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Συνάδελφοι η Αδελφότητα Καφεπωλών Αθηνών τώρα έχει 

τη δική της Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
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e-mail της Ομοσπονδίας Καφεπωλών 
Αθήνας: info@akas.gr (O.K.E.)

Αθήνα - Σμύρνη 
Τα παραδοσιακά καφενεία «συναντιούνται» 

ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΚΑΦΕ - ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ 

Η Αδελφότης Καφεπωλών Αθηνών θα υποδεχτεί το Σάββατο 
17 Οκτωβρίου την Αδελφότητα Καφεπωλών Σμύρνης. Η συ-
νάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Electra Palace Hotel και θα 
παρευρίσκονται τα συμβούλια των δύο σωματείων. 
Είναι η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιεί η Αδελφότης 

Καφεπωλών Αθηνών με αντίστοιχο σωματείο του εξωτερικού 
από την ίδρυσή της το 1914. Η συνάντηση που πραγματοποιεί-
ται κατόπιν πρόσκλησης της Αδελφότητας Καφεπωλών Σμύρνης 
διενεργείται στα πλαίσια διερεύνησης κοινών σημείων δράσης 
των δύο σωματείων. 
Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή ιδεών για θέματα 

που απασχολούν τον κλάδο, όπως η απαγόρευση του καπνί-
σματος και η άδεια αυτού σε ορισμένους χώρους, καθώς και η 
ανασκόπηση των ιστορικών εκείνων δεσμών που συνδέουν τις 
δύο αδελφότητες λόγω των κοινών χαρακτηριστικών τους. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ • ΟΕΒΕΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΜΜΑΤΑ 

Προβλήματα μικρομεσαίων 
και θέσεις των κομμάτων 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2009 
Α.Π.: 2122

Προς: Τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΕΒΕΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βι-

οτεχνών και Εμπόρων Αθήνας, το οποίο συνήλθε στις 14 Σεπτεμ-
βρίου 2009, αφού εξέτασε επισταμένως την κατάσταση που δημι-
ουργείται από τη μεγάλη οικονομική κρίση που έπληξε με ένταση 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως τις πολύ μικρές από αυ-
τές, καλεί τα κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα στα παρακάτω 
θέματα που θέτουμε και να δεσμευτούν ότι θα τα στηρίξουν όχι 
μόνο προεκλογικά αλλά κυρίως μετά τις εκλογές προκειμένου να 
υλοποιηθούν. 

1. Γενναία χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι 
τράπεζες να αλλάξουν κριτήρια δανειοδότησης με τις εμπράγμα-
τες εγγυήσεις και να εξετάζουν περισσότερο τη βιωσιμότητα και 
τα σχέδια εξόδου από την κρίση και ανάπτυξη της επιχείρησης. 

ΓΣΕΒΕΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2009 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Λουκέτα και ενάρξεις επιχειρήσεων. 
Ζήτημα ουσίας και όχι αντιπαράθεσης. 

Η ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει καμία απο-
λύτως πρόθεση να μπει σε μια 
στείρα λογική αντιπαράθεσης με 
το ΥΠ.ΑΝ. ως προς τα περί «στρε-
βλής παρουσίασης της πραγμα-
τικής κατάστασης στην αγορά» 
σε σχέση με τα στοιχεία για το 
ισοζύγιο λουκέτων και ενάρξεων, 
χάνοντας στην ουσία. 
Αντιθέτως, αυτό που προέ-

χει για τη Γενική Συνομοσπον-
δία είναι η ορθή αποτύπωση της 
πραγματικότητας, η σωστότερη 
εκτίμηση των εξελίξεων και οι κα-
τάλληλες πολιτικές, ιδιαίτερα δε 
στη συγκεκριμένη περίοδο, για 
τη διαφύλαξη και ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας μικρής κλί-
μακας στην Ελλάδα. 
Έτσι, θα μας χαροποιήσει πραγ-

ματικά στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, να είμαστε εμείς, οι διε-
θνείς οργανισμοί, η Ε.Ε. και άλλοι 
φορείς σε εθνικό και διεθνείς επί-
πεδο, αυτοί που έχουν εκτιμήσει 
λάθος τη μελλοντική κατάσταση 
της αγοράς βάσει των ειδικότε-
ρων και γενικότερων στοιχείων 
και μακάρι οι εξελίξεις να είναι 
τέτοιες που να κάνουν περιττή τη 
λήψη ειδικών μέτρων και πολιτι-
κών και να μας διεψεύσουν. 

Επί του παρόντος, η ΓΣΕΒΕΕ το 
μόνο που μπορεί να κάνει είναι 
να δημοσιοποιήσει αναλυτικά τα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή 
της. 

1. Σύμφωνα με την Τράπεζα της 
Ελλάδος (Δελτίο Περιφερειακής 
Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδο-

OMOΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΑΘΗΝΑΣ
Ο.Ε.Β.Ε.Α. 

Α.Π. 2130
Κοινοποίηση:

Σωματεία μέλη ΟΕΒΕΑ 
Προς Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διαφάνειας
Κύριε Υπουργέ, 
Εκφράζουμε την έντονη αντί-

θεσή μας για την πρόθεση του 
Υπουργείου να επαναφέρει τον 
επαχθή Δημοτικό φόρο 2% επί 
του τζίρου στις επισιτιστικές επι-
χειρήσεις. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ



ΣΕΛΙΔΑ 2 ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

Οργανο  της Αδελφότητας
Καφεπώλων Αθηνών
Γραφεία: Βουλής 16 

2ος όροφος
Τηλ.: 2103248418
FAX: 2103220406
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ:

Iωάννης Δ. Κατσογιάννης
Σ. Γονατά 34, Περιστέρι, 

Τ.Κ. 12133 
Τηλ. 2105746004, 2105742626
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Καφεπωλών
Φωτοστοιχειοθεσία-

Εκτύπωση
I. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ.: 2105245702
Ετήσια Συνδρομή:
Για τα Μέλη: 13 €

Για Σωματεία, Επιμελητήρια,
Επαρχία: 18 €

συνέχεια από σελ.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑ 
Συνάδελφοι όσοι από εσάς δεν έχετε πληρώσει τις 
συνδρομές σας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο σας 
πληροφορούμε ότι είναι υποχρεωτικό να πληρώσετε 
τις ετήσιες συνδρομές σας χωρίς καθυστερήσεις για 

να αποφύγετε ταλαιπωρίες 
όταν χρειαστείτε πιστοποιητικό 

από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
***

Εντολή Δ.Σ. της ΑΚΑ

Προβλήματα μικρομεσαίων και θέσεις των κομμάτων 

2. Να αλλάξουν ριζικά οι όροι 
του «Τειρεσία» για την εγγραφή 
και διαγραφή από τις λίστες και 
να μην αποτελούν στοιχεία κατα-
χρηστικής αμαύρωσης έντιμων 
επιχειρηματιών που εξοφλούν 
ή ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις 
τους. Για το λόγο αυτό πρέπει 
να διαγράφεται από το Σύστη-
μα ο εκδότης της επιταγής που 
σφραγίστηκε εφόσον σε διάστη-
μα έξι μηνών από την ημερο-
μηνία έκδοσής του την εξοφλεί 
κανονικά. Εν μέσω κρίσης είναι 
φυσικό να αυξάνονται οι αδυνα-
μίες πληρωμής. Το πρόβλημα 
των μεταχρονολογημένων επι-
ταγών μπορεί να εξελιχθεί σε 
βραδυφλεγή βόμβα για όλη την 
οικονομία αν διακοπεί η αναχρη-
ματοδότηση των επιχειρήσεων 
λόγων «Τειρεσία». 

3. Να αυξηθούν τα ποσά και 
να βελτιωθούν οι όροι δανειο-
δότησης από το ΤΕΜΠΜΕ ιδίως 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
κερδοφορίας. Να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η βιωσιμότητα της επι-
χείρησης. 

4. Να μην αυξηθούν οι Μονα-
δικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρ-
δους που αυξάνουν άμεσα τη 
φορολογία όταν ισχύουν για τον 
προσδιορισμό τους εισοδήματος 
και εμμέσως όταν χρησιμοποιού-
νται για περαίωση χρήσεων και 
για επιβολή προστίμων. 

5. Να υπαχθούν σε αυτόματη 
περαίωση οι χρήσεις 2007 και 
2008. 

6. Να υλοποιηθεί η καταβολή 
του ΦΠΑ με δόσεις. 

7. Να εφαρμοστούν αυστηρά 
μέτρα κατά του παρεμπορίου, 
να καίγονται χωρίς άλλες δια-
τυπώσεις τα κατασχεθέντα και 
να χτυπηθεί η διαφθορά που 
λυμαίνεται το χώρο. 

8. Να καλυφθεί παγίως οικο-
νομικά ο ΟΑΕΕ με 0,6% απόδο-
ση ποσοστού επί του ΑΕΠ. 

9. Να μην αυξηθούν οι εισφο-
ρές στον ΟΑΕΕ, από 12 σε 14. 

10. Να ρυθμιστούν οι καθυ-
στερούμενες εισφορές στον 
ΟΑΕΕ, κατά την αντίστοιχη ρύθ-
μιση του ΙΚΑ. 

11. Να εξαλειφθούν οι άδικες 
ρυθμίσεις υπολογισμού της σύ-
νταξης με τη διαδοχική ασφά-
λιση. 

12. Να αλλάξει το καθεστώς 
πλειστηριασμών ώστε να διαφυ-
λάσσεται πέρα από το κοινωνικό 
μέρος και το βασικό επιχειρημα-
τικό που αποτελεί προϋπόθεση 
εξόφλησης δανείων. Η αναστο-
λή των πλειστηριασμών απλά 
μεταθέτει το πρόβλημα το οποίο 
θα ξαναπαρουσιαστεί μπροστά 
μας διογκωμένο και άλυτο λί-
γους μήνες μετά τις εκλογές. 

13. Να καταργηθούν τα δι-
καιώματα ιδιωτικών εταιρειών 
να εισπράττουν για λογαριασμό 
τρίτων και ιδίως τραπεζών από 
δανειολήπτες και δανειοδοτού-
μενους. 

14. Να είναι αποκλειστική, 
χωρίς μεσολάβηση ιδιωτικών 
εταιρειών, η είσπραξη οφειλών 
των φορολογουμένων προς τις 
ΔΟΥ.

15. Να καταργηθεί ο τοκο-
γλυφικός χαρακτήρας των τό-
κων υπερημερίας (18%), στις 
καθυστερήσεις πληρωμών 
προς το Δημόσιο, τις ΔΟΥ και 
τα ασφαλιστικά ταμεία. 

16. Να ληφθούν άμεσα αν-
θρωπιστικά, κοινωνικά και κατα-
σταλτικά μέτρα αντιμετώπισης 
της παράνομης μετανάστευσης 
που ενδημεί στο κέντρο της πό-
λης και στις περιφέρειες, δημι-
ουργώντας ανυπέρβλητα προ-
βλήματα στην ομαλή λειτουργία 
της αγοράς. 

17. Ισόρροπη φορολογική και 
εισοδηματική πολιτική ώστε να 
μην ανατρέπεται ο κύκλος, «πα-
ραγωγή, κατανάλωση, επενδύ-
σεις». 

18. Να ρυθμιστούν οι εισφο-
ρές των οργανισμών πνευματι-
κής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων. Να καταργηθεί η 
αυθαίρετη τιμολόγηση και επι-
βολή προστίμων. Να γίνει υπο-
χρεωτική η σύναξη συλλογικών 
συμβάσεων και η διαιτησία δια-
φορετικά να μην υπάρχει δικαί-
ωμα είσπραξης εισφορών. 

19. Να σταματήσουν οι κατα-
χρηστικοί έλεγχοι των ελεγκτι-
κών υπηρεσιών προς είσπραξη 
δημόσιων εσόδων. 

20. Να μειωθεί το μη μισθολο-
γικό κόστος εργαζομένων. Να 
προβλεφθούν ειδικά μέτρα για 
τους νεοπροσλαμβανόμενους. 
Συνάδελφοι, 
Πρέπει να παραμείνουμε ενω-

μένοι. 
Δεν επιτρέπονται διασπάσεις, 

και συγκρούσεις ανάμεσά μας 
ειδικά σ’ αυτή τη δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία που βιώνουμε. 
Δεν πρέπει να απεμπολήσουμε 
ποτέ τα αιτήματά μας αλλά ν’ 
αγωνιστούμε με όλες τις δυνά-
μεις για να ικανοποιηθούν. Μέ-
χρι τώρα οι εκάστοτε κυβερνή-
σεις, εν γένει μας χαϊδεύουν τ’ 
αυτιά με τα Θα και Να. ΤΩΡΑ 
όμως, σας δίνετε η ευκαιρία στις 
4 Οκτωβρίου και ΑΝΕΞΑΡΤΗ-
ΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ 
τοποθέτηση, βασιζόμενη στην 
διορατικότητά σας και στην κρί-
ση σας, να στηρίξετε τους υπο-
ψήφιους που πιστεύετε ότι θα 
έχουν την πολιτική βούληση να 
βοηθήσουν το σύνολο των συνα-
δέλφων μας ΜΜΕπιχειρηματιών. 
Απομονώστε τους ανεπαρκείς. 
Χρειάζονται νέες προσπάθει-

ες. 
Πρέπει να ξέρετε ότι ο αγώνας 

δεν χάνεται όταν δεν κερδίζεται, 
χάνεται όταν τα παρατάς. 
Ας στείλουμε μήνυμα σε 

ΟΛΟΥΣ, ότι εμείς δεν θα τα ΠΑ-
ΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ. 

Με συναδελφικούς 
χαιρετισμούς 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΒΕΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ...................... 210 5746004 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Χρήστος ΔΑΝΔΑΚΗΣ ................... 210 8670931
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Δημοσθένης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ....... 210 8235659
ΤΑΜΙΑΣ κ. Θεοδώρα ΜΑΡΟΥΛΗ ..................................... 210 5741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ κ. Ηλίας ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ............. 210 2012206
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 
κ. Αγλαΐα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ................................... 210 5737350
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ... 210 5780140
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Ηλίας ΠΑΠΠΑΣ  ..................................... 210 7754191
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δημήτριος ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ...................... 210 5735496
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
κ. Γεώργιος Δάβρης ............................................................ 22950 73282
κ. Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ....................................... 210 5244129

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα 
που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
μέλη του Σωματείου μας.

ÅÈÍÉÊÇ 
Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ 

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ, ÊÁ-
ÔÏÉÊÉÙÍ, ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ, ÕÃÅÉÁÓ, 
ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ 
- ÄÁÍÅÉÁ (ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÁ, ÅÐÁÃÃÅË-
ÌÁÔÉÊÁ, ÊÁÔÁÍÁËÙÔÉÊÁ) ÌÅÓÙ 

ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ. 

ÃÉÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÔÏÕ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ ÊÁÉ 
ÔÉÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÅÓ ÔÏÕÓ ÅÊÐÔÙÓÇ 

10% ÓÔÉÓ ÁÓÖÁËÉÓÅÉÓ. 

ÌÐÏÕÆÉÍÅÊÇÓ ÔÁÎÉÁÑ×ÇÓ
ÔÇË. ÊÅÍÔÑÏ 210-9092095 

ÊÉÍ. 6932040165
Ä/ÍÓÇ: ÓÊÏÕËÅÍÉÏÕ 1 ÐËÁÔÅÉÁ 
ÊËÁÕÈÌÙÍÏÓ (3ïò üñïöïò) 
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συνέχεια από σελ.1

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Στην περιοχή Ίλιον πωλείται ψαροταβέρνα - 

ΟΥΖΕΡΙ, με άδεια τραπεζοκαθισμάτων 
σε πλατεία. 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 5775066 - 
κιν. 6976206034

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλείται καφενείο που φέρει το όνομα 
«ΒΙΟΛΕΤΑ» και βρίσκεται στην πλατεία 

Κυψέλης, οδός πλατεία Κυψέλης 2 με άδεια 
τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8670931 

κ. Δανδάκης Χρήστος

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΑΚΑ εύχονται ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες του μήνα Σεπτεμβρίου: 

Αθηνά, Αντιγόνη, Ερατώ, Μάρθα, Πηνελόπη, Ζαχαρία, 
Αριστείδη, Σταύρο, Σταυρούλα, Νικήτα, Σοφία, Ελπίδα, 

Ευστάθιο, Ευσταθία, Πολυξένη, Κυριάκο

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Ζητούμε συγνώμη από τους αναγνώστες μας και από τον πρό-
εδρο του Ε.Ε.Α. κ. Ηλία Χατζηβασίλογλου, ο οποίος στο προη-
γούμενο φύλλο λανθασμένα γράφτηκε Χατζηβασιλείου αντί του 

ορθού Χατζηβασίλογλου λόγω τυπογραφικού λάθους.

Θέμα: Λουκέτα και ενάρξεις επιχειρήσεων. Ζήτημα ουσίας και όχι αντιπαράθεσης. 

νίας - Θράκης, Τεύχος 61, Μάιος 2009), στα 
Επιμελητήρια Μακεδονίας - Θράκης (ΕΒΕΘ, 
ΒΕΘ, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), οι εγγραφές 
επιχειρήσεων για το διάστημα Ιανουάριος - 
Μάιος 2009 σημείωσαν μείωση κατά 8,7% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 
(από 1580 το 2008 σε 1280 το 2009) ενώ οι 
διαγραφές επιχειρήσεων παρουσίασαν αύξη-
ση κατά 4,5% (από 1337 το 2008 σε 1443 το 
2009). Η επιδείνωση αυτή φαίνεται και από τη 
μείωση του λόγου νέων εγγραφών προς δια-
γραφές, από 1,23 σε 1,08.

2. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεσή της η ΓΣΕΒΕΕ, σε 10 Επιμελητήρια 
της χώρας, οι διαγραφές επιχειρήσεων από τα 
μητρώα των επιμελητηρίων ήταν περισσότε-
ρες από τις νέες εγγραφές, για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2009: 

Πίνακας 1: Επιμελητήρια όπου 
εμφανίζεται αρνητική μεταβολή

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/1/2009 - 

28/8/2009 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ε.Ε.Π. 1395 2656 -1281
ΚΑΒΑΛΑΣ 604 1032 -428
ΒΕΑ  1087 1498 -411
ΒΕΠ 816 1177 -361
Ε.Β.Ε.Θ.  620 958 -338
ΕΜΠ. ΒΙΟΜ. ΡΟΔΟΠΗΣ  36 116 -80
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
& ΙΘΑΚΗΣ 226 289 -63
ΛΑΚΩΝΙΑΣ  361 404 -43
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 206 235 -29
ΕΒΡΟΥ 436 442 -6

3. Περισσότερο ενδιαφέρον όμως παρουσιά-
ζει η σύγκριση με το περασμένο έτος. Τα διαθέ-
σιμα στοιχεία σε αυτή την περίπτωση αφορούν 
34 Επιμελητήρια. Κατά το 2008, οι εγγραφές 
επιχειρήσεων ανέρχονταν σε 51.262 ενώ οι δι-
αγραφές σε 32.216 με αποτέλεσμα να υπάρχει 
ένα θετικό ισοζύγιο 19.046 εγγραφών. Για το 
τρέχον έτος και για την περίοδο Ιανουαρίου 
- Αυγούστου, οι εγγραφές ήταν 28.877, οι δια-
γραφές 19.518 και το καθαρό αποτέλεσμα 9.176 
επιχειρήσεις. 
Επικεντρώνοντας, στην περίοδο Ιανουαρίου 

- Αυγούστου, για τα 2 έτη, έχουμε τα εξής απο-
τελέσματα: 

Πίνακας 2: Σύγκριση περιόδου Ιανουαρίου - 
Αυγούστου 2008 και 2009 
σε 34 Επιμελητήρια
 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2008 34.175 21.477 12.698
2009  28.877 19.518 9.174
Διαφορά 2009-2008 -5.298 -1.959 -3.524

Οι νέες εγγραφές για τη φετινή χρονιά σε 34 
Επιμελητήρια παρουσιάζουν μείωση κατά 15,5% 
και παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν και οι δια-
γραφές, το καθαρό αποτέλεσμα είναι αρνητικό 
κατά 3.524 επιχειρήσεις (σε ποσοστό η καθαρή 
μεταβολή στα μητρώα μειώθηκε κατά 27,7%). 
Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται και από τη 
μείωση του λόγου εγγραφών προς διαγραφές 
στα επιμελητήρια από 1,59 σε 1,48.

4. Σε επίπεδο επιμέρους Επιμελητηρίων, μεί-
ωση των νέων εγγραφών παρατηρείται στα 25 
από τα 34 επιμελητήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σε 8 Επιμελητήρια, η μείωση ξεπερνά το 25% σε 
σχέση με το 2008 (Καρδίτσας, Λευκάδας, ΕΒΕΑ, 
ΒΕΑ, Αιτωλοακαρνανίας, Μαγωνησίας, Κεφαλ-
ληνίας, ΕΒΕΠ). 
Αναφορικά, τέλος, με την καθαρή μεταβολή 

ανάμεσα στα 2 έτη, επιδείνωση των μεγεθών 
εμφανίζεται σε 17 Επιμελητήρια της χώρας. 

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 2008-2009
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 2008 2009  ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΒΕΑ 3895 2123 -1772
ΕΕΠ -52 -1261 -1209
ΕΕΘ 1572 761 -811
ΚΑΒΑΛΑΣ 109 -428 -537
ΕΒΕΘ 33 -338 -371
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 579 258 -321
ΕΒΕΠ 419 136 -283
ΕΒΡΟΥ 215 -6 -221
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
& ΙΘΑΚΗΣ 154 -63 -217
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 4211 4060 -151
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 62 -29 -91
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 180 90 -90
ΒΕΘ 169 89 -80
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 138 73 -65
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 156 94 -62
ΗΜΑΘΙΑΣ 237 191 -46
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 202 187 -15
ΣΥΝΟΛΟ 12697 9174 -3523
Καθώς η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει 

σε περίοδο ύφεσης, με επιβράδυνση του ρυθ-
μού ανάπτυξης και πρόβλεψης για αρνητικό 

ρυθμό τους επόμενους μήνες, είναι φυσικό να 
μειώνεται ο λόγος εγγραφών προς διαγραφές 
επιχειρήσεων στα μητρώα των επιμελητηρίων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα διεκδικούσε 
«ρεκόρ Γκίνες»! Σε περίπτωση που στο σύνο-
λο της χώρας, οι διαγραφές υπερβούν τις νέες 
εγγραφές, τότε θα μιλάμε για πραγματική 
οικονομική κατάρρευση και έκρηξη του ποσο-
στού ανεργίας. 
Αξίζει, πλέον, να σημειωθεί ότι οι νέες εγ-

γραφές στα επιμελητήρια το 2009 συνδέονται 
άμεσα και με τα προγράμματα επιχορήγη-
σης νέων επαγγελματιών του ΟΑΕΔ, τα οποία 
έχουν τριπλασιαστεί. Τα προγράμματα αυτά, 
στην ουσία ενισχύουν την επιχειρηματικότητα 
ανάγκης και όχι ευκαιρίας όπως συμβαίνει 
στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, καθώς πολ-
λοί άνεργοι προσφεύγουν σε αυτά λόγω της 
δυσκολίας εξεύρεσης εργασίας στην τρέχουσα 
δυσμενή οικονομική περίοδο. Αυτό βέβαια 
δεν σημαίνει ότι έτσι ενισχύεται και η επιχει-
ρηματικότητα. 
Τέλος, στη χώρα μας, δυστυχώς, δεν υπάρ-

χει κανένας αξιόπιστος μηχανισμός (εμπορικό 
μητρώο) καταγραφής των διαφόρων μεγεθών 
που αφορούν τις πολύ μικρές και μικρές επι-
χειρήσεις καθώς και ποιοτικά στοιχεία για 
τις επιχειρήσεις που ανοίγουν ή κλείνουν. 
Αυτό βέβαια εντοπίζεται και σε άλλα επίπε-
δα όπως π.χ. το γεγονός ότι τα στοιχεία που 
παρουσιάζει η ΕΣΥΕ και ο ΟΑΕΔ αμφισβητή-
θηκαν ευθέως από την Eurostat σε πρόσφατη 
παρουσίαση για την ανεργία στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες. Καλό είναι, επιτέλους, η 
κατάσταση, οι αριθμοί και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα, ειδικά σε ό,τι αφο-
ρά τις μικρές επιχειρήσεις, να αποτυπώνεται 
και να χαρτογραφείται με ακρίβεια. 
Αυτό αποτελεί αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ εδώ και 

αρκετά χρόνια, το οποίο, δυστυχώς, δεν έχει 
ακόμα υλοποιηθεί για ευνόητους λόγους (έλ-
λειψη ενδιαφέροντος και δυνατότητα παρα-
ποίησης στοιχείων κατά το δοκούν). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Συνάδελφοι προσοχή στα μηνύματα 
που λαμβάνετε από τετραψήφιους 

ή πενταψήφιους αριθμούς. 
Μην απαντάτε γιατί είναι παγίδες 

με υψηλή χρέωση.
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Λαογραφική Στήλη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Ενοικιάζεται γραφείο 35 τ.μ. στο Σύνταγμα, επί της 
οδού Βουλής 16 - 2ος όροφος - σε προσιτή τιμή.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3248418 - 210 3220406, 

ώρες 9.30 π.μ. - 13.30 μ.μ.

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗΣ, 
Ο ΥΠΕΡΒΑΛΚΑΝΙΟΣ ΗΡΩΑΣ

«... Βούλγαροι και Αρβανίτες, Αρμένιοι και Ρωμιοί,
Αράπηδες και άσπροι, με μια κοινή ορμή.
Για την ελευθερίαν, να ζώσωμεν σπαθί,

πως, είμαστε αντρειωμένοι, παντού να ξακουστεί»
Είναι μερικά από τα αφυπνιστικά λόγια του Ρήγα Βελενστινλή 

στο «Θούριο», στο  μεγαλύτερο επαναστατικό ποίημα της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Με αυτό το στίχο ο Ρήγας καλούσε όλους, τους Βαλκάνιους, 
να ξεσηκωθούν ενάντια στην Οθωμανική τυραννία. Ενώ με 
το «Σύνταγμα» του και τη «Χάρτα» του, τους καλούσε σε μια 
υπερεθνική κοινότητα πέρα και πάνω από φυλές, θρησκεία, 
γλώσσα.

Πρωτοπόρος, οραματιστής, επαναστάτης, ποιητής, 
Συνταγματολόγος, και χαρτογράφος είναι μερικές από τις 
ιδιότητες της πολυσχιδούς προσωπικότητας.

Το ανθρωποκοινωνικό του όραμα, οι αρχές του για ελευθερία 
και δημοκρατία και ο σεβασμός του στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
φωτογραφίζουν όχι μόνο ένα διαφωτιστή αλλά και έναν 
ευαίσθητο και τρυφερό άνθρωπο ο οποίος στο βωμό του αγώνα 
ξόδεψε τον πλούτο των συναισθημάτων του.

Για τον εκφραστή  της ελευθερίας έχουν γραφεί πολλά  βιβλία, 
ιστορικά, μονογραφίες, μεταφράσεις, και ποιήματα από τους 
μεγαλύτερους Βαλκάνιους ποιητές. Προτομές του καθώς και 
σπάνιο ιστορικό ολικό βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις βαλκανικές 
χώρες. Χαρακτηριστική είναι μια στροφή από ένα ποίημα του 
Σέρβου επικού ποιητή Βοϊσλάβ Ίλιτς (1860-1894) την οποία και 
παραθέτω:

«Της χώρας γιος, που ο ήλιος του Μαγιού χρυσοποτίζει 
πάντα της χώρας της ηλιόχαρης γιος είναι της Ελλάδας. 
Ο Ρήγας είναι απόγονος των ξακουστών Ελλήνων 
στις Πλαταιές δοξάζονται, στον Μαραθώνα υμνούνται».
Εθνικοί ήρωες, στα Βαλκάνια υπήρξαν πολλοί. Υπερβαλκάνιος 

υπήρξε μόνο ο Ρήγας Βελενστινλής γι’ αυτό και θα μείνει στην 
ιστορία ως ο ήρωας των ηρώων, ως ο πολίτης των πολιτών των 
Βαλκανίων.

Υποχρέωση και ευθύνη όλων μας είναι να σταθούμε με 
ειλικρίνεια και σεβασμό απέναντι στο έργο και τους αγώνες του. 
Κανένας δεν έχει την πολυτέλεια να ξεχνάει το δίδαγμα που 
προκύπτει από τη θυσία του.

Η ιστορία αμείλικτη μας θυμίζει πως ο δρόμος της ειρήνης 
είναι μακρύς, πως από τότε μέχρι σήμερα ο βαλκανικός χάρτης 
άλλαξε πολλές φορές, πως οι λαοί αλληλοσπαράχτηκαν στο όνο-
μα των συμφερόντων των «μεγάλων» του κόσμου.

Αν και η κάθε εποχή έχει το στίγμα του προσδιορισμού της, 
εντούτοις οι σύγχρονοι Βαλκάνιοι δεν πρέπει να επιτρέπουν να 
σκέφτονται και να κατασκευάζουν άλλοι για λογαριασμό τούς» 
πολέμους, εντάσεις, οπισθοδρόμηση.

Ο Ρήγας Βελενστινλής γεννήθηκε το 1757 και εκτελέστηκε 
το 1798. Ένας μικρός κύκλος ζωής ασφυκτικά γεμάτος από 
αγώνες, θυσίες, πόνο, αγάπη για τον άνθρωπο που η μοίρα τον 
θέλει μικρό και άβουλο στο πρόσταγμά της, που η ζωή τον καλεί 
άνευ όρων και διαμαρτυριών να την ακολουθήσει, που η φιλο-
σοφία του ξεριζώνει το «είναι» για να έχει να πορεύεται. Για τον 
άνθρωπο που στην αρχή της τρίτης χιλιετίας, αδυνατεί να αυτο-
προσδιοριστεί, που φοβάται να απεξαρτηθεί από τους πάτρωνες.

Γι’ αυτόν τον «μοναχικό» άνθρωπο αγωνίστηκε ο Ρήγας Βελεν-
στινλής με θάρρος και λεβεντιά!

Γεωργία Δαλδάκη

ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ολιγοπώληση της Αγοράς και τελικά χειραγώγη-
ση  των τιμών διαφαίνεται ότι επιδιώκεται με Νομοθετικές 
πρωτοβουλίες του ΥΠ.ΑΝ. που αποβλέπουν στην παρα-
σκευή άρτου και πώληση υγρών καυσίμων στα super 
market συνέπεια των οποίων θα είναι η συρρίκνωση των 
πολλών Μικρών επιχειρήσεων βασικών κυττάρων για την 
λειτουργία του ανταγωνισμού. Είναι αυτή η βασική επιδί-
ωξη;
Ο Νόμος “Σιούφα” (3526/07) που αφορούσε στην Αρτοποιητική 

Νομοθεσία ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιας διαβούλευσης που ανα-
ζήτησε την ορθή τομή.
Ήταν ίσως και από τους λίγους νόμους που έλαβε υπ’ όψιν την 

βασική αρχή που προωθείται και από την Ε.Ε.. Την Αρχή του “Σκέψου 
πρώτα πριν νομοθετήσεις για τις επιπτώσεις στις Μικρές επιχειρή-
σεις”.
Τις Μικρές και ιδιαίτερα τις Πολύ μικρές επιχειρήσεις που μεσού-

σης της Οικονομικής κρίσης, σύμφωνα και με έρευνες της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αντιστέκονται στις απολύσεις 
(επιχειρήσεις έως 9 εργαζομένους).
Δυστυχώς όμως, διαβλέπουμε ότι σκληρές νεοφιλελεύθερες από-

ψεις που θεοποιούν την Αγορά εξακολουθούν να πρυτανεύουν στην 
Ελλάδα επαναφέροντας σενάρια για δήθεν απελευθέρωση της Αγο-
ράς του άρτου και της βενζίνης. Δήθεν για να ωφεληθεί ο καταναλω-
τής. Απόψεις που αποτελούν στην ουσία το “περιτύλιγμα” για εξυπη-
ρέτηση συγκεκριμένων λίγων ολιγοπωλιακών συμφερόντων.
Επιδιώκεται δηλαδή να συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο το μεγάλο 

δίκτυο των Μικρών και ιδιαίτερα των Πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-9 
εργαζομένους) που διατηρούν το 56,5% των θέσεων εργασίας στον 
ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.
Αυτών που αποτελούν και τα βασικά κύτταρα Ανταγωνισμού.
Αποτελούν Σοφιστείες τα περί ωφέλειας των καταναλωτών και 

πτώσης των τιμών αν παρασκευάζεται και ψωμί και πωλείται και βεν-
ζίνη, έκτός όλων των άλλων, στα super market. Αν αυτό συμβεί με 
νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και περιορισθεί 
στην Αγορά ο Ανταγωνισμός, τότε θα οδηγηθούμε σε ολιγοπωλιακές 
καταστάσεις και πλήρη “χειραγώγηση” των τιμών. Κάτι που έχει ήδη 
συμβεί και σε μια σειρά άλλων προϊόντων στην Ελλάδα.
Οι πολλές Μικρές επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην διαμόρφωση 

συνθηκών ανταγωνισμού και όχι ή λίγες μεγάλες, που ενίοτε συγκρο-
τούν, γιατί αυτές μπορούν και cartel με εναρμονισμένες πρακτικές, 
τόσο στην διαμόρφωση των τιμών, όσο και στην επιβολή “λεοντείων” 
συνθηκών εμπορίας και διανομής.
Πωλείται άραγε φθηνότερα η βενζίνη από εκείνα τα πρατήρια καυ-

σίμων που ελέγχονται απόλυτα από τις μεγάλες αλυσίδες εταιριών 
πετρελαιοειδών;
Πωλούνται φθηνότερα τα αρτοσκευάσματα τύπου toast από τα 

super market σε σύγκριση με αυτά των μικρών αρτοποιείων και σε 
σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες; Σημειωτέον ότι το 90% και 
πλέον της Αγοράς, αυτής της κατηγόριας αρτοσκευασμάτων, ελέγχε-
ται από την αρτοβιομηχανία και τα super market.
Ποιους εξυπηρετεί λοιπόν η σπουδή του ΥΠ.ΑΝ. για ανάλογες πρω-

τοβουλίες; Ασφαλώς και όχι τους καταναλωτές και τις Μικρές επιχει-
ρήσεις.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Τεχνικοί Ασφαλείας 
Συνεχίζονται τα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας. 

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, 
μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο επαγγελματικών 

θεμάτων του ΕΕΑ στο τηλέφωνο: 
210-3601651-3 (εσωτ. 22).


