ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ - ΣΕΤΧΟ 2 | ΙΟΤΛΙΟ 2015 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015

Περιεχόμενα

Χαιρετιςμόσ από τον Πρόεδρο .................................................................................................. 1
Σα νζα τθσ Ομοςπονδίασ........................................................................................................... 1
Νζα από τθν ΓΕΒΕΕ .................................................................................................................. 3

Χαιρετιςμόσ από τον Πρόεδρο
Το 2015 ήταν μια δημιουργική χρονιά για την Ομοσπονδίας μας. Επιλέχθηκαν μέσα,
σχεδιάστηκαν ενέργειες και κινητοποιήθηκαν πόροι για την επίτευξη μικρών ή μεγαλύτερων
στόχων.
Το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τα μέλη μας και τους επαγγελματίες. Ασφαλιστικά,
φορολογικά και μισθολογικά ζητήματα ενεργοποίησαν μια σειρά από κινήσεις και
κινητοποιήσεις στις οποίες συμμετείχε ενεργά η Ομοσπονδία μας.
Εμείς, για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του θεσμικού μας ρόλου, οργανωνόμαστε,
βελτιώνουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τη δημοσιοποίηση της δράσης μας και
την ενημέρωση των μελών και γενικά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις,
ώστε να ανταποκριθούμε στα κελεύσματα των καιρών.
Σας καλούμε, σε αυτό το ταξίδι μαζί μας!
Αθανάςιοσ Βαςιλόπουλοσ, Πρόεδροσ Ομοςπονδίασ

Τα νέα τησ Ομοςπονδίασ
το δεφτερο εξάμθνο του 2015 πραγματοποιικθκαν μια ςειρά από δράςεισ, ενθμερωτικζσ,
επιμορφωτικζσ και ςυμμετοχικζσ. υγκεκριμζνα:
28-09-15 ζωσ 11-11-15 | Κατάρτιςθ των μελών τθσ Ομοςπονδίασ
Σο Κζντρο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ Γενικισ υνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν
Εμπόρων Ελλάδασ «ΚΕΚ ΓΕΒΕΕ» ςε ςυνεργαςία με τθν ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ
ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕΗΝΙΑ υλοποίθςε πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για τα μζλθ τθσ
Ομοςπονδίασ, ςτο πλαίςιο του Τποζργου 15 «χεδιαςμόσ, υλοποίθςθ, παρακολοφκθςθ και
εςωτερικι αξιολόγθςθ ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ ςυνδικαλιςτϊν, τθσ
εγκεκριμζνθσ Πράξθσ ςτο ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ και επιχειρθςιακισ
ικανότθτασ τθσ ΓΕΒΕΕ», ςτο Ε.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ςτα παρακάτω
αντικείμενα:





Οικονομία και μικρζσ επιχειριςεισ, 28/09/2015 - 05/10/2015
Κοινωνικι Πολιτικι και Απαςχόλθςθ, 7/10/2015 - 10/10/2015
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Ελλθνικό Κράτοσ και περιφζρειεσ, 12/10/2015 - 14/10/2015
Εκπαίδευςθ, Δια Βίου Μάκθςθ και Πιςτοποίθςθ Προςόντων, 19/10/2015 21/10/2015
 υνδικαλιςμόσ Εργοδοτϊν Μικρϊν Επιχειριςεων, Ομοςπονδίεσ, ωματεία,
2/11/2015 - 11/11/2015
Σα παραπάνω προγράμματα υλοποιικθκαν, ςτθν Καλαμάτα, ςε πιςτοποιθμζνθ αίκουςα
που παραχϊρθςε το ΚΕΚ ΕΣΑΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ.
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Χρθματοδοτικθκαν με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Σαμείο – Ε.Κ.Σ.) και εκνικϊν πόρων και είχαν επίβλεψθ από τθν Ειδικι Τπθρεςία
Διαχείριςθσ Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» του Τπουργείου Εργαςίασ,
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ
12/11/2015 | υμμετοχι ςτθν Απεργιακι Κινθτοποίθςθ
Η ΟΕΒΕ Νομοφ Μεςςθνίασ ςυμμετείχε ςτθν πανελλαδικι απεργία και ςτο κλείςιμο των
καταςτθμάτων – επιχειριςεων μελϊν τθσ, ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο τθσ ΓΕΒΕΕ και τθν
ομόφωνθ απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθ.
τισ 11-12-15 ςυν - υπογράφτθκε κοινό Ψιφιςμα όλων των Ομοςπονδιϊν τθσ
Πελοποννιςου ςτο οποίο δθλϊκθκε θ κετικι ανταπόκριςθ όλων ςτο κάλεςμα τθσ ΓΕΒΕΕ
για κινθτοποίθςθ.
3-4/12/2015 | Ευρωπαϊκό υνζδριο τθσ ΓΕΒΕΕ
το πρϊτο Ευρωπαϊκό υνζδριο Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που διεξιχκθ, υπό τθν αιγίδα
τθσ Γενικι υνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν και Εμπόρων Ελλάδοσ, ςτισ 3 και 4
Δεκεμβρίου 2015, τθν Ομοςπονδία Επαγγελματιϊν - Βιοτεχνϊν και Εμπορικϊν ωματείων
Νομοφ Μεςςθνίασ εκπροςϊπθςε ο κοσ Γαλανάκθσ Δθμιτριοσ. το διιμερο αυτό,
παρουςιάςτθκαν απόψεισ από ομιλθτζσ πολλϊν κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ θ
ουθδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία, Ρουμανία, Αγγλία, Πολωνία,
Γερμανία, Ιςπανία. Αναφζρκθκαν ςε διάφορα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
επιχειριςεισ ςτισ χϊρεσ τουσ αλλά και προβλιματα που προκφπτουν από Επιτροπζσ τθσ
Ε.Ε., ενϊ παράλλθλα παρουςίαςαν προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν.
Ο κοσ Γαλανάκθσ ςτθν παρζμβαςι του, μεταξφ άλλων, ανζφερε: «δεν μποροφμε να μιλάμε
μόνο για Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ, αλλά κυρίωσ για αυτοαπαςχολοφμενουσ
επαγγελματίεσ, που δεν υπάρχει ςτθν ατηζντα ςασ και είναι λυπθρό. Μθν ξεχνάμε ότι οι
πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, δθλαδι οι επιχειριςεισ με εργαηόμενουσ ζωσ 9 άτομα αποτελοφν
περίπου το 80% των επιχειριςεων ςτθν Ε.Ε.»
5-6/12/2015 | Ετιςια Γενικι υνζλευςθ ΓΕΒΕΕ
Σο διιμερο 5 και 6 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα θ 47θ Σακτικι Γενικι
υνζλευςθ τθσ Γενικισ υνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν και Εμπόρων Ελλάδασ.
ε αυτιν ςυμμετείχαν και οι τρείσ εκλεγμζνοι ςφνεδροι τθσ Ομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν,
Βιοτεχνϊν και Εμπορικϊν ωματείων Νομοφ Μεςςθνίασ κ.κ. Βαςιλοποφλοσ Ακανάςιοσ,
Καπερϊνθσ Γεϊργιοσ και Γαλανάκθσ Δθμιτριοσ. τθ υνζλευςθ αυτι, από τα εκλεγμζνα
μζλθ μασ, τζκθκαν τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι επιχειριςεισ ςτθ Μεςςθνία
όπωσ το φορολογικό, το αςφαλιςτικό, οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ και θ ζλλειψθ
ρευςτότθτασ και προτάκθκε θ μείωςθ των καταβαλλόμενων ειςφορϊν αλλά και κ
υποςτιριξθ τθσ πρόταςθσ τθσ ΓΕΒΕΕ, προκειμζνου να υπάρξει το δικαίωμα του κάκε
επαγγελματία για τθν ελεφκερθ επιλογι αςφαλιςτικισ κλάςθσ.
7/12/2015 | Εκδιλωςθ για το ΕΠΑ 2014-2020
Η ενθμερωτικι εκδιλωςθ, που διοργάνωςε θ ΟΕΒΕ Ν. Μεςςθνίασ, για τθν Προγραμματικι
Περίοδο 2014-2020, με ζμφαςθ ςτα επερχόμενα προγράμματα ενιςχφςεων που ζχουν
προδθμοςιευτεί, πραγματοποιικθκε ςτισ 07/12/15 με μεγάλθ επιτυχία κακϊσ θ αίκουςα
εκδθλϊςεων τθσ Ομοςπονδίασ ιταν κατάμεςτθ. Σο ακροατιριο, αφοφ παρακολοφκθςε με
μεγάλο ενδιαφζρον τισ ειςθγιςεισ τθσ κασ Ιωάννασ Γάλλου, Επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα τθσ
Ομοςπονδίασ και φμβουλοσ Ανάπτυξθσ και Αξιολόγθςθσ Προγραμμάτων και του κου
Δθμιτρθ Λεμονάκθ, Διευκφνοντα υμβοφλου τθσ ΚΕΔΡΟ Α.Ε. και Εμπειρογνϊμονα &
υντονιςτι υνεργατικϊν χθματιςμϊν (Clusters) παρζμεινε ωσ το τζλοσ τθσ εκδιλωςθσ,
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παρεμβαίνοντασ και κάνοντασ ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθ Δθμοςίευςθ των Νζων
Προγραμμάτων.
Βαςικό, κοινό, ςυμπζραςμα τθσ εκδιλωςθσ αυτισ ιταν ότι οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει
να οργανωκοφν, πριν το άνοιγμα των προςκλιςεων τθσ υποβολισ προτάςεων, ςτθ λογικι
τθσ καταγραφισ και ανάλυςθσ ςε δράςεισ και χρονοδιάγραμμα του επιχειρθματικοφ τουσ
ενδιαφζροντοσ, τθσ διενζργειασ ζρευνασ αγοράσ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που
κα αποτελζςουν τισ δυνθτικζσ δαπάνεσ του επενδυτικοφ τουσ πλάνου κακϊσ, και τθσ
αναγνϊριςθσ των ευκαιριϊν για ςυνεργαςία και ςυνζργεια μεταξφ επιχειριςεων του
ιδίου κλάδου ι μεταξφ επιχειριςεων διαφορετικϊν κλάδων με ςκοπό τθ δθμιουργία
νζων προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ για τισ επιχειριςεισ, για τουσ πελάτεσ και
για τθν τοπικι οικονομία.

Ωράριο λειτουργίασ: Δευτζρα – Παραςκευι 10:00 – 14:00 | Απογεφματα: κατόπιν τθλεφωνικοφ ραντεβοφ
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Νέα από την ΓΣΕΒΕΕ
Ζρευνα ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ – ε κάκετθ πτώςθ ο τηίροσ των μικρών επιχειριςεων από
τα capital controls.
Ι. Κάκετθ πτϊςθ ςτο κφκλο εργαςιϊν τουσ λόγω τθσ επιβολισ κεφαλαιακϊν ζλεγχων (capital
controls) ςθμείωςαν 9 ςτισ 10 επιχειριςεισ, ςφμφωνα με ζρευνα το ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ που ζγινε ςτο
διάςτθμα 21 με 27 Ιουλίου 2015. φμφωνα με τθν ίδια ζρευνα 3 ςτισ 10 επιχειριςεισ
ςθμείωςαν μείωςθ πάνω από 70% ενϊ ςυνολικά για τισ επιχειριςεισ θ μείωςθ του κφκλου
εργαςιϊν ιταν μεςοςτακμικά 48%. Άμεςθ ςυνζπεια ιταν θ ςυρρίκνωςθ τθσ κατανάλωςθσ
κατά 50% ι κατά 3,8 δις. € κατά το διάςτθμα αυτό.
Με μια μετριοπακι εκτίμθςθ υπολογίηουμε ότι από αυτι τθν μείωςθ το ελλθνικό δθμόςιο
ζχαςε 570 εκ. ευρϊ από ζμμεςουσ φόρουσ.
ΙΙ. Οι μικρζσ επιχειριςεισ ιταν απροετοίμαςτεσ να αντιμετωπίςουν τισ επιπτϊςεισ από τθν
επιβολι των capitalcontrols και το κλείςιμο των τραπεηϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα μόνο 1 ςτισ 2
χρθςιμοποιεί e-banking για τισ ςυναλλαγζσ τθσ με πελάτεσ και προμθκευτζσ, ενϊ 7 ςτισ 10
δεν διακζτουν ςυςκευζσ EFT/POS προκειμζνου να πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ με
πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ και προπλθρωμζνεσ κάρτεσ. Ειδικότερα ςτισ υπθρεςίεσ 6 ςτισ 10
επιχειριςεισ δεν διακζτουν e-banking και ςτο εμπόριο το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 53,3%,
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ενϊ το ποςοςτό αυτό εκτινάςςεται ςτουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ κακϊσ 7 ςτουσ 10
διακζτουν e-banking.

δεν

ΙΙΙ. Σζλοσ 7 ςτουσ 10 επιχειρθματίεσ διλωςαν ότι δεν κα πάνε διακοπζσ φζτοσ. Αυτό είναι το
μεγαλφτερο ποςοςτό που ζχει καταγραφεί ποτζ ςε ζρευνεσ του ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ και υπογραμμίηει
τθν απότομθ πτϊςθ του εςωτερικοφ τουριςμοφ ςτθν χϊρα μασ.
Πθγι: http://www.imegsevee.gr/dtimegsevee/1039--capital-controls

Ζρευνα ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ- Ιοφλιοσ 2015 - Εξαμθνιαία αποτφπωςθ οικονομικοφ κλίματοσ
ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ
ε κακεςτϊσ ςυρρίκνωςθσ και διαρκοφσ ματαίωςθσ ι ςτθ καλφτερθ των περιπτϊςεων
αναςτολισ των επενδυτικϊν ςχεδίων («κλειςτό μζχρι νεοτζρασ») βρίςκονται οι μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ, ελλείψει κάκε εξωγενοφσ κετικισ προοπτικισ, ςφμφωνα με τθν τελευταία ζρευνα
οικονομικοφ κλίματοσ που διεξιγαγε το ΙΜΕ-ΓΕΒΕΕ. Η τελευταία κρίςθ που κορυφϊκθκε με τθν
επιβολι κεφαλαιακϊν ελζγχων επιδείνωςε ςθμαντικά τα πραγματικά μεγζκθ των
επιχειριςεων, ενϊ το κλείςιμο τθσ ςυμφωνίασ δε ςυνεπάγεται αυτόματα αναςτροφι του
κλίματοσ. Οι ενδείξεισ ανάςχεςθσ τθσ υφεςιακισ πορείασ που παρουςιάςτθκαν το β’ εξάμθνο
του 2014 φαίνεται να αναςτράφθκαν ςθμαντικά κατά τθ διάρκεια του α’ εξαμινου του 2015.
Σονίηεται ότι θ λφςθ που επιλζχκθκε ςτο τζλοσ αυτισ τθσ διαπραγμάτευςθσ, αν και αποςόβθςε
τθν άτακτθ χρεοκοπία , επιτείνει τα αδιζξοδα για τισ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ εκτόσ από
τθν υπερχρζωςθ και τθν κάκετθ πτϊςθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ, ζχουν να αντιμετωπίςουν ζνα
εξαιρετικά εχκρικό περιβάλλον ρυκμίςεων που πλιττει τον ανταγωνιςμό και οδθγεί ςε
περαιτζρω ολιγοπϊλθςθ τθσ αγοράσ.
Η ζλλειψθ ρευςτότθτασ, θ ανυπαρξία ιδιωτικισ αλλά και δθμόςιασ επενδυτικισ πρωτοβουλίασ,
θ κακιλωςθ τθσ απαςχόλθςθσ αποτελοφν ανθςυχθτικοφσ παράγοντεσ που αναςτζλλουν
αενάωσ τθν πορεία τθσ χϊρασ προσ τθν ανάκαμψθ. Είναι ςαφζσ ότι ςτθν ελλθνικι οικονομία
τείνει να διαμορφωκεί και να ενιςχυκεί ζνασ επικίνδυνοσ δυϊςμόσ ανάπτυξθσ- υπανάπτυξθσ,
όπου ςυγκεκριμζνοι κλάδοι και επιχειριςεισ κα αναγκαςτοφν να μεταπθδιςουν ςτον άτυπο
τομζα τθσ οικονομίασ για να μπορζςουν να επιβιϊςουν μζςα ςτο δυςμενζσ φορολογικό και
ανταγωνιςτικό περιβάλλον που διαμορφϊνεται. Σο ΙΜΕ-ΓΕΒΕΕ εκτιμά ότι εξ αιτίασ τθσ
εφαρμογισ του νζου εμπροςκοβαροφσ προγράμματοσ λιτότθτασ ςτο επόμενο εξάμθνο κα
ςθμειωκεί εκ νζου ςθμαντικι υποχϊρθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Σα
δθμοςιονομικά μζτρα και θ φφεςθ κα δυςχεράνουν τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ και τουσ
αυτοαπαςχολοφμενουσ.
Η κυβζρνθςθ καλείται, μαηί με τθν εξαςφάλιςθ πολιτικισ ςτακερότθτασ, να αναηθτιςει
«λφςεισ» για τθν επίτευξθ οικονομικισ ανάκαμψθσ και αποκατάςταςθσ του κλίματοσ
εμπιςτοςφνθσ μζςα ςε ζνα περιβάλλον που κρφβει ςθμαντικοφσ κινδφνουσ ςε δθμοςιονομικό,
γεωοικονομικό και ανταγωνιςτικό επίπεδο. Είναι επιτακτικι θ διαμόρφωςθ μιασ επενδυτικισ
πολιτικισ με ταυτόχρονθ αξιοποίθςθ εκνικϊν πόρων, ιδιωτικϊν και δθμόςιων, κακϊσ και ταχεία
απορρόφθςθ των κοινοτικϊν κονδυλίων ςε κλάδουσ εκνικοφ ενδιαφζροντοσ με
πολλαπλαςιαςτικό όφελοσ. Η παραγωγικι αναςυγκρότθςθ και οι μεταρρυκμίςεισ ςτθν
παραγωγικι βάςθ πρζπει να προθγθκοφν των υπόλοιπων μεταρρυκμίςεων. Η πολυπόκθτθ
εξωςτρζφεια πρζπει να ςυνδυαςτεί με πρωτοβουλίεσ δθμιουργίασ μιασ ςτζρεθσ εςωτερικισ
παραγωγικισ βάςθσ και αγοράσ.
Πθγι: http://www.imegsevee.gr/dtimegsevee/1048--2015-
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