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Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο
Όπως χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί πολλές φορές, μια σημαντική πρόκληση για την Ομοσπονδία
μας είναι η, όσο το δυνατόν, ευρεία διάχυση της γνώσης και η διάδοση πληροφοριών που αφορούν
τα μέλη μας.
Μέσω των Εξαμηνιαίων Ενημερωτικών Δελτίων της Ομοσπονδίας Ν. Μεσσηνίας στοχεύεται η
καταγραφή και η σύντομη παρουσίαση των πεπραγμένων της Ομοσπονδίας και των μελών της, το
τελευταίο εξάμηνο, ώστε να επικοινωνείτε, χρηστικά, η δραστηριοποίηση όλων μας σε όλους μας.
Με την ευχή τα Ενημερωτικά Δελτία να εμπεριέχουν τα αποστάγματα της Ενεργούς μας Δράσης,
προσβλέπουμε στη θετική σας ανταπόκριση είτε ως δέκτες είτε ως παρόχους πληροφόρησης.
Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας

Τα νέα της Ομοσπονδίας
Η τρέχουσα περίοδος υπήρξε ιδιαιτέρως κινητική καθώς πραγματοποιήθηκαν διάφορα δρώμενα είτε
τρέχοντα και προγραμματισμένα είτε αποσπασματικά αλλά αναγκαία. Η χρονιά ξεκίνησε με την
καθιερωμένη Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (9 Φεβρουαρίου 2015) και την Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση. Στην ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις μελών του Δ.Σ. για τη
συνεισφορά τους στην Ομοσπονδία αλλά και του κ. Θεόδωρου Μπαζίγου (Προέδρου της ΟΕΒΕΣ επί
σειρά ετών) ως Επίτιμου Πρόεδρου της ΟΕΒΕΣ για την εξαίρετη συνεισφορά του και τη σημαντική
συμβολή του στα συνδικαλιστικά δρώμενα της περιοχής μας.
Πραγματοποιήθηκαν ακόμα οι αναγκαίοι ορισμοί εκπροσώπων σε διάφορες Επιτροπές Φορέων του
Νομού μας, όπως στην Επιτροπή ποιότητας Ζωής, στην Επιτροπή Διαβούλευσης κ.α.
Η ένταξη της Ομοσπονδίας, στο πρόγραμμα Ενίσχυσης θεσμικής ικανότητας των Οργανώσεων
μελών της ΓΣΕΒΕΕ (Απρίλιος 2015) υπήρξε καθοριστική για την καταγραφή και ανάλυση της
παρούσας κατάστασης της ΟΕΒΕΣ η οποία θα αποτελέσει το εχέγγυο για τον προσεκτικό σχεδιασμό
των επερχόμενων κινήσεών της στο μέλλον.
Άλλες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας είχαν να κάνουν με τη συμμετοχή σε καθιερωμένες εορτές
των Σωματείων μελών, όπως στο Σωματείο Τροφίμων, στο Σωματείο Κουρέων – Κομμωτών κ.α.
καθώς σε ημερίδες σχετικές με την επιχειρηματικότητα.
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Επιχειρηματικά νέα
“Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών
εισφορών”.
Έως και τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η καταβολή εισφορών και δόσεων προς τον ΟΑΕΕ, λόγω της
τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της επιβολής
capital controls.
Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα να πληρώσουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου:
•
•
•
•
•

Εισφορές 3ου διμήνου 2015
Μηνιαίες δόσεις ρυθμίσεων Ιουλίου και Αυγούστου που εξοφλούνται με άμεση χρέωση
τραπεζικού λογαριασμού
Διμηνιαίες δόσεις της 31/7/2015 παλαιότερων ρυθμίσεων
Πρώτη δόση ρύθμισης εφόσον η αίτηση έχει κατατεθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις
22/6/2015 έως τις 31/7/2015.
Πρώτη δόση μετάπτωσης προσωρινού διακανονισμού Ν.3943/2011 στη νέα ρύθμιση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Σύμφωνα με το ν.2190/1920 και το ν.3190/1955 οι Α.Ε., οι Ε.Π.Ε., οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές
εταιρίες, οι Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρίες εφόσον όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι
είναι Ανώνυμες Εταιρίες, οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές
Εταιρίες, είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την
πρόσκληση για Γ.Σ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης
στην ιστοσελίδα της εταιρίας εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της
εταιρίας αλλιώς πρέπει να τις δημοσιεύσουν σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής
κυκλοφορίας.
ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΕΣΠΑ …
συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ για επιδότηση από 50% έως και 100% ανέργων που
θέλουν να ανοίξουν επιχειρήσεις ή ήδη είχαν κάνει έναρξη αλλά και μικρών τουριστικές
επιχειρήσεων προκηρύσσονται σταδιακά μετά τις εκλογές. Συγκεκριμένα οι νέες δράσεις είναι:
1. Ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης |Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε
Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την
1/1/2014 και μετά καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της
απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.
2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | Στόχος είναι: η
ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων
επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους
και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
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3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα | Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς
επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
4.

Εκσυγχρονισμός

τουριστικών

μονάδων

Ενίσχυση

Τουριστικών

Επιχειρήσεων

για

τον

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το Βήμα των Μελών
•

ΕΟΡΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου 2015, η γιορτή των Καταστηματαρχών
Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ Καλαμάτας μέσα στο πανέμορφο ιστορικό μοναστήρι της Ιεράς
Μονής βελανιδιάς, που δεσπόζει βορινά της Καλαμάτας και είναι μία όαση αναψυχής και που
ήταν το κρησφύγετο και το ορμητήριο των οπλαρχηγών της επαναστάσεως του 1821.
•

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΥΡΕΩΝ

Το σωματείο των κουρέων – κομμωτών – καταστηματαρχών Ν. Μεσσηνίας κατά την περίοδο
Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 πραγματοποίησε 3 τεχνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια εντελώς δωρεάν
για τα μέλη του.
•
•
•

Ιανουάριος: αντρικό κούρεμα – ξύρισμα – tribal από τον κομμωτή κ. Θεοχάρη Βασίλη
Φεβρουάριος: κούρεμα – κτένισμα από τον κομμωτή κ. Πολίτη Βασίλη
Μάρτιος: κούρεμα – κτένισμα από την κομμώτρια κ. Γιαννακοπούλου Ελένη

•

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια καθιερωμένη γιορτή (26 Απριλίου 2015) στη μνήμη του Οσίου Ηλία
Αρδούνη. Μετά τη Δοξολογία, ακολούθησε το καθιερωμένο συνέδριο των σωματείων καθώς και
μεγάλο κομμωτικό σόου στο ξενοδοχείο « ELITE».
•

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

Πραγματοποιήθηκε δωρεά στο ειδικό σχολείο της Καλαμάτας, σε γραφική ύλη της τάξεως του
ποσού των 300,00 ευρώ.
Διοργανώθηκε το διήμερο σεμινάριο (τέλος Φεβρουαρίου 2015- αρχές Μαρτίου 2015), για τα
μέλη του Σωματείου, πάνω στην ‘επεξεργασία εικόνας’ με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή.
•

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
•
•
•

Συμμετοχή της συντεχνίας στην ARTOZA 2015 (Φεβρουάριος 2015)
Συμμετοχή σε σεμινάρια του ΕΦΕΤ Υγιεινής και Ασφάλειας για τους Αρτοποιούς και τους
εργαζόμενους στα αρτοποιεία (Μάρτιος 2015)
ο
Προσφέρθηκαν προϊόντα αρτοποιίας στο 2 Σχολείο Τουρισμού (Ξενοδοχείο ΕΛΙΤΕ)
προβάλλοντας τον ΦΟΥΡΝΟ της ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ. Συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Συντεχνίας όπου και
προσεφέρθησαν προϊόντα αρτοποιίας για τους πρόσφυγες.

3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 1 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Νέα από την ΓΣΕΒΕΕ
• Δωρεάν Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για
την Ανάπτυξη Οριζοντίων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 | Απογεύματα: κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού

ΟΕΒΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Χρ. Κουμάντου 6, 24 100 Καλαμάτα | Τηλ. & Fax: 27210 86328 |

Τα προγράμματα αυτά είναι:
1. Οικονομία και Μικρές Επιχειρήσεις - 30 ώρες
2. Κοινωνική πολιτική και απασχόληση - 20 ώρες
3. Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό κράτος και περιφέρειες - 20 ώρες
4. Εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, πιστοποίηση προσόντων - 20 ώρες
5. Συνδικαλισμός εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων - ΓΣΕΒΕΕ / Ομοσπονδίες /
Σωματεία - 30 ώρες
Δικαιούχοι:
Α. οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο – επιχειρηματίας που είναι μέλος πρωτοβάθμιου
σωματείου, ή/και Β. οποιοδήποτε στέλεχος συνδικαλιστικής δομής της ΓΣΕΒΕΕ, ή/και Γ.
οποιοδήποτε μέλος επαγγελματικών φορέων.
Προθεσμία υποβολής: Μέχρι τέλος Αυγούστου 2015
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ΟΕΒΕ Μεσσηνίας

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους κλαδικούς φορείς, υλοποιεί
προγράμματα για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων για, μεταξύ άλλων, των
παρακάτω ειδικοτήτων:
• Υδραυλικοί Γεωθερμία-ηλιοθερμία-τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας
• Ψυκτικοί Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
εκάστοτε κλαδική ομοσπονδία ή στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (κ. Στάθη Κουρτίδη, Αριστοτέλους 46, ΤΚ
10433 Αθήνα, τηλ 210 8846852 (εσωτ. 315), email: kourtidis@imegsevee.gr).

• Δωρεάν Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για αυτοαπασχολούμενους,
εργοδότες, εργαζόμενους και συμ-βοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων
Τα προγράμματα αυτά είναι:
× Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία × Δεξιότητες εργαζομένων στον
γραπτό λόγο και την επικοινωνία (προφορική και μη-λεκτική) × Ικανότητα διαχείρισης
συγκρούσεων στο χώρο εργασίας × Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού
× Μεταγνωστικές ικανότητες × Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας & εργασιακές
σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό × περιβάλλον – Εργασιακό περιβάλλον και συλλογικές
διαπραγματεύσεις στο νέο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο × Κοινωνική οικονομία και
καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας × Διά βίου μάθηση και πιστοποίηση προσόντων ×
Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης × Θέματα οικονομίας και
εργασιακός βίος × Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία (Ρωσική γλώσσα) × Τεχνικές
παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της
αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της
οικονομικής κρίσης × Αγγλική γλώσσα: Προγράμματα γλωσσομάθειας εστιασμένα στο χώρο
της εργασίας × Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία × Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες
× Εκπαίδευση εκπαιδευτών και ποιότητα στη Διά Βίου Μάθηση
Δικαιούχοι – Συμμετοχή:
Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και συμβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων άνω των
18 ετών. Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, επομένως όσοι συμμετάσχουν
σε αυτά δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Σύνδεσμός ηλεκτρονικής αίτησης: http://form.jotformpro.com/form/51692833603962
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