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Αθήνα - Σμύρνη (Τουρκία) 
Τα παραδοσιακά καφενεία «συναντιούνται»

Στις 17 Οκτωβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία η προγραμματισμένη 
συνάντηση μεταξύ της Αδελ-
φότητας Καφεπωλών Αθηνών 
και του Συλλόγου Καφεπωλών 
Σμύρνης από την Τουρκία. 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο 

του Συλλόγου Καφεπωλών 
Σμύρνης, συνοδευόμενο από 
εκπροσώπους του αντίστοι-

χου Εμπορικού Επιμελητηρίου 
πραγματοποίησε  τριήμερη 
επίσκεψη στην χώρα μας με 
σκοπό την διερεύνηση νέων 
τρόπων αντιμετώπισης προ-
βλημάτων του κλάδου θέτο-
ντας σαν πρώτο σταθμό του 
ταξιδιού τους την συνάντηση 

Οι παρευρισκόμενοι, μέλη 
των διοικητικών συμβουλίων 
και εκπρόσωποι του κλάδου, 
είχαν την ευκαιρία να διερευ-
νήσουν κοινά σημεία δράσης 
των δύο σωματείων, να ανταλ-
λάξουν ιδέες για θέματα που 
απασχολούν τον κλάδο και να 
βρουν κοινά και διαφορές στις 
καθημερινές, επαγγελματικές 
τους, δραστηριότητες.

με τους Έλληνες συναδέλ-
φους τους. 
Η τρίωρη αυτή συνάντηση 

ήταν η πρώτη που πραγμα-
τοποίησε η Αδελφότης Καφε-
πωλών Αθηνών με αντίστοιχο 
σωματείο του εξωτερικού από 
την ίδρυσή της το 1914.

ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Δανειοδότηση πολύ μικρών και μικρών επιχει-

ρήσεων για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο 
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
Η ΓΣΕΒΕΕ σε επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακων-

σταντίνου, την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κα 
Λ. Κατσέλη και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλο, αναφέρει 
τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει επιφέρει η ύφεση στη λειτουργία και τις 
προοπτικές βιωσιμότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που 
αποτελούν και τον βασικό πυλώνα της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας 
(99,6% του συνόλου) τους τελευταίους μήνες.
Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία, 

σύμφωνα με τα οποία ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ βρίσκεται πλέον σε αρνη-
τικά επίπεδα (-0,3%), ενώ παράλληλα όλοι οι επιμέρους δείκτες εμφανίζουν 
επιδείνωση. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι σε σχέση με τον αντίστοιχο 
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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
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ÅÈÍÉÊÇ 
Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ 

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ, ÊÁ-
ÔÏÉÊÉÙÍ, ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ, ÕÃÅÉÁÓ, 
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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) 

μήνα του 2008, ο Δείκτης Βιομηχανικής 
Παραγωγής έχει μειωθεί κατά 8,8%. ο 
Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομη-
χανία κατά 27,8%, ενώ αναμένεται πε-
ραιτέρω επιδείνωση της κατάστασης 
καθώς ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών 
στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 33,7%. 
Εξίσου σημαντικά προβλήματα αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος του εμπορίου με τον 
Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό 
Εμπόριο και στο Χονδρικό Εμπόριο να 
παρουσιάζουν μείωση κατά 9,1% και 
15,3% αντίστοιχα. Φυσικό επακόλουθο 
της κατάστασης αυτής είναι η συνεχής 
αύξηση του ποσοστού ανεργίας (9,6% 
για τον Ιούλιο του 2009). 
Η κάμψη της οικονομικής δραστη-

ριότητας, όπως αποτυπώνεται παρα-
πάνω, ανατροφοδοτεί τη μείωση του 
διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδή-
ματος των νοικοκυριών με αποτέλεσμα 
την πτώση της ζήτησης και επομένως, 
τη μείωση του κύκλου εργασιών των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. 
Ο μειωμένος κύκλος εργασιών, με τη 
σειρά του, δημιουργεί και εντείνει τα 
προβλήματα ρευστότητας των επιχει-
ρήσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από 
τα αποτελέσματα της πανελλαδικής 
έρευνας που διεξήγαγε το Ινστιτούτο 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε συνεργασία με την 
εταιρία MARC σε 831 πολύ μικρές 
και μικρές επιχειρήσεις. Το 72% από 
αυτές δήλωσε μείωση της ζήτησης 
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν. Επιπλέον, οι 3 στις 
4 επιχειρήσεις αναφέρουν μείωση της 
ρευστότητας τους από το τελευταίο 
εξάμηνο και το 50% προβλέπει μείωση 
των παραγγελιών τους για το επόμενο 
χρονικό διάστημα. 
Η μείωση της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων αντανακλάται από την 
έκρηξη του όγκου και του ποσού των 

ακάλυπτων επιταγών και των απλή-
ρωτων συναλλαγματικών. Το ύψος 
τους ανέρχεται σε 2,6 δισ. ευρώ, ενώ 
αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους 
να φτάσει πάνω από 3 δισ. ευρώ, να 
ξεπεράσει δηλαδή το 1% του ΑΕΠ. 
Ενώ σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται 
αύξηση στην αθέτηση πληρωμών, το 
πρόβλημα στην Ελλάδα είναι οξύτερο 
λόγω του φαινομένου της χρήσης 
“μεταχρονολογημένων επιταγών” 
στις συναλλαγές μεταξύ των επιχει-
ρήσεων. 
Η μείωση της ρευστότητας δημιουρ-

γεί επιπρόσθετα προβλήματα σχετικά 
με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. Επομένως, εμφανίζεται ολοένα 
και πιο έντονο, λόγω της ύφεσης και 
της πιστωτικής ασφυξίας, το φαινόμε-
νο της καθυστέρησης πληρωμής των 
οφειλών των επιχειρήσεων προς το 
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 
Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
για θέματα χρηματοδότησης, η μία 
στις τρεις επιχειρήσεις δήλωσε ότι σε 
περίπτωση που δεν είναι σε θέση να 
καλύψει τις χρηματοοικονομικές τις 
ανάγκες, δεν θα εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις της προς το Δημόσιο.
Σε αντίθεση με την καθυστέρηση 

ή την αθέτηση πληρωμών στις συ-
ναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όταν 
εμπλέκεται το Δημόσιο το πρόβλημα 
γίνεται διττό. Αφενός μεν, οι επιχειρή-
σεις λειτουργούν υπό ένα καθεστώς 
αβεβαιότητας και αντιμετωπίζουν 
προβλήματα που δυσχεραίνουν την 
δραστηριότητά τους (όπως για πα-
ράδειγμα ζητήματα φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, πρόστι-
μα κ.α.), αφετέρου δε το Κράτος και 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία στερούνται 
τα απαραίτητα έσοδα για να εφαρμό-
σουν την πολιτική τους και να αντα-
ποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σε 
αυτό συνηγορούν και τα διαθέσιμα 
στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ενώ το 
2007 το 17% των ασφαλισμένων στον 

ΟΑΕΕ αδυνατούσε να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του προς αυτό τον 
ασφαλιστικό φορέα, για το 2009 το 
ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 25%.
Με βάση τα παραπάνω η ΓΣΕΒΕΕ 

κατέθεσε μέσω της επιστολής της, την 
ακόλουθη πρόταση:

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η
Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει ως άμεσο μέτρο 

για την αντιμετώπιση του παραπάνω 
προβλήματος την δανειοδότηση των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων με επιδότηση επιτοκίου από 
την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Συγκεκριμένα, η 
πρόταση αφορά την δημιουργία ενός 
προγράμματος από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, 
το οποίο θα προσφέρει επιδότηση 
επιτοκίου για ειδικά δάνεια που 
συνάπτουν οι πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους 
προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
των δανείων αυτών είναι ότι το ποσό 
δεν εκταμιεύεται στον δανειζόμενο, 
αλλά μεταφέρεται απευθείας από την 
Τράπεζα στον φορέα του Δημοσίου 
και το Ασφαλιστικό Ταμείο προς το 
οποίο έχει ανεκπλήρωτες υποχρε-
ώσεις ο δανειζόμενος. Το μέγιστο 
ποσό του δανείου προτείνεται να κα-
θοριστεί στο ύψος των οφειλών του 
δανειζόμενου προς το Δημόσιο και 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με ανώτατο 
όριο το ποσό των 100.000 ευρώ και με 
χρονική διάρκεια 5 έτη. Απαραίτητη 
προϋπόθεση θα πρέπει να είναι ότι 
η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά 
και δεν βρίσκεται σε διαδικασία 
πτώχευσης.
Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα 

έχει θετικές συνέπειες τόσο στις επι-
χειρήσεις όσο και στο Κράτος. Αφενός 
θα συμβάλει στην εξασφάλιση της 
βιώσιμης λειτουργίας των πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων καθώς 
αποτελεί  μια “ένεση ρευστότητας” 
προς αυτές. Η μεταφορά της εξόφλη-
σης των οφειλών της επιχείρησης 
προς το Δημόσιο στο μέλλον, μέσω 
του τραπεζικού δανεισμού, παρέχει 
τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 
ανταποκριθεί στις πολλές άλλες υπο-
χρεώσεις της, ειδικά στην τρέχουσα 
δυσχερή οικονομική συγκυρία, και 
να διαχειριστεί με ορθολογικότερο 
τρόπο τις ταμειακές της ροές. Η επιδό-
τηση επιτοκίου αποτελεί απαραίτητο 
συστατικό του μέτρου, διότι σε άλλη 
περίπτωση, η καταβολή του τόκου θα 
ισοδυναμούσε με την επιβολή προστί-

μου. Προκειμένου να καταστεί το μέτρο 
πιο ελκυστικό προς τις επιχειρήσεις, η 
ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να προ-
βλεφθεί απαλλαγή των επιχειρήσεων 
που θα κάνουν χρήση του προγράμμα-
τος από τα πρόστιμα που επιβάλλονται 
από το Δημόσιο για την καθυστέρηση 
εξόφλησης οφειλών. 
Είναι προφανές ότι με δεδομένο το 

πρόβλημα της υστέρησης των εσόδων 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και 
των Ασφαλιστικών Ταμείων, το μέτρο 
αυτό θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα 
καθώς η καταβολή των οφειλών των 
επιχειρήσεων θα είναι άμεση και θα 
καλύπτει ολόκληρο το ποσό των υπο-
χρεώσεων. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ έχει ήδη 
προσφέρει στο παρελθόν παρόμοια 
προϊόντα προς τις επιχειρήσεις (Δράση 
2.10.2 και Α’ Φάση τα Δράσης Στήριξης 
της Ρευστότητας Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων), επομένως έχει 
την τεχνογνωσία για την υλοποίηση 
ενός αντίστοιχου προγράμματος για 
την επιδότηση επιτοκίου. Επιπρόσθετα, 
η χρηματοδότηση του μέτρου μπορεί 
να καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους, 
καθώς είναι συμβατό με τον Κανονι-
σμό “de minimis” αλλά και με το νέο 
καθεστώς για τις Κρατικές Ενισχύσεις 
που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, λόγω της οικονομικής 
κρίσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

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

Λουκά, Γεράσιμο, Αρτέμιο, Σωκράτη, Ιάκωβο, Χρυσάνθη, 
Δημήτρη, Δήμητρα, Μελίνα

Συνάδελφοι προσοχή στα μηνύματα που λαμβάνετε 
από τετραψήφιους ή πενταψήφιους αριθμούς. 

Μην απαντάτε γιατί είναι παγίδες με υψηλή χρέωση.

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.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχεται στα μέλη 
του Δ.Σ. κ. Δήμητρα Θεοδωρακοπούλου και 

κ. Δημήτριο Τσίτουρα Χρόνια Πολλά 
για την ονομαστική τους εορτή - δημιουργικά - 

με υγεία σ’ αυτούς και τις οικογένειές τους.

ÁèÞíá, ÐÝìðôç 15 Ïêôùâñßïõ 2009 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ÈÝìá: ÓõíÝäñéï ôçò Åõ-

ñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò óôç 
Óïõçäßá ãéá ôçí ÐñÜîç ãéá 
ôéò ÌéêñÝò Åðé÷åéñÞóåéò 
Το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου δι-

εξήχθη στη Στοκχόλμη το ετήσιο 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής επιτροπής 
για τις μικρές επιχειρήσεις με τίτλο: 
“Από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις 
μικρές Επιχειρήσεις στην Πράξη για 
τις Μικρές Επιχειρήσεις”. Ο τίτλος 
αυτός αντανακλά την αλλαγή πολιτι-
κής σε σχέση με τις μικρές επιχει-
ρήσεις. Μέχρι σήμερα, το Συνέδριο 
επικεντρωνόταν στην ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές 
Επιχειρήσεις. Τον Ιούνιο του 2008, 
ωστόσο, η Επιτροπή καθιέρωσε την 
“Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις” 
δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για 
την ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με 
τις ΜΜΕ. Με την Πράξη για τις Μι-
κρές Επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή θέτει στο επίκεντρο του εν-
διαφέροντος τις ανάγκες των μικρών 
επιχειρήσεων, μέσω 10 αρχών που 
αφορούν την βελτίωση του γενικότε-
ρου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο δραστηριοποιού-
νται.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνερ-
γασία με τη Σουηδική Προεδρία, με 
συμμετοχή εκατοντάδων εκπροσώ-
πων φορέων και οργανισμών από 55 
χώρες, αριθμός πολύ μεγαλύτερος 
από τον αντίστοιχο περσινό, γεγο-
νός που αναδεικνύει την συνεχώς 
αυξανόμενη σημασία των πολιτικών 
για τις ΜΜΕ.  Στις εργασίες του συ-
νεδρίου συμμετείχαν 2 εκπρόσωποι 
από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρή-
σεων της ΓΣΕΒΕΕ.

ΓΣΕΒΕΕ     ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις 
οποίες διεξήχθη το φετινό συνέδριο 
προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη ση-
μασία στις τοποθετήσεις των συνέ-
δρων και τα συμπεράσματα. Οι συ-
νέπειες της πρωτοφανούς οικονομι-
κής κρίσης στις μικρές επιχειρήσεις 
καθώς και οι πολιτικές και τα μέτρα 
υπέρβασής τους αποτέλεσαν το βα-
σικό θέμα συζήτησης του Συνεδρί-
ου. Παραθέτουμε τα σημαντικότερα 
συμπεράσματα του Συνεδρίου και 
τις καλύτερες πρακτικές που έχουν 
εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε ορι-
σμένα Κράτη – Μέλη:

• Ένα σημαντικό ζήτημα που απα-
σχόλησε το Συνέδριο ήταν η δια-
σφάλιση της ρευστότητας των επι-
χειρήσεων, ειδικά στην τρέχουσα 
δυσχερή περίοδο. Παρουσιάστηκαν 
μέτρα που ήδη εφαρμόζονται με 
επιτυχία σε άλλες χώρες για το σκο-
πό αυτό, με βασικότερο την παροχή 
φορολογικών κινήτρων για επανε-
πένδυση κερδών. Το αφορολόγητο 
αποθεματικό για επενδύσεις απο-
τελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΒΕΕ και 
με δεδομένη την απροθυμία των 
τραπεζών να χορηγήσουν δάνεια σε 
μικρές επιχειρήσεις, θα αποτελούσε 
μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης 
για νέες επενδύσεις.

• Σε σχέση με το θέμα των δια-
δικασιών πτώχευσης και μεταβίβα-
σης των επιχειρήσεων, πολλές χώρες 
προσπαθούν να απλοποιήσουν το 
υφιστάμενο πλαίσιο με κύριο στό-
χο τον αποστιγματισμό της πτώχευ-
σης για να έχει δεύτερη ευκαιρία 
ο επιχειρηματίας που βρέθηκε σε 
δύσκολη θέση. Προς την κατεύθυν-
ση αυτή, χρήσιμα μέτρα θα ήταν η 
προώθηση μιας εξωδικαστικής δια-
δικασίας, η γρήγορη απαλλαγή του 
χρεώστη, η ελαχιστοποίηση των συ-
νεπειών προς την οικογένειά του, η 
εξαίρεση συγκεκριμένων ειδών προς 

κατάσχεση (όπως για παράδειγμα η 
πρώτη κατοικία) και η εξασφάλιση 
της πρόσβασης σε τραπεζικό λογα-
ριασμό. Άρρηκτα συνδεδεμένο με 
το παραπάνω είναι και το ζήτημα της 
αναδιάρθρωσης του χρέους, ώστε 
να μην φτάνουν στη χρεοκοπία επι-
χειρήσεις που αντιμετωπίζουν έκτα-
κτα προβλήματα. Επιπλέον, καθώς 
μέσα στα επόμενα χρόνια 690.000 
επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν 2,8 
εκατ. θέσεις εργασίας θα πρέπει να 
μεταβιβαστούν, επιβάλλεται η απλού-
στευση των διαδικασιών και η συμ-
βουλευτική υποστήριξη προς τις επι-
χειρήσεις αυτές.

• Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σχετικά 
με το ζήτημα των καθυστερήσεων 
στις πληρωμές, το οποίο έχει εντα-
θεί πανευρωπαϊκά τους τελευταίους 
μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελ-
λάδα καταλαμβάνει την τελευταία 
θέση στην ΕΕ σε σχέση με τον μέσο 
αριθμό των ημερών εξόφλησης των 
οφειλών. Αυτό οφείλεται κατά κύ-
ριο λόγο στο μοναδικό φαινόμενο 
της “μεταχρονολόγησης επιταγών” 
αλλά και στο γεγονός ότι το Ελληνικό 
Δημόσιο αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους “κακοπληρωτές” στην 
Ευρώπη.

• Σημαντικό θέμα συζήτησης απο-
τέλεσε η πρόσβαση των μικρών 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμ-
βάσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις δυ-
σκολεύονται να συνάψουν δημόσιες 
συμβάσεις, λόγω της τακτικής που 
ακολουθούν οι αναθέτουσες αρχές. 
Κατά κανόνα, πολλά μικρά έργα συ-
γκεντρώνονται σε μια μεγάλη πρό-
σκληση υποβολής προσφορών στην 
οποία δεν μπορούν να ανταποκρι-
θούν οι μικρές επιχειρήσεις, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει ελλιπής πλη-
ροφόρηση. Ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν ήδη προχωρήσει σε μέτρα για 
την άρση αυτών των περιορισμών 
δημιουργώντας πλατφόρμες και δί-
κτυα ενημέρωσης για προκηρύξεις 
καθώς και την διαίρεση των έργων 
σε μικρότερα τμήματα για τη διευκό-
λυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ.

• Ολοένα και μεγαλύτερο ενδια-
φέρον συγκεντρώνει το ζήτημα του 
τρόπου με τον οποίο οι περιβαλλο-
ντικές προκλήσεις μπορούν να οδη-
γήσουν σε επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες. Στόχος πολλών χωρών είναι η 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 
των ΜΜΕ και η ανάπτυξη της “πράσι-

νης” επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά 
αναφέρονται μέτρα για οικολογικές 
επιδοτήσεις και χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων για επενδύσεις στην 
εξοικονόμηση ενέργειας που έχουν 
προωθηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες.

• Η θεματολογία του Συνεδρίου 
περιείχε πολλά ακόμα ζητήματα 
όπως η προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της 
καινοτομίας και της δημιουργικότη-
τας στον επιχειρηματικό τομέα κα-
θώς και εξειδικευμένα θέματα όπως 
η επιχειρηματικότητα στα Δυτικά 
Βαλκάνια και τις Μεσογειακές χώρες 
(εκτός Ε.Ε.).
Οι παρεμβάσεις των συνέδρων, 

αλλά και των στελεχών της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής εστίασαν στην ανά-
γκη επιτάχυνσης της εφαρμογής της 
Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
από τα Κράτη - Μέλη, μέσω της εν-
σωμάτωσής της στα επιμέρους Εθνι-
κά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων. 
Στόχος σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνι-
κό επίπεδο παραμένει η διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και η υιοθέτηση από τις Κυβερνήσεις 
της αρχής “Σκέψου Πρώτα σε Μικρή 
Κλίμακα”.
Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα υστερεί 

στην εφαρμογή της Πράξης για τις 
Μικρές Επιχειρήσεις, όπως άλλωστε 
είχε σημειωθεί και σε πρόσφατο συ-
νέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνο-
μοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων & 
Βιοτεχνιών) στις αρχές Απριλίου. Η 
ΓΣΕΒΕΕ προτείνει την έναρξη μιας 
διαδικασίας διαβούλευσης της πο-
λιτείας με τους φορείς των μικρών 
επιχειρήσεων τόσο για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών της κρίσης 
όσο και για την διαμόρφωση μιας 
συνολικής πολιτικής με βασικό άξονα 
τις μικρές επιχειρήσεις. Εξάλλου, ας 
μην ξεχνάμε ότι οι μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την 
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνι-
κής επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας, καθώς αποτελούν το 99,6% του 
συνολικού αριθμού των επιχειρήσε-
ων στη χώρα μας.

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ 
ÄÇÌÇÔÑÇÓ 

ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÓ
Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ

ÍÉÊÏÓ ÓÊÏÑÉÍÇÓ



ΣΕΛΙΔΑ 4 ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

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).

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Στην περιοχή Ίλιον πωλείται ψαροταβέρνα - 

ΟΥΖΕΡΙ, με άδεια τραπεζοκαθισμάτων 
σε πλατεία. 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 5775066 - 
κιν. 6976206034

ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Η τοποθέτηση της ΓΣΕΒΕΕ σε σχέση με την πρόθεση επα-

ναφοράς του δημοτικού φόρου 2% επί του τζίρου των επιχειρήσε-
ων. 
Η ΓΣΕΒΕΕ σε επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέ-

ντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ι. Ραγκούση, εξέφρασε 
την έντονη αντίθεσή της για την πρόθεσή του, όπως αυτή διαφαίνεται 
σε δημοσιεύματα του Τύπου, να επαναφέρει τον επαχθή δημοτικό 
φόρο 2% επί του τζίρου (ανεξαρτήτων ύπαρξης κερδοφορίας) στις 
περίπου 160.000 μικρές και πολύ μικρές τουριστικές και επισιτιστικές 
επιχειρήσεις και ζήτησε από τον Υπουργό να οριστεί άμεσα μία συνά-
ντηση επί του θέματος, παρουσία και των εκπροσώπων των τουριστι-
κών και επισιτιστικών επιχειρήσεων.
Η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή: 

“Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, ότι, εκτός από το Κράτος και τις ανά-
γκες του (κεντρική διοίκηση - τοπική αυτοδιοίκηση), υπάρχουν και οι 
ανάγκες της πραγματικής οικονομίας (μικρών επιχειρήσεων και εργα-
ζόμενων σε αυτές). Ιδιαίτερα, σε μια εποχή που οι μικρές επιχειρήσεις 
κλείνουν με ανησυχητικούς ρυθμούς και χάνονται θέσεις εργασίας. 
Σε μια εποχή που στραγγαλίζονται από την έλλειψη ρευστότητας και 
αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα δε, και 
με τα τελευταία στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ έχουμε αύξηση 180% των 
ακάλυπτων επιταγών σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Θεωρούμε αυτονόητο, ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση σας και 

διαμόρφωση “λεόντειων” συνθηκών υπέρ των ΟΤΑ και σε βάρος των 
επιχειρήσεων, θα υπάρξει συζήτηση με τους φορείς τους”.
Σημειωτέον, ότι η ΓΣΕΒΕΕ είναι αποφασισμένη από καιρού να αμ-

φισβητήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ακόμα και την ισχύουσα έως 
σήμερα δημοτική φορολογία του 0,5% στους τζίρους των τουριστι-
κών και επισιτιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτή προέκυψε μετά από 
πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν. 3756/2009).
Υπάρχει σχετική Ευρωπαϊκή νομολογία.
Το 0,5% δεν είναι δημοτικό τέλος, όπως κατ’ επίφασην και υποκρι-

τικά αποκαλείται, αλλά φόρος και μάλιστα επιλεκτικού χαρακτήρα. 
Επιβάλλεται δε, ανεξάρτητα από το αν οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν 
κέρδη ή ζημίες.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Νομικό Γραφείο 
Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη 

του ότι έχει αναθέσει σε δικηγόρο την παροχή νομικών συμβου-
λών για την επίλυση των επαγγελματικών θεμάτων τους. Τα μέλη 
μπορούν να ζητούν τη συνδρομή του κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
ώρες 12.00-14.00 στα γραφεία του επιμελητηρίου, 1ος όροφος 
ή να επικοινωνούν μαζί του μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
210-3601654, 210-3613671, 210-3613679, 210-3613766, 

210-3613038

ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ 
Óôçí ôåëåõôáßá óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ï Ðñüåäñïò 

ôçò Á.Ê.Á. êïò ÉùÜííçò Êáôóüãéáííçò ìå ôï Ðñï-
åäñåßï ôçò Ï.Å.Â.Å.Á. (Ïìïóðïíäßá Åðáããåëìáôéþí 
- Âéïôå÷íþí - Åìðüñùí ÁèÞíáò), Ýèåóå èÝìá ôçí 
áðáãüñåõóç ôïõ êáðíßóìáôïò, íá óõæçôçèåß êáé 
íá óôáëèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé Êïéíùíé-
êÞò Áëëçëåããýçò õðïìíÞìáôá äéáìáñôõñßáò ôùí 
óõíáöþí åðáããåëìÜôùí. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Βουλής 16 - 2ος όροφος 

Τηλ. 210-3248418 - Τηλ.& Fax: 210-3220405
105 63 Αθήνα 
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ΠΡΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Αριστοτέλους 17 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10433
Υπ’ όψιν 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Κας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου 

Κα Υπουργέ, 
Η απαγόρευση του τσιγάρου και μάλιστα χωρίς καμία σοβα-

ρή μελέτη και προετοιμασία, το μόνο που κατάφερε ήταν, τα 
ήδη χτυπημένα μαγαζιά μας από την οικονομική κρίση να τα 
φέρει στο χείλος του κλεισίματος, με μείωση της πελατείας 
μας από 50%-70% και μείωση των καταστημάτων έως 70%. 
Αυτό συνεπάγεται επιπλέον αύξηση της ανεργίας. 
Για όλα τα ανωτέρω και επειδή το Σωματείο μας έχει συγκε-

κριμένα μέτρα, όπου και ο νόμος να ισχύσει αλλά και τα μαγα-
ζιά μας να μην κλείσουν, ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας 
για να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ

Τα χρονικά όρια λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως 
Οι υπουργοί Εσωτερικών Απα-

σχόλησης και Κοινωνικής Προστα-
σίας προχώρησαν στον καθορισμό 
των χρονικών ορίων λειτουργίας 
κέντρων διασκεδάσεως και συνα-
φών καταστημάτων. Η απόφαση 
έχει ως εξής: 
Αρθρο 1 
Ωράριο λειτουργίας. 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 

της υπ’ αριθμ. 1011/22/19 ιβ’ από 
26/6/1994 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας 
Τάξης (Β’ 724) αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας 
των κέντρων διασκεδάσεως, των 
μπαρ, των λεσχών και των καφετε-
ριών καθορίζονται ως ακολούθως: 
α. Τις ημέρες Κυριακή έως και 

Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της 
επόμενης ημέρας για την περίοδο 
από 1 Οκτωβρίου έως 31 ΜαΪου 

και μέχρι την 05.00 ώρα της επό-
μενης ημέρας για την περίοδο από 
1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν 
επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυ-
τών πριν από την 06.00 ώρα. 
β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις 

ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, 
τις παραμονές των επίσημων αρ-
γιών, την Τσικνοπέμπτη, την πα-
ραμονή και την ημέρα της εορτής 
του τοπικού πολιούχου Αγίου, όταν 
ισχύει και τοπική αργία, καθώς και 
κατά τη διάρκεια τοπικών, θρη-
σκευτικών ή άλλων λαϊκών πανη-
γύρεων».
Αρθρο 2 
Εναρξη ισχύος. 
Η ισχύς της παρούσης απόφα-

σης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009


