνπιεξσκέο ησλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ θαη νη δηαγ-

ξαθέο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ππεξέβεζαλ ηηο εθηακηεχζεηο λέσλ πηζηψ-

ζεσλ.           

 Τν ζπλνιηθφ ρξένο επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ ζην ηέινο Απγν-

χζηνπ έθζαζε ζηα 262,08 δηζ. επξψ εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 1,5% ζε 

ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2009.  Σην επηάκελν, ν εηήζηνο 

ξπζκφο αλφδνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο «έηξερε» κε ξπζκφ 2,3%, 

ελψ ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ήηαλ 4,1%. 

            Όζνλ αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο, νη ζπλνιηθέο ηνπο νθεηιέο (ζηηο ν-

πνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εηαηξηθά νκφινγα πνπ έρνπλ εθδνζεί) 

έθζαζαλ ζην νθηάκελν ηα 128,96 δηζ. επξψ, θαηαγξάθνληαο εηήζην ξπζκφ 

αλφδνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 2,3% απφ 3,4% πνπ ήηαλ ζην ηέινο Ινπιίνπ. Τνλ 

Αχγνπζην, ε θαζαξή ξνή πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ αξλεηηθή, - 695 ε-

θαη.επξψ. 



Σελίδα 4 

Χπςζοσοϊδηρ : Άμεζα ο Νέορ Αναπηςξιακόρ Νόμορ   

  «Σχκθσλα ξεπζηφηεηαο» κε ηηο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε α-

γνξά πξναλήγγεηιε  ν ππνπξγφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηη-

θφηεηαο, Μηράιεο Φξπζνρνΐδεο, κηιψληαο ζε Σπλέληεπμε Τχπνπ ηεο Δζληθήο 

Σπλνκνζπνλδίαο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΣΔΔ) γηα ηελ «Hκέξα Διιεληθνχ Δκ-

πνξίνπ». Σην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ, ν θ. Φξπζνρντδεο 

αλαθνίλσζε ηελ άκεζε ζεζκνζέηεζε ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, επηζεκα-

ίλνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη πξφθεηηαη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηε κηθξνκεζαία επη-

ρείξεζε, απνθεχγνληαο σζηφζν ηελ επαλάιεςε πξαθηηθψλ ηνπ παξειζφληνο.  

Δπελδχζεηο χςνπο 5 δηζ. επξψ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνγξαθή, αλάκε-

ζα ζηε ρψξα καο θαη ζην Καηάξ, κλεκνλίνπ κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ α-

θνξά επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ησλ αθηλήησλ, ησλ κεηαθνξψλ, 

ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη δελ είλαη δεζκεπηηθφ. Τν κλεκφλην ζπ-

λεξγαζίαο ππέγξαςαλ πξφζθαηα ζηε Νέα Υφξθε ν ππνπξγφο Δπηθξαηείαο, 

αξκφδηνο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο, Φ.Πακπνχθεο θαη ν εθηειεζηηθφο δηε-

πζπληήο ηεο Qatar Investment Authority, Αρκάλη Αι Σαγέλη. 

Μνημόνιο ζςνεπγαζίαρ 5 διρ Ελλάδα – Καηάπ 

Εςνοϊκή πύθμιζη οθειλών ζε αζθαλιζηικά ηαμεία 

Σηελ επλντθή ξχζκηζε νθεηιψλ ζε αζθαιηζηηθά ηακεία (πνπ ιήγεη 15/10), 

ζχκθσλα κε ηα ζηνρεία έρνπλ ππνβιεζεί: 

1ε  εβδνκ. Σεπη. 4.000 αηηήζεηο 

2ε εβδνκ. Σεπη. 9.000 αηηήζεηο 

3
ε
 εβδνκ. Σεπη. 12.000 αηηήζεηο 

Αιιαγέο επέξρνληαη ζην ζχζηεκα πξνζηίκσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ιφγσ 

θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο (απφ ζπλέληεπμε δηνηθεηνχ ηνπ ΙΚΑ). 

Αλ κία επηρείξεζε αδπλαηεί λα θαηαβάιεη εηζθνξέο ελφο κελφο, κπνξεί λα ηηο 

επηκεξίζεη ζηνπο επφκελνπο 6κήλεο, επηβαξπλφκελε κε κηθξφ επηηφθην, εάλ δε 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαβάιεη ζπλνιηθά ηηο εηζθνξέο έηνπο, ζα έρεη bonus 

έθπησζεο. Σην κέιινλ ην ΙΚΑ ζα έρεη 13 δηνηθεηέο (αλά πεξηθέξεηα) γηα λα 

θακθζνχλ δπζιεηηνπξγίεο. 

Αλλαγέρ ζηο ζύζηημα πποζηίμων και πποζαςξήζεων ηος ΙΚΑ 


