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ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Τεύχος 32 
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2020
ΚΩΔ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 230013

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

“Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εκδότης - Υπεύθυνος για το νόμο:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Νικητάκης

Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μέρος

Γ. Γραμματέας: Γιάννης Σκούρτης

Ταμίας: Ευαγγελία Σαλπέα

Μέλη: Γεώργιος Φώτης,

Αριστέα Μαραγκού,

Βασίλης Δημητρίου

Εμπορική Διεύθυνση:

Ε. Νικητάκης, Σ. Μέρος, Ε. Σαλπέα

Διεύθυνση Σύνταξης:

Γιάννης Σκούρτης

Γραμματεία - Διαφημίσεις:

ΕΝΩΣΗ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

τηλ.: 210 4133200

e-mail: enosiagiatrias@yahoo.gr

neaapotoperiptero@yahoo.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

05         Μ. Νικητάκης - Στ. Μέρος «Τα μέτρα για τα περίπτερα 
        στερούνται λογικής»

06-07       Τα νέα της Ένωσης

08         Στ. Μέρος «Μέτρο κατάφωρα άδικο για τον κλάδο μας»

9         Γ. Σκούρτης «Στην κόψη του ξυραφιού»

10         Ειδήσεις

12         Πρόγραμμα «Γέφυρα»

14-15       Έλλειμα 5,484 δισ. ευρώ στον Προϋπολογισμού του ‘20

18         30 εκατ. δολάρια η επένδυση της JTI στη ΣΕΚΑΠ

20         Ενίσχυση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων Μικρής              
        Λιανικής από την Παπαστράτος

22         Η λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά

23         Covid-19 και παραπληροφόρηση

24-25       Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης από τον Ιούλιο του ‘21

26         Νόμιμη η απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους 
        εστίασης από το ΣτΕ

27         Κανόνες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

28         Παρέμβαση του Δημάρχου Νίκαιας - Ρέντη για τις Δημόσιες 
        Συγκοινωνίες

29         ΟΑΣΑ: Επέκταση Λεωφορειακής Γραμμής 846

30         Το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά

31         Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να έχουν συχνή ενημέρωση μέσω SMS,
να επικοινωνήσουν με την Γραματεία της Ένωσης

στο τηλ. 210 4133200 και στο e-mail: enosiagiatrias@yahoo.gr

covid-19

covid-19
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Για μέτρο που στερείται λογικής και
χωρίς να προηγηθεί καμιά ενημέρωση
από την κυβέρνηση για το κλείσιμο των
περιπτέρων μετά τις 12 τα μεσάνυχτα
έκαναν λόγο ο Πρόεδρος και ο Αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Περι-
πτερούχων Πειραιά και Περιχώρων η
«Αγία Τριάς», Μανώλης Νικητάκης και
Σταύρος Μέρος, στο «Κανάλι Ένα» του
Πειραιά και στην εκπομπή «Αντίσταση
κατά της αρχής» με τον Γιάννη Κλάδη.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της
Ένωσης δήλωσαν ξεκάθαρα ότι είναι υπέρ
των μέτρων για την υγεία με αφορμή την
πανδημία. 

Εφάρμοσαν και τήρησαν πιστά τις οδηγίες
και αποφάσεις των ειδικών και της κυβέρ-
νησης και τόνισαν ότι δεν στρέφονται κατά
κανενός επαγγελματικού κλάδου. 

Έθεσαν όμως πολλά ερωτήματα για το τε-
λευταίο μέτρο του κλεισίματος των περιπτέ-
ρων: 

- Δεν προηγήθηκε της απόφασης καμιά
συζήτηση αλλά ούτε ενημέρωση σε κανέναν
από τους φορείς του κλάδου.

- Το 50% των περιπτέρων έχουν 24ωρη
λειτουργία για να καλύψουν τις συσσωρευό-
μενες υποχρεώσεις από τα δέκα χρόνια κρί-

σης και την κρίση της πανδημίας.
- Η απόφαση στερείται λογικής αφού την

ίδια ώρα που κλείνουν τα περίπτερα μένουν
ανοιχτά βενζινάδικα, καντίνες κ.α. με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται ζήτημα αθέμιτου
ανταγωνισμού αφού οι συγκεκριμένοι χώ-
ροι πωλούν τσιγάρα, αναψυκτικά και οινο-
πνευματώδη.

-«Για τα οινοπνευματώδη θα μπορούσα-
με να κλείσουμε τα ψυγεία μετά τις 12.

- Δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αρμόδιοι
για τον έλεγχο επιβολής του μέτρου στα πε-
ρίπτερα.

- Οι πλατείες δεν ελέγχονται μέσω του
κλεισίματος των περιπτέρων, αλλά μέσω της
αστυνόμευσης εφόσον αυτό επιλέγει η κυ-
βέρνηση». 

Και αναρωτιούνται στους αυτομάτους
πωλητές δεν συνωστίζεται ο κόσμος; 

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης εξέφρασαν
την αγωνία τους για το χαμένο πελατολόγιο
(12-5) και την ανησυχία τους για την επο-
μένη μέρα άρσης του μέτρου. 

Εκτιμούν ότι οι απώλειες στο κλάδο των
περιπτερούχων μετά την κρίση του κορω-
νοϊού θα είναι 30 έως 40%!

Σημείωσαν επίσης ότι αρκετοί επαγγελ-
ματίες του χώρου προκειμένου να προστα-

τεύουν την περιουσία τους αναγκάστηκαν

να βάλουν ρολά ενώ σε πολλές περιπτώσεις

οι ίδιοι ή κάποιος υπάλληλος μένει έξω από

το περίπτερο για την περιφρούρηση του χώ-

ρου αφού χρήματα για security δεν υπάρ-

χουν.

«Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα τελευταία

χρόνια βαδίζουμε σταθερά στην εξαφάνιση

των μικρών επιχειρήσεων και τη συγκέν-

τρωση του τζίρου στο εμπόριο και την λια-

νική στα χέρια των ολίγων». 

Αναφέρθηκαν επίσης στη μηδενική πρό-

σβαση στις τράπεζες και στην έλλειψη  ρευ-

στότητας. 

«Ελπίζουμε στη νέα εγκύκλιο όσο κρατάει

η πανδημία να μην έχουμε αθέμιτο αντα-

γωνισμό και άδικη μεταχείριση» τόνισαν οι

εκπρόσωποι της Ένωσης.

Τέλος εξέφρασαν την ανησυχία και το

φόβο αν θα υπάρχουν μετά την πανδημία.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ

στην Ένωση -εφόσον το επιτρέψουν οι

συνθήκες- είναι προγραμματισμένο να

γίνουν στο τέλος Δεκεμβρίου.

M. Νικητάκης - Στ. Μέρος:
Τα μέτρα για τα περίπτερα στερούνται λογικής 

Ε Ν Ω Σ Η
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Τα αιτήματα των Περιπτερούχων Πειραιά με
αφορμή την πανδημία αλλά και τα γενικότερα αιτή-
ματα του κλάδου, τέθηκαν στη συζήτηση - συνάντηση
που είχε το προεδρείο της Ένωσης με τον βουλευτή
της ΝΔ στην Α΄ Περιφέρεια Πειραιά Νίκο Μανω-
λάκο.

Συνάντησ η της
Έ νωσης
με  τ ον  βουλευ τή
Νίκο  Μανωλάκο

Παρέμβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του
ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτή Β’ Πειραιά, Γ. Ραγκούση στη
Βουλή, για την ανάγκη στήριξης του κλάδου κατ’ ανα-
λογία των οριζόντιων πολιτικών που ασκούνται ήδη
από τους Δήμους:
«Κάνατε μία διόρθωση σήμερα για τα κυλικεία. Να κάνω μια
μικρή επισήμανση. Πρέπει να δείτε την περίπτωση των περι-
πτέρων και των περιπτερούχων. Δεν μπορεί να είναι εκείνοι που
νοικιάζουν περίπτερα από τους δήμους εκτός τέτοιων πολιτικών,
που αυτήν τη στιγμή ασκούνται οριζόντια σε όλη την ελληνική
κοινωνία και σε όλη την ελληνική πραγματική οικονομία. Και
βέβαια, πάλι χωρίς απώλεια εσόδων από τους δήμους.»

«Παρακαλούμε πολύ όπως μας ορίσετε μία συνάντηση για
να συζητήσουμε την άδικη εξαίρεσή των περιπτέρων (ΚΑΔ
47191002)  από την ένταξη στη ΜΗ Επιστρεπτέα Προκα-

ταβολή την οποία θα διαχειριστεί η Περιφέρεια Αττικής».

(Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν

από την πανδημία Covid-19 στην Αττική, ΑΔΑ: Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5)’.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Νικητάκης Εμμανουήλ

Ο Γεν. Γραμματέας Σκούρτης Ιωάννης

Άδικη εξαίρεση των περιπτέρων
Η  Ένωση με επιστολή της στον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργιο Πατούλη

και στην Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου, ζήτησε συνάντηση για το
θέμα της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» την οποία θα διαχειριστεί η Περιφέρεια Αττικής

Παρέμβαση
Γ. Ραγκούση
για τα περίπτερα
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Τα αιτήματα των περιπτερούχων Πειραιά
στη συνάντηση με τον ΣΥΡΙΖΑ 

Με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Πειραιά
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της
Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων  "Η Αγία Τριάς".

«Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το
μέτρο της κυβέρνησης για το κλείσιμο των περιπτέ-
ρων μετά τις 12 τα μεσάνυχτα που έχει προκαλέσει
μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο. Από την πλευρά
τους, οι εκπρόσωποι της Ένωσης δήλωσαν την έντο-
νη αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο μέτρο, σημει-
ώνοντας ότι μεταξύ 22.00-1.00 τα περίπτερα έχουν τη
μεγαλύτερη κίνηση αφού τότε είναι κλειστά τα κα-
ταστήματα με συναφή προϊόντα. Τα μισά περίπτερα
στον Πειραιά είναι ανοιχτά μετα τα μεσάνυχτα».

Επίσης, τόνισαν τους τεράστιους κινδύνους για
απώλεια πολλών θέσεων εργασίας, ενώ το Σωματείο
κατέθεσε την πρόταση να μην μπορούν τα περίπτερα
να πωλούν αλκοόλ μετά τα μεσάνυχτα. 

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι θα

στηρίξει τις προσπάθειες των περιπτερούχων να βρε-

θεί δίκαιη λύση στα αιτήματα του κλάδου και δε-

σμεύτηκε ότι θα τα αναδείξει στη Βουλή στο πλαίσιο

της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που

αποτελεί βασική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτι-

κή Συμμαχία.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του

Σωματείου: Μανώλης Νικητάκης, Πρόεδρος, Σταύ-

ρος Μέρος Αντιπρόεδρος, Γιάννης Σκούρτης Γ.

Γραμματέας.

Στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν

οι Βουλευτές Α' και Β' Πειραιά Θ. Δρίτσας, Γ. Ραγ-

κούσης, Τ. Αλεξιάδης και ο Συντονιστής της ΝΕ του

ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Πειραιά Χ. Φω-

τιάδης.
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Α Π Ο Ψ Η

Γεια σας συνάδελφοι-ισσες, πάλι
κοντά σας με το  δίμηνο  άρθρο μου.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λί-

γες φορές το άρθρο μου αναφέρεται σε  κάτι
καλό για τον κλάδο. Όπως καταλάβατε
φυσικά εννοώ τα τελευταία μέτρα που
αφορούν στο κλείσιμο των περιπτέρων
από τις 12 έως στις 5 το πρωί. Ένα μέτρο
κατάφωρα άδικα για τον κλάδο μας.

Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσω
αυτό το μέτρο δεν κατάφερα να βγάλω
άκρη, δεν έχει καμία λογική την μόνη
προφανή που είναι η εξαθλίωση του περι-
πτέρου με μακροπρόθεσμο σκοπό την εξα-
φάνιση του.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εάν αυτό το
μέτρο είχε έστω ελάχιστη θετική συνεισφο-
ρά στην μείωση της εξάπλωσης του κορο-
νοϊού δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Σε
θέματα δημόσια υγείας είμαστε αρωγοί με
την εκάστοτε κυβέρνηση, για την αντιμε-
τώπιση του οποιουδήποτε θέματος.

Η επίσημη αιτιολογία του μέτρου είναι,
η αποσυμφόρηση των πλατειών που μα-
ζεύεται η νεολαία και πίνει  μπύρες. Αστεία
αιτιολογία. 'Όποιος έχει σκοπό να πάει
στην πλατεία μπορεί να προμηθευτεί τις
μπύρες 12 παρά δέκα, ή μπορεί να τις πά-
ρει οποιαδήποτε ώρα, να τις βάλει στο φο-
ρητό ψυγειάκι και να τις πιει όπου και όπο-
τε θέλει. Αυτό το τελευταίο το βλέπουμε
συχνά πια. Εν τω μεταξύ μένουν ανοιχτά
τα take away, οι καντίνες και τα βενζινάδι-
κα. Το περίπτερο είναι ο ορισμός του take
away

Τα προβλήματα από το κλείσιμο των
περιπτέρων, λόγω και του εξπρές της από-
φασης, είναι πάρα πολλά. Έκτος από τα

προφανή -ότι πολλά περιπτερά 24ώρα δεν
μπορούν να κλείσουν λόγω ρολών-
υπάρχουν θέματα ασφάλειας των εργαζο-
μένων και προβλημάτων κλοπής όσων
κλείνουν με κορδέλες. Το Υπουργείο δεν
έχει διευκρινίσει αν μπορεί αυτό να γίνει
και εάν  είναι νόμιμο  και έτσι είναι στην
ευχέρεια των αστυνομικών να το ερμηνεύ-
σουν. Επακόλουθο αυτών είναι τα βαριά
πρόστιμα που ρίχνουν σε πολλά περίπτερα.
Ακόμα και σε αυτά τα 24ώρα που κατάφε-
ραν να κλείσουν δημιουργούνται θέματα,
ότι δεν έχουν προλάβει να έχουν τα κατάλ-
ληλα άτομα για να μπορούν να κλείσουν
(π.χ σήκωμα καπακιών των ψυγείων) για
αυτή την δουλειά χρειάζονται δυνατά άτο-
μα. Επίσης δεν ανακοινώθηκε τίποτα για
τους υπαλλήλους που δεν δουλεύουν ή
μειώθηκε το ωράριο τους. Τι γίνεται; Ποιος
τους πληρώνει; Οι αυτονόητοι. 

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι στερεί
από το περίπτερο μία - μιάμιση ώρα ποι-
οτικής δουλειάς, ειδικά τώρα που είναι
ακόμα καλοκαίρι και δουλεύουν ακόμα τα
ψυγεία.

Είναι προφανές ότι η απόφασή δεν έχει
σχέση με την μείωση της εξάπλωσης του
κορονοϊού αλλά με το χτύπημα του περι-
πτέρου και προπάντων το θεσμό του περι-
πτέρου, που όπως γνωρίζετε όλοι βάλλεται
συνεχώς τα τελευταία χρόνια από συμφέ-
ροντα που γλυκοκοιτάζουν τις εισπράξεις
των περιπτέρων.

Αυτό που ευελπιστούμε όλοι να μην
κρατήσει πολύ και να καταλάβουν στο
Υπουργείο ότι πιο εύκολα αστυνομεύεις
μια πλατεία για να μην δημιουργούνται
μεγάλες παρέες ή  κάνεις μια απαγόρευση

πώλησης αλκοόλ από της  12, παρά να
κλείσεις έναν ολόκληρο κλάδο, των τόσων
προβλημάτων, μερικές ώρες, που εν πάση
περιπτώσει είναι ο καλύτερος φοροεισπρά-
κτορας του κράτους 

Έχετε δει όλοι αυτές τις μέρες ότι όσοι
ασχολούμαστε με τα συνδικαλιστικά του
κλάδου έχουμε βγει στις τηλεοράσεις στα
ραδιόφωνα, έχουμε μιλήσει με τα υπουρ-
γεία με όλα τα κόμματα, για να εξηγήσουμε
ότι αυτή η απόφαση είναι άδικη. Η αδικία
αυτή όμως δεν δίνει άλλοθι σε μερικούς να
παρανομούν και να πουλάνε από την πίσω
πόρτα, αμαυρώνοντας τις προσπάθειες που
κάνουμε όλοι εμείς για αλλαγή της από-
φασης. Δυστυχώς η κουτοπονηριά και το
εφήμερο κέρδος αυτών των κυρίων κατα-
στρέφουν τον κλάδο και τις όποιες προ-
σπάθειες κάνουμε .Από την στιγμή που εί-
ναι νόμος τον τηρούμε και προσπαθούμε
δυναμικά και νόμιμα μέσα από τα συνδι-
καλιστικά όργανα του κλάδου να τον αλ-
λάξουμε αν χρειάζεται 

Αυτά για τώρα, ελπίζω σύντομα να
έχουμε χαρμόσυνα νέα. Γεια σας.     
ΥΓ τελευταίας στιγμής: Μετά από τις έν-
τονες παρεμβάσεις μας, τα καταστήματα
mini-market που βρίσκονται εντός των
πρατηρίων καυσίμων με την τελευταία
ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2.10.2020 πρέ-
πει και αυτά να παραμείνουν κλειστά
12.00-5.00.

Ένα μέτρο κατάφωρα άδικο
για τον κλάδο μας

του Σταύρου Μέρου

Ο Σταύρος Μέρος
είναι Αντιπρόεδρος

της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά

και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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Φτάσαμε τελικά στο σημείο
μηδέν. Τα περίπτερα κατη-
γορήθηκαν για τη διασπορά

του κορονοϊού και για διαφθορά της
νεολαίας! Η λύση; Το κλείσιμο, σε
πρώτη φάση, των περιπτέρων από τις
00:00 έως τις 05:00 με την αιτιολογία
πως οι νεαροί αγόραζαν μπύρες και
καθόντουσαν στις πλατείες σε παρέες
να τις πιούν οπότε υπήρχε σοβαρός
κίνδυνος επιμόλυνσης μεταξύ τους.

Αυτή η απόφαση, ακατανόητη σε
όλους τους επαγελματίες, μάλλον δη-
μιούργησε επιπλέον προβλήματα πα-
ρά έλυσε. Ένα από τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν είχαν να κά-
νουν με τα 24ωρα περίπτερα, τα οποία
λόγω ακριβώς της 24ωρης δραστηριό-
τητάς τους δεν διαθέτουν ρολλά ή ο
όγκος των εμπορευμάτων είναι τόσο
μεγάλος που αδυνατεί να χωρέσει στο
κουβούκλιο. 

Επιπλέον η υπουργική απόφαση
εκδόθηκε Παρασκευή για να ισχύσει
την επόμενη μέρα! Η συμμόρφωση
των συναδέλφων ήταν πρακτικά αδύ-
νατη. Ο καθένας αυτοσχεδίαζε. Άλλος
με πανιά ή ναϋλον, άλλος με κορδέλες
λες και το περίπτερο έγινε σκηνή εγ-
κλήματος. Με αυτούς τους τρόπους
προσπάθησαν να δείξουν στις αρχές
πως υπάκουσαν, όχι πάντα με επιτυχία
διότι αρκετοί συνάδελφοι δέχτηκαν το
τσουχτερό πρόστιμο των 5.000!

Στη μέση αυτού του σουρρεαλιστι-
κού σκηνικού οι υπάλληλοι της νυ-
χτερινής βάρδιας, οι οποίοι έπρεπε αν-
τί να πωλούν προϊόντα να εκτελούν
χρέη νυχτοφύλακα, τους έχουν ζώσει

τα φίδια, γιατί όσο συνεχίζεται το κλεί-
σιμο των περιπτέρων στο ωράριό τους,
είναι θέμα χρόνου να πάψει ο εργοδό-
της να θέλει τις υπηρεσίες τους. Και
βρίσκονται οικογένειες από πίσω τους
που στηρίζονται σ΄αυτό το εισόδημα.

Βέβαια τα κοντινά μέχρι και σημέρα
2/10/2020 που γράφεται το άρθρο, στο
περίπτερο, βενζινάδικο ή καντίνα
μπορούν ανενόχλητα να λειτουργούν
και να πωλούν τα ίδια ακριβώς προ-
ϊόντα που σ’εμάς απαγορεύουν! Φαί-
νεται εκεί δεν συνωστίζεται κόσμος
και νεολαία ούτε και πωλείται αλκοόλ. 

Για αποφυγή κάθε παρεξήγησης
δεν είμαστε αντίθετοι ,ως κλάδος, ούτε
στο μέτρο της μάσκας ούτε στις αποφά-
σεις των αρμόδιων επιστημονικών και
κρατικών φορέων. Με την επιλεκτική
εφαρμογή των μέτρων ανησυχούμε.
Ιδίως αν επαληθευτεί το 22:00 – 05:00.
Εκεί θα θεωρήσουμε πως κάποιοι συ-

νειδητά σπρώχνουν την εναπομεί-
νασσα πελατεία μας σε άλλες «αγκα-
λιές».

Το θετικό της όλης ιστορίας είναι
πως δεχτήκαμε ένα μεγάλο κύμα συμ-
παράστασης και αγάπης από όλη την
κοινωνία. Επιφανείς άνθρωποι του
πνεύματος, της επιστήμης, της πολιτι-
κής, οι καθημερινοί μας πελάτες μας
συμπαραστέκονται και μας βοηθούν
όσο μπορούν. Τους χρωστάμε ένα με-
γάλο ευχαριστώ που μας δείχνουν το
πόσο σημαντικό ρόλο παίζουμε στην
καθημερινότητά τους.

Υπάρχουν φωνές που λένε πως τα
περίπτερα έχουν κάνει τον κύκλο τους
και θα πρέπει να αλλάξουν σε κάτι άλ-
λο (ο καθένας σύμφωνα με τις επιδιώ-
ξεις του). Ξεχνούν όμως όλοι αυτοί
πως το περίπτερο είναι δομικό συστα-
τικό της ελληνικής κοινωνίας και οι-
κονομίας. Οι εκδηλώσεις συμπάθειας
το αποδεικνύουν περίτρανα!

Άρα έχουμε λόγους να συνεχίζουμε
να παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε και
να ονειρευόμαστε για τη συνέχιση της
εργασίας μας. Κι αν εμείς θολώνουμε
στο μυαλό από τις υποχρεώσεις, υπάρ-
χουν οι απ’έξω να μας  θυμίζουν πως
βαδίζουμε τον καλό δρόμο.

Έστω κι αν καμιά φορά περπα-
τάμε στην κόψη του ξυραφιού!

Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ. 
της Ένωσης Επαγγελματιών

Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Στην κόψη του ξυραφιού
του Γιάννη Σκούρτη 

Άρα έχουμε λόγους

να συνεχίζουμε

να παλεύουμε,

να αγωνιζόμαστε

και να ονειρευόμαστε

για τη συνέχιση

της εργασίας μας...
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Αυστηρότερες ποινές για όσους διαπράττουν μεγάλης έκτασης λα-
θρεμπόριο καυσίμων, καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών
προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στις περιπτώσεις που η απώλεια εσόδων για το δημόσιο ξεπερνά
τις 150.000 ευρώ θα επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών,
ενώ προβλέπεται και η παροχή αμοιβών σε όσους δίνουν πληροφο-
ρίες για λαθρεμπορικά κυκλώματα.

Αναλυτικά με το νομοσχέδιο συμπληρώνεται και εκσυγχρονίζεται
το ισχύον έως σήμερα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο,
όπως αναφέρουν στο υπουργείο Οικονομικών, αντιμετώπιζε απο-
σπασματικά το ζήτημα της στρατηγικής και του συντονισμού των εθνι-
κών ελεγκτικών αρχών για την καταπολέμηση του φαινομένου της
λαθρεμπορίας.

Με το νομοσχέδιο συστήνεται νέα «Διυπουργική Επιτροπή Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την περιστο-
λή του λαθρεμπορίου», με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικών,
η οποία θα χαράσσει ενιαία την εθνική στρατηγική και θα παρέχει
κατευθύνσεις στο «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο για την κα-
ταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης» (Σ.Ε.Κ.), καθώς και σε όλες τις συναρμόδιες αρ-
χές για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται το Σ.Ε.Κ. και διευρύνονται οι αρμο-

διότητές του, ενώ εισάγονται νέα, σύγχρονα εργαλεία ελέγχου για την
ενδυνάμωση της επιχειρησιακής δράσης στον κρίσιμο τομέα της κα-
ταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων, αλκοολούχων, καπνικών
και λοιπών προϊόντων στη χώρα μας.

Οι βασικότερες ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου αφορούν το μητρώο
επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αλκοολού-
χων ποτών, την ταυτοποίηση, ηλεκτρονικά, των διακινούμενων αλ-
κοολούχων ποτών, την επέκταση του συστήματος εισροών-εκροών
σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και φορολογικές αποθήκες,
την ψηφιακή σήμανση των υγρών καυσίμων, την υποχρέωση λήψης
άδειας και για άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη διακί-
νηση καπνικών προϊόντων, την αυστηροποίηση των ποινών της λα-
θρεμπορίας, καθώς και τη δημιουργία μητρώου προσώπων που εμ-
πλέκονται σε λαθρεμπορία.

Με το δεύτερο μέρος του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, κυρώνεται το
«Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων
καπνού», της Σύμβασης-Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού, το οποίο υπογράφηκε από την
Ελλάδα στις 9 Ιουλίου 2013 και έχει ως στόχο την εξάλειψη κάθε μορ-
φής παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, μέσω μιας δέσμης μέ-
τρων που λαμβάνονται στη βάση της συνεργασίας των συμβαλλόμε-
νων κρατών.                                                                      Πηγή: capital.gr

Ποινές έως 10 χρόνια για λαθρεμπόριο τσιγάρων

Οι ληστές φορούσαν μαύρες κουκούλες στο κε-
φάλι, μάσκες κορονοϊού στο πρόσωπο… και ο ένας
κρατούσε ομπρέλα. Με την ομπρέλα κατάφερε και
έκρυψε την κάμερα του περιπτέρου στην οδο Θερμο-
πυλών στην Πάτρα.

Ο ένας από τους δύο ληστές πλησίασε στις 3.30 το
απόγευμα τον νεαρό περιπτερούχο, τον έπιασε από το

λαιμό, του έκανε κεφαλοκλείδωμα και τον απείλησε

με μαχαίρι για να του δώσει τα χρήματα.

Άρπαξαν 400 ευρώ από το ταμείο και έγιναν κα-

πνός. Ευτυχώς ο περιπτερούχος δεν τραυματίστηκε. Η

αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για την σύλ-

ληψη των δραστών.

Λήστεψαν περίπτερο στην Πάτρα με μάσκα και ομπρέλα!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τηλεδιάσκεψη ΓΣΕΒΕΕ για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη για το
πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» διοργάνωσε η
ΓΣΕΒΕΕ, μαζί με την Ειδική Γραμμα-
τεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Πα-
ρόν στην τηλεδιάσκεψη ήταν ο Ειδικός
Γραμματέας κ. Φώτης Κουρμούσης, ο
οποίος και απάντησε στα ερωτήματα και
στους εύλογους προβληματισμούς των
συμμετεχόντων μικρομεσαίων επιχειρη-
ματιών- μελών της

Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-
ρων Ελλάδας για το Πρόγραμμα
«Γέφυρα», το οποίο και βρίσκεται
σε εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ.
Γιώργος Καββαθάς, στην αρχική
του τοποθέτηση, μίλησε για την
αναγκαιότητα του Προγράμματος
στην προσπάθεια διευκόλυνσης
των δανειοληπτών που επλήγησαν
από την πανδημία κι έχουν δάνεια
με υποθήκη την πρώτη κατοικία,
χαρακτηρίζοντας όμως τη συνολι-
κή κυβερνητική δέσμη μέτρων για
την αντιμετώπιση των οικονομι-
κών δυσχερειών των επιχειρήσε-
ων, ως ανεπαρκή. Παράλληλα ο κ.
Καββαθάς δήλωσε πως η συναίνε-
ση για την άρση του φορολογικού
και τραπεζικού απορρήτου, που εί-
ναι βασική προϋπόθεση για την
ένταξη στο Πρόγραμμα «Γέφυρα»,

είναι ένας όρος που αγνοεί τα περί
προστασίας προσωπικών δεδομέ-
νων, τα οποία πρέπει να θεωρούν-
ται ιερά ειδικά από την δημόσια δι-
οίκηση, ανεξαρτήτως εκτάκτων πε-
ριστάσεων και της ανάγκης που
μπορεί να βρεθεί ένας φιλοξενού-
μενος Ο Ειδικός Γραμματέας κ.
Φώτης Κουρμούσης, περιέγραψε
τις βασικές πτυχές του Προγράμμα-
τος στο οποίο μπορούν να ενταχ-
θούν εργαζόμενοι του ιδιωτικού
τομέα που έλαβαν οικονομική ενί-
σχυση ή μειώθηκε το εισόδημά
τους, ελεύθεροι επαγγελματίες και
ατομικές επιχειρήσεις που έλαβαν
οικονομική ενίσχυση ή μειώθη-
καν τα έσοδά τους, εταίροι προσω-
πικών ή κεφαλαιουχικών εταιρει-
ών των οποίων η λειτουργία έχει
ανασταλεί υποχρεωτικά ή και
έχουν λάβει ενίσχυση, δικαιούχοι
της επιστρεπτέας προκαταβολής
και του μηχανισμού «Συν-εργα-
σία», καθώς και όσοι ιδιοκτήτες
ακινήτων έλαβαν μειωμένο μί-
σθωμα. Επιπρόσθετα, ο Ειδικός
Γραμματέας, επισήμανε ότι στο
πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν
όλα τα είδη δανείων που μπορεί να
έχει λάβει ο επιχειρηματίας, είτε εί-
ναι καταναλωτικά, είτε επιχειρη-
ματικά, για να λάβει επιδότηση έως

και 90% από το κράτος, προκειμέ-

νου να εξασφαλίσει την προστασία

της κύριας κατοικίας του. Απαραί-

τητη προϋπόθεση, είναι να απο-

δειχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, ότι

έχει πληγεί ο επιχειρηματίας ή κά-

ποιο μέλος της οικογένειάς του από

την πανδημία. Ο κ. Κουρμούσης

αφού ανέλυσε τα οφέλη του Προ-

γράμματος, προέτρεψε τους μικρο-

μεσαίους επιχειρηματίες να υπο-

βάλλουν τις αιτήσεις τους, στην

ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδι-

κής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιω-

τικού Χρέους (www.keyd.gov.gr

/covid19-gefyra/). Κλείνοντας, ο

Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρθη-

κε στην ανάγκη να δοθεί παράτα-

ση στην ημερομηνία λήξης υποβο-

λής των αιτήσεων στην πλατφόρμα

του Προγράμματος «Γέφυρα», προ-

κειμένου να έχουν τον απαραίτητο

χρόνο, όσο είναι δυνατόν περισσό-

τεροι επιχειρηματίες, να ωφελη-

θούν από την επιδότηση δανείου.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 32.qxp_Layout 1  16/10/2020  16:50  Page 12



ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 13

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μητρώο επιτηδευματιών που
ασχολούνται με τον τομέα των αλ-
κοολούχων ποτών, ψηφιακή σή-
μανση των υγρών καυσίμων και
υποχρέωση λήψης άδειας για δρα-
στηριότητες που αναπτύσσονται στη
διακίνηση καπνικών προϊόντων
καθώς και αυστηροποίηση των
ποινών για λαθρεμπόριο μαζί με
μητρώο ατόμων που εμπλέκονται
σε λαθρεμπορία προβλέπει μεταξύ
άλλων το Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών «Περι-
στολή του λαθρεμπορίου – Κύρω-
ση του Πρωτοκόλλου για την εξά-
λειψη του παράνομου εμπορίου
καπνού».

Με το σχέδιο νόμου «συμπλη-
ρώνεται και εκσυγχρονίζεται το
ισχύον έως σήμερα νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο αν-
τιμετώπιζε αποσπασματικά το ζήτη-
μα της στρατηγικής και του συντο-
νισμού των εθνικών ελεγκτικών
αρχών για την καταπολέμηση του
φαινομένου της λαθρεμπορίας»
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
υπουργείο Οικονομικών.

Στη βάση αυτή, συστήνεται
νέα «Διυπουργική Επιτροπή Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρη-
σιακής Εποπτείας για την περιστο-

λή του λαθρεμπορίου», με επικε-
φαλής τον υπουργό Οικονομικών,
η οποία θα χαράσσει ενιαία την
εθνική στρατηγική και θα παρέχει
κατευθύνσεις στο «Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο για την κα-
ταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε
προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό
φόρο κατανάλωσης» (Σ.Ε.Κ.), κα-
θώς και σε όλες τις συναρμόδιες αρ-
χές για την καταπολέμηση του λα-
θρεμπορίου.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται το
Σ.Ε.Κ. και διευρύνονται οι αρμο-
διότητές του, ενώ εισάγονται νέα,
σύγχρονα εργαλεία ελέγχου για την
ενδυνάμωση της επιχειρησιακής
δράσης στον κρίσιμο τομέα της κα-
ταπολέμησης του λαθρεμπορίου
καυσίμων, αλκοολούχων, καπνι-
κών και λοιπών προϊόντων στην
Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι βασικότερες
ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου αφο-
ρούν το μητρώο επιτηδευματιών
που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα των αλκοολούχων ποτών, την
ταυτοποίηση ηλεκτρονικά των δια-
κινούμενων αλκοολούχων ποτών,
την επέκταση του συστήματος εισ-
ροών-εκροών σε αποθήκες τελω-
νειακής αποταμίευσης και φορολο-

γικές αποθήκες, την ψηφιακή σή-
μανση των υγρών καυσίμων, την
υποχρέωση λήψης άδειας και για
άλλες δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται στη διακίνηση καπνι-
κών προϊόντων, την αυστηροποί-
ηση των ποινών της λαθρεμπορίας,
καθώς και τη δημιουργία μητρώου
προσώπων που εμπλέκονται σε λα-
θρεμπορία.

Με το Β΄ Μέρος του εν λόγω
Σχεδίου Νόμου, κυρώνεται το
«Πρωτόκολλο για την εξάλειψη του
παράνομου εμπορίου προϊόντων
καπνού», της Σύμβασης-Πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού,
το οποίο υπογράφηκε από την Ελ-
λάδα στις 9 Ιουλίου 2013 και έχει ως
στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής
παράνομου εμπορίου προϊόντων
καπνού, μέσω μιας δέσμης μέτρων
που λαμβάνονται στη βάση της συ-
νεργασίας των συμβαλλόμενων
κρατών.

Η διαβούλευση επί του Σχε-
δίου Νόμου διενεργείται μέσω του
δικτυακού τόπου www.opengov.gr
και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα
19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
20:00.

Ενδιαφέρει τους περιπτερούχους…
Tο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή

του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη
του παράνομου εμπορίου καπνού» βρίσκεται στην διαβούλευση

Στο παρακάτω ρεπορτάζ κάποια σημεία αφορούν άμεσα τα περίπτερα:
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Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι
είχε σημειωθεί πρωτογενές πλε-
όνασμα 2,906 δισ. ευρώ

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 5,484
δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολο-
γισμός το οκτάμηνο Ιανουάριος -
Αύγουστος 2020 έναντι στόχου για
πρωτογενές πλεόνασμα 1,152 δισ.
ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι
είχε σημειωθεί πρωτογενές πλεόνα-
σμα 2,906 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει
από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρα-
τικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με
τα οποία στο οκτάμηνο το έλλειμμα
στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπο-
λογισμού (γενική κυβέρνηση) ανήλ-
θε σε 9,681 δισ. ευρώ έναντι στόχου
για έλλειμμα 2,892 δισ. ευρώ που
έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο
διάστημα του 2020 στην εισηγητική
έκθεση του προϋπολογισμού.

Αναλυτικότερα:
Tο ύψος των καθαρών εσόδων του

κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε
σε 30,050 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας
μείωση κατά 2,404 δισ. ευρώ ή 7,4%
έναντι του στόχου που έχει περιλη-
φθεί στην εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στη μείωση της οι-
κονομικής δραστηριότητας λόγω της
υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην
επίπτωση από τη λήψη μέτρων για
την αντιμετώπισή της. Επιπρόσθετα,
εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 114
εκατ. ευρώ περίπου (106 εκατ. ευρώ
περίπου για τον Ιούνιο 2020 και 8
εκατ. ευρώ περίπου για τον Ιούλιο
2020) στους Αναλυτικούς Λογαρια-
σμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκρι-
μένα στην κατηγορία «Φόροι». Το
ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους

ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του
υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος.
Επισημαίνεται ότι παρατηρείται μία
αύξηση των εσόδων σε σχέση με τα
εμφανιζόμενα ποσά στο προσωρινό
δελτίο εκτέλεσης κρατικού προϋπο-
λογισμού Αυγούστου 2020, ύψους
1,120 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται
κυρίως σε έσοδα ΠΔΕ που λογιστι-
κοποιήθηκαν μετά την έκδοση του
προσωρινού δελτίου αναφέρει στην
ανακοίνωσή του το υπουργείο Οι-
κονομικών.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 33.382
εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.899
εκατ. ευρώ ή 5,4% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε
26,996 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά
3,645 δισ. ευρώ ή 11,9% έναντι του
στόχου που έχει περιληφθεί στην ει-
σηγητική έκθεση του Προϋπολογι-
σμού 2020. Ωστόσο, σε σύγκριση με
τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για
την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγού-
στου 2020 που περιλαμβάνονται στο
Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο
κατατέθηκε στην Ε.Ε. στις 30 Απρι-
λίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις
επιπτώσεις των μέτρων για την αν-
τιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης
και λαμβανομένου υπόψη του ποσού
των 114 εκατ. ευρώ, του οποίου η
καταχώριση εκκρεμεί, τα έσοδα από
φόρους είναι αυξημένα κατά περί-
που 308 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουα-
ρίου - Αυγούστου 2020, αύξηση
έναντι του στόχου παρατηρήθηκε
στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

1.Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 72
εκατ. ευρώ ή 8,5% εκ των οποίων:

Προϋπολογισμός 2020:
Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 5,484 δισ. ευρώ

στο οκτάμηνο!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ
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Φόροι οχημάτων κατά 35 εκατ. ευρώ
ή 26%,

2.Μεταβιβάσεις κατά 1,409 δισ. ευ-
ρώ ή 52,1%, γεγονός που οφείλεται
αφενός στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ,
αφετέρου στην είσπραξη το μήνα
Ιούλιο 2020 ποσού ύψους 644 εκατ.
ευρώ από ANFAs, το οποίο δεν είχε
προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό
έτους 2020.

3.Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 785
εκατ. ευρώ ή 69,7% εκ των οποίων:
Επιστροφές δαπανών κατά 768 εκατ.
ευρώ ή 330,2% εξαιτίας των αυξημέ-
νων εσόδων ΠΔΕ. Μειωμένα έναν-
τι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν
τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατη-
γορίες:

• ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα
παράγωγα αυτών κατά 371 εκατ. ευ-
ρώ ή 27,5%,

• ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κα-
τά 26 εκατ. ευρώ ή 6,1%,

• ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και
υπηρεσιών κατά 1,599 δισ. ευρώ ή
15,6 %,

• ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων
κατά 307 εκατ. ευρώ ή 10,7%,

• ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά
94 εκατ. ευρώ ή 6,5%,

• ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά
114 εκατ. ευρώ ή 25,6%,

• Φόροι με μορφή χαρτοσήμου
κατά 19 εκατ. ευρώ ή 10,0%,

• Φόροι επί χρηματοοικονομικών
και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά
58 εκατ. ευρώ ή 19,5%,

• Φόροι ταξινόμησης οχημάτων
κατά 68 εκατ. ευρώ ή 32,4%,

• Λοιποί φόροι επί συγκεκριμέ-
νων υπηρεσιών κατά 206 εκατ. ευρώ
ή 17,9%,

• Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά
18 εκατ. ευρώ ή 36,8%,

• Φόροι και δασμοί επί εισαγω-
γών κατά 48 εκατ. ευρώ ή 22,5%,

• Τακτικοί φόροι ακίνητης περιου-
σίας κατά 73 εκατ. ευρώ ή 11,3% εκ
των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 65 εκατ.
ευρώ ή 10,7%,

• Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά
358 εκατ. ευρώ ή 5,1%,

• Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
από εταιρίες (ΝΠ) κατά 219 εκατ.
ευρώ ή 15,3% εξαιτίας της μείταβολή
φόρου ειδήματος των νομικών προ-
σώπων που έχουν πληγεί από τον
COVID-19,

• Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά
77 εκατ. ευρώ ή 9,9%,

• Φόροι κεφαλαίου κατά 55 ή
εκατ. ευρώ 32,3%,

• Πωλήσεις αγαθών και υπηρε-

σιών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 29,8%,

• Πωλήσεις παγίων περιουσια-

κών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ

ή 98,5%.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού

προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,657

δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μη-

νιαίου στόχου κατά 1,795 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε

4,326 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 67

εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στό-

χου που έχει περιληφθεί στην ειση-

γητική έκθεση του Προϋπολογι-

σμού 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τις

επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμή-

σεις που περιλαμβάνονται στο Πρό-

γραμμα Σταθερότητας τα έσοδα από

φόρους είναι αυξημένα για το μήνα

Αύγουστο 2020 κατά 344 εκατ. ευρώ,

παρά τη μείωση στην προκαταβολή

φόρου εισοδήματος των νομικών

προσώπων που έχουν πληγεί από

τον COVID-19. Η υπέρβαση αυτή

του στόχου οφείλεται στην είσπραξη

της πρώτης και δεύτερης δόσης του

φόρου εισοδήματος από όσους έκα-

ναν χρήση της παράτασης υποβολής

των φορολογικών δηλώσεων μέχρι

το τέλος Αυγούστου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Σε διαρκή και δυναμική εξέλι-
ξη βρίσκεται το επενδυτικό πλάνο της
JTI για τη ΣΕΚΑΠ, με την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη της παραγωγικής και
εξαγωγικής δραστηριότητας του ερ-
γοστασίου της Ξάνθης. Η επένδυση
της JTI, από την ένταξη της ΣΕΚΑΠ
στον όμιλο Japan Tobacco Inc. το
2018 έως και το τέλος του 2020,
ανέρχεται στο ύψος των 30,7 εκατομ-
μυρίων δολαρίων. 

Πιο συγκεκριμένα, φέτος επεν-
δύονται συνολικά άλλα 19 εκατ. δο-
λάρια τα οποία προστίθενται στην
αρχική επένδυση των 11,7 εκατ. δολ.
που πραγματοποιήθηκε το διάστημα
2018-2019.

Με την εγκατάσταση και λει-
τουργία συνολικά 5 γραμμών παρα-
γωγής, η παραγωγική δύναμη του
εργοστασίου θα φτάσει τα 5 δις τσι-
γάρα μέχρι το τέλος του 2020.  Αξίζει
να σημειωθεί ότι όταν ολοκληρώθη-
κε η εξαγορά της ΣΕΚΑΠ τον Αύ-
γουστο του 2018, η παραγωγική δύ-
ναμη του εργοστασίου ήταν μόλις 0,7
δις. Η αυξημένη αυτή παραγωγική
δύναμη του εργοστασίου τροφοδο-
τείται από τη μεταφορά παραγωγής
στο εργοστάσιο της Ξάνθης από άλλα
ευρωπαϊκά εργοστάσια της εταιρείας. 

Η συστηματική επένδυση της
JTI, σε τεχνολογικό εξοπλισμό, μη-

χανές παραγωγής και ανθρώπινο
δυναμικό, ισχυροποιεί τη θέση της
εταιρείας ως ένας δυναμικός εξαγω-
γικός παίκτης της χώρας, καθώς συμ-
βάλλει στην αύξηση του δείκτη εξα-
γωγών της Ελλάδας, ενώ στο «χάρ-
τη» των εξαγωγών θα προστεθούν
σταδιακά και άλλες χώρες.

Σήμερα, στο εργοστάσιο παρά-
γονται εμπορικά σήματα διεθνούς
εμβέλειας. Ήδη από τον Οκτώβριο
του 2019 παράγεται στη ΣΕΚΑΠ το
Winston, η Νο 2 μάρκα τσιγάρων
στην Ελλάδα και τον κόσμο, με προ-
ορισμό την εγχώρια αγορά και από
το 2020 και για εξαγωγές σε ευρω-
παϊκές αγορές χώρες με υψηλό όγκο
πωλήσεων, όπως Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, καθώς και Κύπρο. Πα-
ράγεται επίσης το Camel το οποίο
προορίζεται για εξαγωγές σε χώρες
της Ε.Ε καθώς και τα παραδοσιακά
σήματα της ΣΕΚΑΠ (BF, GR).

Στόχος της JTΙ είναι η διατήρη-
ση και διασφάλιση των θέσεων ερ-
γασίας και η προετοιμασία των εργα-
ζομένων για μελλοντικές προκλήσεις
και επίτευξη υψηλών στόχων παρα-
γωγής, ενώ μέλημα της εταιρείας
αποτελεί και η διαρκής συμβολή της
στην κοινότητα της Ξάνθης, ως ενερ-
γό και υπεύθυνο μέλος της κοινω-
νίας.

Αναφερόμενος στην επένδυση της
JTI στη ΣΕΚΑΠ, ο κ. Victor Crespo,
Διευθύνων Σύμβουλος της JTI στην Ελ-
λάδα, σχολίασε: "Αναγνωρίζοντας το θετικό
αναπτυξιακό κλίμα και παρά τις δύσκολες
συνθήκες, η JTI συνεχίζει αδιάκοπα την
υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου
για τη ΣΕΚΑΠ επιβεβαιώνοντας, αφε-
νός, την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην
εθνική και τοπική οικονομία και, αφετέρου,
τη θέση της ως ένας σταθερός και συνεπής
επενδυτής στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι
η συνεχής και συστηματική συμβολή μας
στην ελληνική οικονομία και στην αύξηση
του δείκτη εξαγωγών της Ελλάδας, ανα-
δεικνύοντας παράλληλα το εργοστάσιο της
Ξάνθης σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, παραγωγική μονάδα και
ένα σημαντικό παράγοντα για την τοπική
οικονομία και κοινωνία της περιοχής».

Πάνω από 30 εκατ. δολάρια η επένδυση της JTI στη ΣΕΚΑΠ 
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Με 10.000.000 ευρώ ενισχύεται η ρευστότητα
των επιχειρήσεων Μικρής Λιανικής

Η Παπαστράτος, αναγνωρίζοντας εμπράκτως την πο-

λύτιμη συνεισφορά της Μικρής Λιανικής (περίπτερα,

καταστήματα ψιλικών, κλπ.) στην Οικονομία και την

απασχόληση, αλλά και το σημαντικό πλήγμα

που έχει δεχτεί εξαιτίας της πανδημίας

του COVID-19, ανακοίνωσε την

έναρξη του «Συνεχίζουμε Μα-

ζί», ενός ολοκληρωμένου προ-

γράμματος στήριξης των επι-

χειρήσεων του ιστορικού

κλάδου, στον πυρήνα του

οποίου βρίσκεται η άμεση

παροχή ρευστότητας, ύψους

έως 10 εκατ. ευρώ, μέσω

άτοκων πιστώσεων. Συγκε-

κριμένα, κατά τη διάρκεια της

Συνέντευξης Τύπου που πραγ-

ματοποιήθηκε την Τετάρτη, 9 Σε-

πτεμβρίου, στο Ζάππειο, παρουσία

του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ανακοινώθηκαν οι άξονες

του προγράμματος που λειτουργεί συμπληρωματικά στα

μέτρα της Πολιτείας και έχει ως κεντρικό στόχο όχι μόνο

να παράσχει «οξυγόνο» στις επιχειρήσεις, αλλά και να

συμβάλλει, μέσα από σημαντικές δράσεις, συνεργασίες

και πρωτοβουλίες, στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλ-

λοντος για ολόκληρο τον κλάδο.

Η Μικρή Λιανική, αριθμώντας περισσότερες από
21.000 επιχειρήσεις και περί τους 43.000 εργαζόμενους
σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες

την «ραχοκοκαλιά» του λιανεμπορίου και έναν
κλάδο με τεράστια συμβολή στην ελλη-

νική οικονομία, την απασχόληση και
την ομαλή και απρόσκοπτη τρο-

φοδοσία των καταναλωτών. Η
επιτακτική ανάγκη στήριξής
του, αλλά και η άρρηκτη
σχέση του με την Παπα-
στράτος, σε όλη την 90χρο-
νη ιστορία της, αποτελούν
τα θεμέλια του προγράμ-
ματος «Συνεχίζουμε Μα-
ζί».

Αναλυτικότερα, η Παπα-
στράτος ανέθεσε στην εταιρεία

Deloitte την εκπόνηση μελέτης,
αναφορικά με τις επιπτώσεις της

πανδημίας COVID-19 στη Μικρή
Λιανική, καθώς και τους βασικούς πυλώ-

νες στήριξης των επιχειρήσεων. Με βάση τα απο-
τελέσματα της μελέτης  προχώρησε στο σχεδιασμό ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης του κλάδου, ,
το οποίο στηρίζεται σε τρείς άξονες: 

1.Άμεση ενίσχυση ρευστότητας

2.Μείωση λειτουργικού κόστους 

3.Εκσυγχρονισμός της Μικρής Λιανικής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών
μεγεθών κατά το 2019 

• Αύξηση καθαρού κύκλου εργασιών και κερδοφορίας

• Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε  περισσότερο από

το 50% της συνολικής παραγωγής 

H εταιρεία Παπαστράτος ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτε-

λέσματα για το 2019 παρουσιά-

ζοντας σημαντική αύξηση του

καθαρού κύκλου εργασιών της

κατά 28,9% καθώς και των καθα-

ρών εσόδων και κερδών προ φό-

ρων. 

Πιο συγκεκριμένα, η πολύ κα-

λή εμπορική απόδοση των θερ-

μαινόμενων ράβδων καπνού

(heets) για το καινοτόμο προϊόν καπνού IQOS συνεισέφερε σημαν-

τικά στην αύξηση του καθαρού κύκλου εργασιών, ο οποίος διαμορ-

φώθηκε στα 413,7 εκατ. ευρώ το 2019 από 320,9 εκατ. ευρώ το 2018. 

Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας – EBITDA

- διαμορφώθηκε στα 122,7 εκατ. ευρώ το 2019,  αυξημένα κατά 73,7

εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018, ενώ τα κέρδη προ φόρων της εται-

ρείας για το 2019 διαμορφώθηκαν στα 98,6 εκατ. ευρώ, έναντι 33,9

εκατ. ευρώ το 2018.

Οι ανωτέρω σημαντικές αυξήσεις οφείλονται αφενός στη μεγάλη

συμβολή της βιομηχανικής δραστηριότητας στα έσοδα της επιχεί-

ρησης και αφετέρου στην είσπραξη μερίσματος ύψους 55 εκατ. ευ-

ρώ από την θυγατρική της εταιρεία στην Ολλανδία (Papastratos

International BV). 

Το 2019 ήταν ένα έτος κατά το

οποίο η Παπαστράτος επέδειξε

αξιοσημείωτη δυναμική κι ενί-

σχυσε περαιτέρω το εξαγωγικό

της έργο, που πλέον ξεπερνά το

50% της συνολικής παραγωγής

της εταιρείας.

Με αφορμή τη δήλωση των

οικονομικών αποτελεσμάτων ο κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος, Γε-

νικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας δήλωσε:

«Όσον αφορά το 2020, η δεδομένη επίπτωση της πανδημίας στην

εγχώρια και παγκόσμια οικονομία οδηγεί σε μια αρνητική συγ-

κυρία σχετικά με τις ευρύτερες προοπτικές του έτους. Παρόλα αυτά,

η Παπαστράτος παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη, παρακολου-

θεί στενά τις εξελίξεις και δηλώνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις

οποιεσδήποτε προκλήσεις».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Με απόφαση του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο προστα-
σίας της  δημόσιας υγείας και κατά της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού,  η εξυπηρέτηση  του κοινού,  από τις υπηρεσίες
του Δήμου Πειραιά  θα γίνεται κατόπιν προηγούμενου
ραντεβού, χωρίς καμία επίπτωση στην εξέλιξη των υπο-
θέσεων των  πολιτών ως ακολούθως: 

1.  Για την Υπηρεσία  Δόμησης & Γ.Σ.Π. (Πολεοδομία) για
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν επικοινωνίας στο
τηλ. 213 2123651 και στο e-mail poleodomia@piraeus.gov.gr,
Θηβών 78, 3ος όροφος.  

2. Για τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, παρέχεται η δυ-
νατότητα πληρωμής στους δημότες μέσω e-banking και σε λοι-
πές περιπτώσεις μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 213
2022075 και  2590 στο e-mail eispraxi@piraeus.gov.gr και στο
fax 213 2022884.

3. Για το τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π. για επεί-
γουσες περιπτώσεις, κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 213 2022049
και στο e-mail tap@piraeus.gov.gr 

4. Για το τμήμα Πρωτοκόλλου κατάθεση μπορεί να γίνει στο
Fax 213 2022853 και στο e-mail protokolo@piraeus.gov.gr, για
τα λοιπά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. 213
2022018 και 213 2022008.

5. Για τη Δημοτική Αστυνομία, οι συναλλαγές θα γίνονται
μέσω του e-mail dapolice@piraeus.gov.gr, καθώς και η επιστρο-
φή πινακίδων θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού

Για τα λοιπά μέσω τηλεφώνου στα 214 4053387,  214
4053388 και μετά τις 15:00, στο 214 4053389, Μακράς Στοάς 15. 

6. Για τα γραφεία των 5 Δημοτικών Κοινοτήτων, κατόπιν τη-
λεφωνικής επικοινωνίας, όπως παρακάτω:

Α΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ  210-4599956-57, e-mail ad-
dpir@piraeus.gov.gr 

B΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ. 210 4220064 - 210 4220066 e-
mail bddpir@piraeus.gov.gr

Γ΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ. 210- 4823418, e-mail
cddpir@piraeus.gov.gr

Δ΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ. 210 4827026  e-mail
dddpir@piraeus.gov.gr

Ε΄ Δημοτική Κοινότητα: τηλ.  210 4622589  e-mail
eddpir@piraeus.gov.gr

7. Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία λειτουρ-
γούν  σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ., κατόπιν τηλεφωνι-
κής επικοινωνίας και προγραμματισμένα ραντεβού, όπως πα-
ρακάτω:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Ε.Π. τηλ. 214-4053318-335, e-mail
d.peiraios@kep.gov.gr, Μακράς  Στοάς 15 (ΙΣΟΓΕΙΟ).   

Β. Κ.Ε.Π. Φαλήρου (ΗΣΑΠ) τηλ. 210-4811215 - 217 fax
213 2022821 e-mail d.peiraios-a@kep.gov.gr 

Γ. Κ.Ε.Π. Καμινίων τηλ. 210 4202533-536 fax 210 4201071,
e-mail d.peiraios-b@kep.gov.gr 

Δ. Κ.Ε.Π. Ε΄ Δημ. Κοινότητας τηλ. 210 4212298, 210
4201999 fax 210-4212299,  e-mail d.peiraios-c@kep.gov.gr

8. Οι προγραμματισμένοι πολιτικοί γάμοι έως θα γίνονται με
την παρουσία έως και 20 ατόμων, λαμβάνοντας πάντα  τα προ-
σήκοντα μέτρα. Τηλ. Επικοινωνίας: 214 4053336, 214 4053337,
Μακράς  Στοάς 15.   

9. Για το Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο για τις συναλλαγές με το
κοινό έως και 12/10/2020, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
στα τηλ. 214 4053343, 214 4053339  και στο e-mail
lixiarxeio@piraeus.gov.gr, Μακράς  Στοάς 15.   

10. Για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών, οι ωφελούμενοι θα εξυπηρετούνται κατόπιν τηλε-
φωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα  214 4028102 – 8103-
8104, fax 213 2022965  και στο email :  pronoia-
ygeia@piraeus.gov.gr.

Ta παραπάνω ισχύουν και για τα επιδόματα και τις λοιπές
κοινωνικές παροχές. 

Για τα Κέντρα Κοινότητας και Κέντρο Ένταξης Μεταναστών,
η εξυπηρέτηση των ήδη ωφελούμενων θα γίνεται κατόπιν τη-
λεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 214 4028140 και 214
4028144, στο fax 213 2022972  και στο e -mail:   kentrokoinoti-
tas@piraeus.gov.gr, Ηρώων Πολυτεχνείου 19. 

11. Για τις λοιπές και εξειδικευμένες υπηρεσίες του Δήμου τα
τηλέφωνα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.piraeus.gov.gr ή
στο τηλεφωνικό κέντρο 213 2022000. 

12. Οι Δημότες δύναται να εξυπηρετηθούν για σειρά αιτημά-
των ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά
www.piraeus.gov.gr στην επιλογή «Είμαι Δημότης – Ηλεκτρο-
νικές Υπηρεσίες».

Η λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου Πειραιά
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε πι-
θανόν από μόνος του ο παράγοντας εκείνος που προ-
κάλεσε την παραπληροφόρηση για τη νόσο Covid-19
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με μια
έρευνα που δημοσίευσε το πανεπιστήμιο Cornell.

Περίπου 38 εκατομμύρια άρθρα, τα οποία δημοσι-
εύτηκαν στην αγγλική γλώσσα σε παραδοσιακά ΜΜΕ
το διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 26ης Μάϊου
του 2020, αναλύθηκαν από την ομάδα του Cornell Al-
liance for Science.

Αυτή η βάση δεδομένων συμπεριελάμβανε άρθρα
που δημοσιεύτηκαν κυρίως για τις ΗΠΑ, τη Βρετανία,
την Ινδία, την Ιρλανδία, την Αυστραλία και τη Νέα
Ζηλανδία, όπως και για ορισμένες χώρες της Αφρικής
και της Ασίας.

Περισσότερα από 522.400 άρθρα, που μετέδιδαν ψευ-
δείς πληροφορίες σχετικά με τον νέο κορονοϊό, κατα-
γράφηκαν, ένα φαινόμενο που ονομάζεται «πληροφο-
ριοδημία» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Συνολικά, καταγράφηκαν 11 κατηγορίες, από θεω-
ρίες συνωμοσίας έως θαυματουργές θεραπείες.

Το τελευταίο αυτό θέμα ήταν μακράν το δημοφιλέ-
στερο, καθώς εμφανίστηκε σε 295.351 άρθρα, δηλαδή σε
περισσότερα από το σύνολο των άλλων 10 κατηγοριών.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, τα σχόλια

του Ντόναλντ Τραμπ ευθύνονταν για μια σημαντική

αύξηση (του ενδιαφέροντος) σε αυτήν την κατηγορία,

ιδίως οι δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της συ-

νέντευξης τύπου της 24ης Απριλίου, όταν και αναφέρ-

θηκε στη δυνατότητα της έγχυσης απολυμαντικού στο

σώμα ως θεραπεία της ασθένειας.

Παρόμοιες κορυφώσεις διαπιστώθηκαν όταν τάχθη-

κε υπέρ της χρήσης της υδροξυχλωροκίνης, μιας θερα-

πείας η αποτελεσματικότητα της οποίας δεν έχει απο-

δειχθεί.

«Καταλήξαμε, επομένως, στο συμπέρασμα ότι ο πρό-

εδρος των ΗΠΑ υπήρξε μετά βεβαιότητας ο μεγαλύ-

τερος παράγοντας παραπληροφόρησης» για την Covid-

19, γράφουν οι ερευνητές.

«Εάν οι πολίτες λαμβάνουν λανθασμένες πληροφο-

ρίες από μη επιστημονικές και ανεπιβεβαίωτες τοπο-

θετήσεις σχετικά με την ασθένεια, μπορεί να ακολου-

θούν λιγότερο τις επίσημες συστάσεις και να διασπεί-

ρουν περισσότερο τη νόσο», είπε η Σάρα Εβανέγκα,

που διηύθυνε την έρευνα.

Covid 19 και παραπληροφόρηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Τίτλοι τέλους στα πλαστικά μίας χρήσης από τον Ιούλιο του 2021
Στη Βουλή κατέθεσε τη Παρασκευή 2
Οκτωβρίου ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής
Χατζηδάκης το νομοσχέδιο με τίτλο
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών
προϊόντων στο περιβάλλον», σύμφωνα
με το οποίο απαγορεύεται η διάθεση
των πλαστικών μίας χρήσης από τον
Ιούλιο του 2021, ενώ ταυτόχρονα πε-
ριέχει προβλέψεις για εθνικά μέτρα με
κίνητρα για πρόληψη και ανακύκλω-
ση.

«Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βή-
μα για την αντιμετώπιση της πλαστι-
κής ρύπανσης και την προστασία του
Περιβάλλοντος», δήλωσε σχετικά ο κ.
Χατζηδάκης κατά την κατάθεση του
νομοσχεδίου.

«Το νομοσχέδιο για την απόσυρση των
Πλαστικών Μιας Χρήσης έρχεται να
αλλάξει συνήθειες της καθημερινότη-
τάς μας. Πολιτεία, αγορά και πολίτες
καλούμαστε να βγάλουμε από την κα-
θημερινότητά μας πλαστικά μίας χρή-
σης επιζήμια για το Περιβάλλον, όπως
πλαστικά προϊόντα που δεν μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανα-
κυκλωθούν, αλλά και τα οποία δημι-
ουργούν το πρόβλημα της πλαστικής
ρύπανσης στις θάλασσές μας», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο υπουργός ΠΕΝ.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, «ανα-
λογιζόμενοι ότι το 50% των απορριμ-
μάτων στη θάλασσα είναι Πλαστικά
Μιας Χρήσης και ότι η χώρα μας φη-
μίζεται για το περιβάλλον της και τις
καθαρές θάλασσες και ακτές της, προ-
χωρούμε σε μια ολοκληρωμένη πα-
ρέμβαση – η οποία όχι μόνο ενσωμα-
τώνει τη σχετική κοινοτική Οδηγία για
την καταπολέμηση της πλαστικής ρύ-
πανσης, αλλά και εισάγει εθνικά μέ-
τρα, με κίνητρα για την Επαναχρησι-
μοποίηση των καθημερινών μας προ-
ϊόντων και την Ανακύκλωση αυτών».

Όπως έκανε γνωστό ο ΥΠΕΝ, στο Δη-
μόσιο μάλιστα, η απόσυρση των Πλα-

στικών Μιας Χρήσης θα πραγματο-
ποιηθεί 6 μήνες νωρίτερα.

«Νομοθετούμε έγκαιρα για να γνωρί-
ζουν οι καταναλωτές και να προσαρ-
μοστεί ομαλά η αγορά στα νέα δεδο-
μένα. Η Ελλάδα από τον Ιούλιο του
2021 θα γίνει μία χώρα με λιγότερα
Πλαστικά Μιας Χρήσης», τόνισε, κα-
ταλήγοντας στη δήλωσή του ο υπουρ-
γός.

Σημειώνεται, ότι της κατάθεσης του
νομοσχεδίου είχαν προηγηθεί τρεις
κύκλοι διαβουλεύσεων με όλα τα εν-
διαφερόμενα μέρη και τους κοινωνι-
κούς φορείς, ενώ παρέμεινε και σε δη-
μόσια διαβούλευση για τρεις εβδομά-
δες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο:

Κατάργηση Πλαστικών Μιας
Χρήσης από τον Ιούλιο του 2021

-Στο Δημόσιο από τον Ιανουάριο του
2021

Με το εν λόγω νομοσχέδιο απαγο-
ρεύεται από τον Ιούλιο του 2021 η διά-
θεση στην αγορά 10 πλαστικών προ-
ϊόντων μιας χρήσης. Πρόκειται για τα
εξής πλαστικά προϊόντα:

μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια,
περιέκτες από φελιζόλ, κυπελάκια πο-

τών από φελιζόλ,

περιέκτες τροφίμων από φελιζόλ,
αναδευτήρες ποτών, μπατονέτες,  στη-
ρίγματα για μπαλόνια,  καθώς και πά-
σης φύσεως προϊόντα που διασπώνται
σε μικροπλαστικά (οξοδιασπώμενα
πλαστικά).

Στόχος της απαγόρευσης σε αυτά τα
πλαστικά προϊόντα είναι η μείωση της
κατανάλωσης σε πλαστικά ποτήρια
και πλαστικούς περιέκτες τροφίμων
κατά 30% μέχρι το 2024 και κατά 60%
μέχρι το 2026. Για να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, προβλέπεται:

Ο επανασχεδιασμός των προϊόντων με
οικολογικό πρόσημο. Ειδικότερα, τί-
θεται υποχρεωτικός στόχος χωριστής
συλλογής των πλαστικών μπουκαλιών
κατά 77% το 2025 και κατά 90% το 2029.

Για όσα προϊόντα απαγορεύονται, ορί-
ζονται με ΚΥΑ εναλλακτικές λύσεις,
ενώ η απαγόρευση αυτών ξεκινά 6
μήνες νωρίτερα για τον δημόσιο το-
μέα.

Όλα τα καπάκια θα πρέπει να είναι
προσαρτημένα στα μπουκάλια τους
μέχρι το 2024, ενώ τα πλαστικά μπου-
κάλια θα πρέπει να κατασκευάζονται
από 25% ανακυκλωμένο περιεχόμενο
το 2025 και από 35% αντίστοιχα το
2030. Για να διασφαλισθεί ότι όλοι
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτή-
σεις για το ανακυκλωμένο περιεχόμε-
νο εισάγεται το Ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 15343.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Παρέχεται ταυτόχρονα το κίνητρο
στους παραγωγούς των προϊόντων αυ-
τών να μειώνονται οι υποχρεωτικές
τους εισφορές στα συστήματα ανακύ-
κλωσης, όσο περισσότερο ανακυκλω-
μένο περιεχόμενο έχουν στα προϊόν-
τας τους (eco-modulation).

Εισάγονται νέες απαιτήσεις σήμανσης
από τον Ιούλιο του 2021, αναφορικά με
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συγκε-
κριμένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυ-
τά είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα υγρά
μαντηλάκια, τα είδη προσωπικής υγι-
εινής και τα καπνικά προϊόντα.

Θεσπίζονται έως τον Ιανουάριο του
2023 συστήματα διευρυμένης ευθύνης
του παραγωγού για δύο νέες ομάδες
προϊόντων όπως τα καπνικά προϊόντα
και τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και
άλλες 8 κατηγορίες προϊόντων (κυπε-

λάκια ποτών, περιέκτες τροφίμων, πε-
ριέκτες ποτών, πακέτα και περιτυλίγ-
ματα, λεπτές σακούλες μεταφοράς,
υγρά μαντηλάκια και μπαλόνια). Τα
συστήματα διευρυμένης ευθύνης πα-
ραγωγού θα είναι υπεύθυνα για τη
διαχείριση και για τον καθαρισμό των
κοινόχρηστων χώρων και ακτών από
τα απόβλητα των προϊόντων αυτών.

Εθνικά μέτρα – Κίνητρα για Επα-
ναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση

Όπως είχε προαναγγελθεί από τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Κωστή Χατζηδάκη, με το παρόν
νομοσχέδιο νομοθετούνται και εθνικά
μέτρα με κίνητρα για την ενίσχυση της
Πρόληψης (επαναχρησιμοποίηση) στη

δημιουργία πλαστικών αποβλήτων.
Ειδικότερα με το νομοσχέδιο:

Θεσπίζεται περιβαλλοντική εισφορά
για τα πλαστικά ποτήρια και τους πε-
ριέκτες τροφίμων από 01.01.2022. Τα
χρήματα που θα συλλέγονται θα πη-
γαίνουν στο Πράσινο Ταμείο και θα
επιστρέφουν στους Δήμους και τις Πε-
ριφέρειες για δράσεις καταπολέμησης
της περιβαλλοντικής ρύπανσης που
προκαλούν τα εν λόγω προϊόντα.

Θεσπίζεται η υποχρέωση διάθεσης
επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτι-
κών προϊόντων από 01.01.2022. στις
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, καθώς
και η υποχρέωση να πωλούν τα προ-
ϊόντα τους με έκπτωση, σε περίπτωση
που ο καταναλωτής έχει δικό του επα-
ναχρησιμοποιούμενο σκεύος.

Θεσπίζεται η υποχρέωση των δήμων
να διαθέτουν δημόσιες βρύσες για τη
δωρεάν παροχή πόσιμου νερού σε δη-
μοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και
παιδικές χαρές, από την 1η Ιουλίου του
2021.

Θεσπίζεται πανελλαδικό σύστημα επι-
στροφής εγγύησης στον πολίτη. Από
05.01.2023 οι πολίτες που θα επιστρέ-
φουν στα σημεία πώλησης τα πλαστι-
κά μπουκάλια -τα οποία θα επιβαρύ-
νονται με λίγα λεπτά- θα λαμβάνουν
πίσω τα επιπλέον χρήματα, ως αντα-
μοιβή για τη συμμετοχή τους στην
ανακύκλωση. Για την αποτελεσματική
εφαρμογή του μέτρου αυτού και τον
καθορισμό της εγγύησης θα πραγμα-
τοποιηθεί μελέτη εφαρμογής έως τον
Ιούλιο του 2021.

Διευρύνεται η περιβαλλοντική σήμαν-
ση σε όλα τα Πλαστικά Μιας Χρήσης
που εμπίπτουν στην Οδηγία από
03.01.2022, ώστε να γνωρίζουν οι πο-
λίτες ποια προϊόντα προορίζονται για
επαναχρησιμοποίηση, ποια για ανα-
κύκλωση και ποια για κομποστοποί-
ηση.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΣτΕ: Νόμιμη η απαγόρευση
του καπνίσματος στους χώρους εστίασης
Το Συμβούλιο της Επικρατείας
απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση
του Πανελλήνιου Σωματείου Κα-
ταστημάτων και Καταναλωτών
Εστίασης και Διασκέδασης, με την
οποία ζητούσε να ακυρωθεί ως αν-
τισυνταγματική η από 15.11.2019
Κοινή Υπουργική Απόφαση, με
την οποία απαγορεύθηκε το κάπνι-
σμα στους χώρους καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος
(εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα δια-
σκέδασης, μπαρ, κλπ) και προβλέ-
φθηκαν πρόστιμα για τους παραβά-
τες.

Στην αίτησή του το Σωματείο υπο-

στήριζε, μεταξύ των άλλων, ότι το
μέτρο της απόλυτης απαγόρευσης
του καπνίσματος στους εσωτερικούς
χώρους των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, συνιστά
σημαντικό περιορισμό στην ελευ-
θερία των ανθρώπων οι οποίοι επι-
λέγουν να καπνίζουν.

Στην συνέχεια, το Δ΄ Τμήμα του
ΣτΕ, με την υπ΄ αριθμ. 1727/2020
απόφασή του, απέρριψε ως αβάσι-
μη την αίτηση ακύρωσης του Σω-
ματείου, επικαλούμενο και παλαι-
ότερη απόφαση της Ολομέλειας του
ΣτΕ για την απαγόρευση του κα-
πνίσματος.

Το ΣτΕ έκρινε ότι το μέτρο της απα-

γόρευσης του καπνίσματος στους

χώρους υγειονομικού ενδιαφέρον-

τος δεν είναι αντίθετο στα άρθρα 5

παράγραφος 1 (ελεύθερη ανάπτυξη

της προσωπικότητας και προσωπι-

κή ελευθερία) και 21 παράγραφος

3 του Συντάγματος (το κράτος μερι-

μνά για την υγεία των πολιτών και

λαμβάνει ειδικά μέτρα), ενώ πα-

ράλληλα συνιστά θεμιτό περιορι-

σμό της ελευθερίας (ατομικής και

επαγγελματικής).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Kανόνες  λε ι τουργ ίας
αθλητ ι κών  εγκαταστάσεων
Διευκρινίσεις, αναφορικά με τους
κανόνες λειτουργίας αθλητικών και
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων σε
όλη τη χώρα, εξέδωσε η Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού. Σε αυτό
επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι, σε
περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται
έκτακτα περιοριστικά μέτρα (όπως η
Αττική), προπονήσεις επιτρέπονται
είτε ατομικά, είτε σε μικρά γκρουπ
έως 9 ατόμων. Σε εγκαταστάσεις άνω
των 150 τ.μ., ο μέγιστος αριθμός
αθλητών μειώνεται στο 50% αυτού
που ισχύει κανονικά, κάτι που ση-
μαίνει ότι για γήπεδα ποδοσφαίρου,
το ανώτατο όριο περιορίζεται στα 40
άτομα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΓΓΑ
αναφέρει:

«Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
διευκρινίζει πως σε ό,τι αφορά τους
κανόνες λειτουργίας των αθλητικών
και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
σε όλη τη χώρα,  "Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προ-
στασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώ-
ρους συνάθροισης κοινού στο σύνο-
λο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19".

Το άρθρο 23 αναφέρει:

"Κανόνες λειτουργίας των αθλητι-
κών και ναυταθλητικών εγκαταστά-
σεων

1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές
αθλητικές και ναυταθλητικές εγκα-
ταστάσεις και κολυμβητήρια επιτρέ-
πεται η χρήση τους, χωρίς την πα-
ρουσία θεατών, για την κάλυψη

αναγκών προπόνησης, ατομικής ή
ομαδικής, από αθλητές σωματείων,
Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών
(ΤΑΑ) και Ανωνύμων Αθλητικών
Εταιρειών (ΑΑΕ) και αθλούμενους,
καθώς και από συμμετέχοντες σε
αθλητικά summer camps και με τους
όρους και τους περιορισμούς, που
αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας.

2. Επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα,
ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή
αγωνιστικών δραστηριοτήτων και
λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων
χωρίς την παρουσία θεατών, με τους
όρους που αναφέρονται στο αγωνι-
στικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης
Ομοσπονδίας.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1
και 2, η χρήση γίνεται σύμφωνα με
τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς
άσκησης της Υγειονομικής Επιστη-
μονικής Επιτροπής της ΓΓΑ και τις
τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντί-
στοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή
διοργανώτριας αρχής που εγκρίνον-
ται από την Υγειονομική Επιστημο-
νική Επιτροπή της ΓΓΑ και είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΓΑ.

4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα
που δεν τηρούν τους κανόνες του
παρόντος και του παραρτήματος,
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατό
πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευ-
ρώ αντίστοιχα και σε περίπτωση
υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ αντίστοιχα".

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Παρέμβαση του Δημάρχου

Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη, Γιώργου

Ιωακειμίδη, για την επίλυση συγ-

κοινωνιακών προβλημάτων που

ανέκυψαν στη Νίκαια και στον

Ρέντη από τις τροποποιήσεις των

λεωφορειακών γραμμών του ΟΑ-

ΣΑ κατά την έναρξη της λειτουρ-

γίας του ΜΕΤΡΟ στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας –

Αγ.Ι.Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδης

επισημαίνει σχετικά:

«Ο μεγάλος αριθμός παραπό-

νων που έφτασε στον Δήμο μας,

από κατοίκους και δημότες, προ-

κειμένου να διαμαρτυρηθούν για

την ταλαιπωρία που υφίστανται

καθημερινά από τη συρρίκνωση

των λεωφορειακών γραμμών σύν-

δεσης της Νίκαιας και του Ρέντη

με την Αθήνα και τον Πειραιά,

καθώς και τη μείωση της συχνότη-

τας των δρομολογίων, μας οδήγη-

σε χωρίς δεύτερη σκέψη να παρέμ-

βουμε και να ζητήσουμε από τον

ΟΑΣΑ νέες τροποποιήσεις για την

εξυπηρέτηση των επιβατών.

»Πράγματι, ο ΟΑΣΑ άκουσε

τις παρατηρήσεις μας, κι έστω με

καθυστέρηση 2,5 μηνών ανταπο-

κρίθηκε στο αίτημα της πόλης για

επέκταση γραμμών κι ενίσχυση

των δρομολογίων, αφού είναι χρέ-

ος όλων μας η καλύτερη καθημε-

ρινότητά τους. Από 1η Οκτωβρίου

η σύνδεση της πόλης διευρύνεται!»

Με έγγραφο που απέστειλε ο

Οργανισμός Αστικών Συγκοινω-

νιών Αθηνών προς τον Δήμο ενη-

μερώνει ότι θα προβεί σε κατάλλη-

λες συγκοινωνιακές παρεμβάσεις

με κριτήριο την μείωση του συνο-

λικού χρόνου μετακίνησης των

επιβατών, τη διαλειτουργικότητα

των μέσων μαζικής μεταφοράς και

την αξιοπιστία στην εκτέλεση των

δρομολογίων. Προς αυτόν τον

σκοπό, από την 1η Οκτωβρίου

2020, η λεωφορειακή γραμμή 846

με την ονομασία “ΝΕΑΠΟΛΗ-

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ- ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ”

θα επεκταθεί και θα μετονομαστεί

σε “ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ-

ΠΕΙΡΑΙΑ” συνδέοντας την ευρύ-

τερη περιοχή με το δίκτυο του με-

τρό και τον Πειραιά, ενώ από τις

14 Σεπτεμβρίου 2020 η γραμμή

τρόλεϊ 21 έχει ήδη ενισχυθεί καθη-

μερινά με επιπλέον δρομολόγια.

Παρέμβαση του Δημάρχου Νίκαιας – Ρέντη
για τις δημόσιες συγκοινωνίες
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Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε τη μερική
τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 846
ΝΕΑΠΟΛΗ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ (ΚΥΚΛΙ-
ΚΗ), με επέκτασή της στην περιοχή του Πειραιά και τη με-
τονομασία της σε 846 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ-ΠΕΙ-
ΡΑΙΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ), από την Πέμπτη 01.10.2020, ως εξής: 

Διαδρομή της Λεωφορειακής γραμμής 846 
Από Αφετηρία 
Από τον διαμορφωμένο χώρο (ΑΦΕΤΗΡΙΑ), δεξιά Αγγ.

Σικελιανού, συνέχεια Ευρυπίδου, δεξιά Φλέμιγκ, αριστ. Πρα-
ξιτέλους, δεξιά Βουρνόβα, αριστ. Ελλησπόντου, δεξιά Πλ. Δη-
μοκρατίας (Κρήνης), αριστ. Ανωγείων, δεξιά Γέμελου, σταθ-
μός μετρό Νίκαια, συνέχεια Γέμελου, αριστ. Τζαβέλα, δεξιά
Βιζυηνού, δεξιά 7ης Μαρτίου 1944 ( Γ. Κονδύλη), αριστ. Αγ.
Αναργύρων, δεξιά 25ης Μαρτίου, δεξιά Θηβών, συνέχεια
Ρετσίνα, Πλατεία Ιπποδαμείας, δεξιά Γούναρη, αριστ. Τσα-
μαδού, αριστ. Εθν.Αντιστάσεως, Πλ. Ιπποδαμείας, Ρετσίνα,
δεξιά Αθηνών, αριστ. Αλών, αριστ. Αγ.Φιλίππου, δεξιά Ρε-
τσίνα, συνέχεια Θηβών, αριστ. 25ης Μαρτίου, αριστ. Βαλα-
ωρίτου, δεξιά Τζαβέλλα, αριστ. Γρεβενών, σταθμός μετρό Νί-
καια, συνέχεια Γρεβενών, αριστ. Ανωγείων, δεξιά Πλ Δη-
μοκρατίας (Πλ. Κρήνης), δεξιά Κουταϊση, αριστ. Κωστ. Πα-
λαμά, συνέχεια Αγγ Σικελιανού, δεξιά στο διαμορφωμένο
χώρο(ΑΦΕΤΗΡΙΑ) 

Αλληλουχία στάσεων 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ 846-847-852,ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ, ΝΗΠΙΑ-

ΓΩΓΕΙΟ,ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ,
ΣΠΑΘΑ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΜΟΣΧΟ-
ΝΗΣΙΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΟΔΙ-
ΚΕΙΑΣ, ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑΣ, ΕΦΕΣΟΥ, 7ΗΣ
ΜΑΡΤΗ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΛΕΥΚΑ, ΡΕ-
ΤΣΙΝΑ, ΑΓ.ΔΟΝΥΣΙΟΣ, ΓΟΥΝΑΡΗ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΛΩΝ, ΡΕΤΣΙΝΑ, ΛΕΥΚΑ, ΔΡΑΚΟΥΛΙ-
ΝΑΚΟΥ, ΣΧΟΛΕΙΟ, 1Η ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, 2Η ΒΑΛΑ-
ΩΡΙΤΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΓΕΦΥΡΑ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤ
ΝΙΚΑΙΑ, Π.ΡΑΛΛΗ, ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙ-
ΑΣ, ΠΛ.ΚΡΗΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΠΛ.ΑΝΑΛΗ-

ΨΕΩΣ, 1Η Κ.ΠΑΛΑΜΑ, ΚΟΙΜ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ, 2Η
ΠΑΛΑΜΑ, ΠΛ.ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΥ, ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ,
ΠΑΛ.ΤΕΡΜΑ, ΑΦΕΤΗΡΙΑ 846-847-852. 

Κατάργηση στάσεων 
Οι παρακάτω στάσεις καταργούνται για την λεωφορειακή

γραμμή 846: 
Διαδρομή από Αφετηρία 
ΣΤΕΓΗ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΦΑΝΑΡΙ, ΦΡΥΓΙΑΣ, ΝΙΚΟ-

ΜΗΔΕΙΑΣ, ΟΑΕΔ 
Διαδρομή προς Αφετηρία 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΣΤΕΡΛΙΝΑ,

ΜΕΡΣΙΝΗΣ, ΦΡΥΓΙΑΣ, ΦΑΝΑΡΙ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΤΕ-
ΓΗ
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30 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, που
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν

στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου:
Η πλήρης σύνθεσή του, έχει ως εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ 

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΤΑΚΗ

Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΚΟΠ ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 

ΤΑΜΙΑΣ ΟΛΓΑ ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. ΕΜ.

ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΡΔΩΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΣΤΡΑΒΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Νέος Πρόεδρος στον
Εμπορικό Σύλλογο
ο Θοδωρής Καπράλος

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θο-
δωρής Καπράλος, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, ευ-
χαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την
εμπιστοσύνη, την ενεργό συμμετοχή τους και τη στήριξή
τους.

Ευχήθηκε σε όλους καλή αρχή και επιτυχία στο δύσκολο
έργο που αναλαμβάνουν και κάλεσε όλα τα μέλη να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κλίμα επικοινωνίας, συνερ-
γασίας και ενότητας. 

Αναφέρθηκε στις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες που επι-
κρατούν στην αγορά και τόνισε, ότι  στην προσπάθεια ανά-
καμψης των επιχειρήσεων και διατήρησης των θέσεων ερ-
γασίας είναι απαραίτητη η συνδρομή και η ενεργή συμμε-
τοχή όλων, ώστε να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο οι προκλήσεις και να συνεχιστεί η διαχρονικά επιτυ-
χημένη πορεία και δράση του Εμπορικού Συλλόγου Πει-
ραιώς.
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Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης πραγματοποιήθηκε συνάν-
τηση του Υπουργού, Κωνσταντίνου Τσιάρα, με τον Πρόεδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Γιώργο Σταματογιάν-
νη, το Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, τους Προϊστα-
μένους όλων των Δικαστηρίων Πειραιά και των αντίστοιχων
Γραμματειών τους και του Προέδρου των Δικαστικών Υπαλ-
λήλων Πειραιά για τη μετεγκατάσταση των Δικαστηρίων
Πειραιά. Στη συνάντηση παρευρίσκονταν ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Πάνος Αλεξανδρής και ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Στη συνάντηση αυτή ο κάθε παρευρισκόμενος εξέθεσε τις
απόψεις του   σχετικά με τις προτεινόμενες λύσεις για την ορι-
στική λύση του ζητήματος, αφού αρχικά ο Υπουργός έθεσε
το πλαίσιο της συζήτησης και ότι είναι ώριμη πλέον η στιγμή
για την απόφαση της μετεγκατάστασης των Δικαστηρίων, στη
συνέχεια δε από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ έγινε μία προσέγγιση
των τριών υφισταμένων προτάσεων Α) Ράλλειος και ανακα-
τασκευασμένη Σκουζέ Β) πρώην Τελωνείο Πειραιά και Γ)
πρώην εργοστάσιο Κεράνης (στην είσοδο της πόλης). Στις
10/09/2020 συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ. του Συλλόγου, όπου
ο Πρόεδρος  Γιώργος  Σταματογιάννης ενημέρωσε το σώμα
για τις νεότερες εξελίξεις για την μετεγκατάσταση των Δικα-
στηρίων Πειραιά, μετά την ως άνω συνάντηση στο Υπουρ-

γείο Δικαιοσύνης.
Ειδικότερα ανέφερε ότι είναι απόφαση της Κυβέρνησης να

στεγαστούν ΟΛΕΣ ανεξαρτήτως οι δικαστικές υπηρεσίες σε
ΕΝΑ κτίριο χωρητικότητας 25.000 – 30.000 τ.μ.   Με το δε-
δομένο αυτό είναι προφανές ότι για χωρικούς λόγους η λύση
της Ραλλείου δεν είναι εφικτή.

Προτείνονται δε από την Πολιτεία με τα ως άνω δεδομένα
δύο εναλλακτικές λύσεις:

Α. η μεταστέγαση στο υφιστάμενο κτίριο του πρώην ερ-
γοστασίου «ΚΕΡΑΝΗΣ» (Γέφυρα Καλαμάκι) στην είσοδο
της πόλης με την ταυτόχρονη υπογειοποίηση των γραμμών
του τραίνου και ενδιάμεση στάση στη θέση αυτή.

Β. η κατεδάφιση και εν συνεχεία κατασκευή νεόδμητου
κτιρίου στην Ακτή Κονδύλη (πρώην Τελωνείο).

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος μετά την ενημέρωση αυτή επι-
φυλάχθηκε να πάρει θέση, όταν θα υπάρξουν από την Πο-
λιτεία συγκεκριμένες προτάσεις για τις προτεινόμενες εναλ-
λακτικές λύσεις με όρους ασφάλειας, υγιεινής, χρόνου και δα-
πάνης και γενικότερα ενός κτιρίου που θα είναι αντάξιο της
αποστολής του.

Στη συνέχεια τα δεδομένα θα τεθούν υπόψη των Δικηγό-
ρων Πειραιά σε Γενική Συνέλευση, που ως κυρίαρχο σώμα
θα προκρίνει την προσφορότερη λύση». 

Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά
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