
σνάνηηζη Προεδρείοσ ΓΔΒΔΔ με ηον Πρόεδρο ηης ΓΗΜΑΡ, κ. Φώηη 

Κοσβέλη. 

Πεξηζζόηεξα ινπθέηα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ εμαηηίαο ησλ θνξνινγηθώλ θαη αζθαιηζηηθώλ 

ξπζκίζεσλ πνπ έρεη ςεθίζεη ε θπβέξλεζε πξνέβιεςε  όηη ζα έρνπκε κέζα ζην 2014 ην Πξνεδξείν ηεο 

ΓΔΒΔΔ θαηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε αληηπξνζσπεία ηεο ΓΗΜΑΡ θαη ην Πξόεδξό ηεο θ. Φώηε 

Κνπβέιε. Παξάιιεια ε ΓΔΒΔΔ πξνεηδνπνίεζε όηη κε ηελ αθνινπζνύκελε πνιηηηθή ν ΟΑΔΔ βξίζθεηαη 

ζηα πξόζπξα ηνπ θιεηζίκαηνο. Μεηά ηε ζπλάληεζε ν Πξόεδξνο ηεο ΓΔΒΔΔ, θ. Γ. Καββαζάο θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο ΓΗΜΑΡ, θ. Φ. Κνπβέιεο δήισζαλ: 

Γ. Καββαθάς: Σν Πξνεδξείν ηεο ΓΔΒΔΔ ζπλαληήζεθε ζήκεξα κε ηνλ Πξόεδξν, θ. Κνπβέιε. Σνπ 

ζέζακε ηα ηεξάζηηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ππεξθνξνιόγεζε ησλ κηθξώλ θαη πνιύ 

κηθξώλ επηρεηξήζεσλ. Ιδηαίηεξα από ηνλ θώδηθα θνξνινγηθήο απεηθόληζεο θαη ηα εμαληιεηηθά 

πξόζηηκα ηα νπνία επηβάιινληαη. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηόξζσζαλ λα επηβηώζνπλ ηα 4 ρξόληα 

ηεο θξίζεο ζα θιείζνπλ κέζα ζην 2014 δεκηνπξγώληαο βεβαίσο θαη πξνβιήκαηα, αύμεζε ηεο αλεξγίαο 

θαη θνηλσληθή αλαηαξαρή. Από ηελ άιιε πιεπξά - θη έρνπκε ηε πιήξε ζηήξημε ηνπ Πξνέδξνπ ζηα 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα ηα νπνία είλαη θαίξηα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο εκπόξνπο θαη 

βηνηέρλεο, - ζεσξνύκε όηη ν αζθαιηζηηθόο καο θνξέαο βξίζθεηαη ζηα πξόζπξα ηνπ θιεηζίκαηνο. 

Πεξηζζόηεξνη από 350.000 ζπλάδειθνί καο είλαη εθηόο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Οη 

επαγγεικαηίεο πξνο ηνλ νξγαληζκό έρνπλ ζπζζσξεπκέλα ρξέε πνπ μεπεξλνύλ ηα 7 δηο θαη αλ δελ 

πάκε ζε κηα ξεαιηζηηθή ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ησλ επαγγεικαηηώλ ζα έρνπκε πιεηζηεξηαζκνύο 

θαηνηθηώλ κεηά ηε ιεηηνπξγία από 1-1-2014 θαη ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ.   

Φ. Κοσβέλης: Δίλαη δπζβάζηαθηε πηα ε θαηάζηαζε γηα ην ρώξν ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

1.000.000 θαη πιένλ αζθαιηζκέλνη, κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο βξίζθνληαη έμσ από 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ην ιόγν όηη δελ κπνξνύλ ζηνηρεησδώο λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο. Τπάξρεη ιύζε. Να θεθαιαηνπνηεζνύλ νη νθεηιέο, λα αθεζνύλ νη 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο λα επηιέγνπλ ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, επηιέγνληαο εηδηθόηεξα ηελ θιάζε 

ζηελ νπνία ζέινπλ λα εληαρζνύλ. Καη βεβαίσο θαλέλαο πνιίηεο είηε έρεη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα είηε 

δελ έρεη, δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη ην δηθαίσκα ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπ πεξίζαιςε. Σν θνξνινγηθά 

πξόζηηκα είλαη απαξάδεθηα, δπζβάζηαθηα θαη ζηελ θπξηνιεμία ηηλάδνπλ ζηνλ αέξα θαη όζεο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ απνκείλεη. Απηά πξέπεη λα αιιάμνπλ ακέζσο δηόηη εθηόο από ην όηη 

είλαη θνηλσληθά άδηθα είλαη θαη νηθνλνκηθά αλαπνηειεζκαηηθά. Πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Πξέπεη νη ηξάπεδεο, νη νπνίεο έθαλαλ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπο κε 

ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ - ην δεκόζην ρξένο έρεη ρξήκαηα πνπ δόζεθαλ ζηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε - λα αλνίμνπλ ηε ζηξόθηγγα θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε κηθξνκεζαία επηρείξεζε 

ε νπνία είλαη θαη ε κόλε ε νπνία κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηελ θαιπάδνπζα αλεξγία. Καη ηα άιια ινπθέηα 

πνπ αλακέλνληαη ζα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ εθηίλαμε ηνπο δείθηεο ηεο αλεξγίαο.              


