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Ε Ν Ω Σ Η
Οι ενέργειες της Ένωσης
για τους ΚΑΔ και τα δημοτικά τέλη

Το

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης από την
πρώτη μέρα που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, προσπαθεί
καθημερινά να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα των περιπτερούχων
που προκύπτουν από τις αλλαγές
στην ζωή όλων μας.
Βασική επιδίωξη της διοίκησης
της Ένωσης, είναι η ένταξη των
περιπτερούχων στους ΚΑΔ. Για το
ζήτημα αυτό ίσως υπάρξει θετική
εξέλιξη τις επόμενες μέρες.
Στην κατεύθυνση αυτή για την
στήριξη των αιτημάτων του κλάδου έγινε επικοινωνία με τους
Βουλευτές όλων των κομμάτων σε
Α΄ και Β΄ Πειραιά.
Με πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’
Πειραιά (Θεόδωρου Δρίτσα,
Νίνας Κασιμάτη, Τρύφωνα
Αλεξιάδη και Γιάννη Ραγκούση) έγινε αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής για την ένταξη του κλαδου μας στους
ΚΑΔ που θα έχουν ευνοϊκές
ρυθμίσεις.
Ταυτόχρονα έχει σταλεί επιστολή για την παράταση πληρωμής
των δημοτικών τελών προς τους
Δήμαρχους και αρμοδίους Αντιδημάρχους, στον Πειραιά, στην
Νίκαια-Ρέντη, στον Κορυδαλλό,
στο Κερατσίνι-Δραπετσώνα, στο
Πέραμα και στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
Δυστυχώς οι τρομακτικές εξελίξεις
στην παγκόσμια υγεία και τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί
με σκοπό τη μείωση της κίνησης και
κυκλοφορίας των πολιτών λόγω κορονοϊού, έχουν ως φυσικό αποτέλεσμα την αισθητότατη μείωση του τζίρου των περιπτέρων μελών μας.
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας
παρακαλέσουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δημοτικών τελών που
λήγουν στις 31/03/2020, για ένα τρίμηνο, δηλαδή έως τις 30/06/2020.
Ένα τέτοιο μέτρο θα εναρμονιζόταν
με τα μέτρα του αρμόδιου Υπουργείου
για παράταση είσπραξης ΦΠΑ και
άλλων σχετικών φόρων που επίσης
έχουν ανακοινωθεί για τον ίδιο λόγο.
Σε αναμονή της απάντησής σας

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που
είχε το περιοδικό μας μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου οι Δήμοι βλέπουν
θετικά το αίτημα της Ένωσης για παράταση αποπληρωμής των δημοτικών τελών.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Κορυδαλλού έχει ήδη απαντήσει με επιστολή
του. Στο Δήμο Πειραιά σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο
Γρηγόρη Καψοκόλη μας δήλωσε ότι
τόσο ο ίδιος όσο και ο Δήμαρχος βλέπουν θετικά το αίτημα της Ένωσης και
θα απαντήσουν γραπτά τις επόμενες
ημέρες. Την ίδια απάντηση πήραμε
και σε επικοινωνία που είχαμε με τον
Δήμαρχο Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη, το Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο και τη
αντιδήμαρχο Μαρία Αραβαντινού
από το Δήμο Νίκαιας-Ρέντη.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ:
Οριστικά
στους πληττόμενους ΚΑΔ
τα περίπτερα

ηση το
Έγινε αποδεκτό από την κυβέρν
ένταξή
αίτημα των περιπτερούχων για
από τις
τους στους ΚΑΔ που πλήττονται
νοϊού.
εξελίξεις στην αγορά λόγω κορο
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Α Π Ο Ψ Η

Τα περίπτερα στην εποχή
του κορονοϊού
του Σταύρου Μέρου

Γ

εια σας συνάδελφοι-ισσες. Αυτή την εποχή, δυστυχώς δεν
υπάρχει άλλο θέμα για τον
κλάδο μας, εκτός από το αν θα μπούμε
ή όχι στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιπτώσεις αντιμετώπισης του κορονοϊού.
Μέχρι τώρα που γράφω το κείμενο,
(τέλος Μαρτίου), όποιες κινητοποιήσεις και αν έχουμε κάνει σαν κλάδος,
έχουν πέσει στο κενό. Το γιατί, έχει
πολλές παραμέτρους.
Τα επίσημα στοιχεία που έχουν στο
υπουργείο για εμάς μέχρι τώρα είναι:
-Τα κλειστά περίπτερα είναι περίπου το 10% του συνόλου (μικρό ποσοστό).
-Η πτώση του τζίρου μας είναι 6%
(από που το είδαν αυτό?)
-Αύξηση κατά μεγάλο ποσοστό των
πωλήσεων μέσω POS (θετικό για το
κράτος).
-Πρέπει να μείνουμε ανοικτά για
να πουλάμε τύπο, και όχι μόνον αυτό.
Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι, πάμε να
τους πάρουμε έναν-έναν:
Τα κλειστά περίπτερα είναι μεν
10%, κυρίως αυτά που είναι στα κέντρα των πόλεων και στους τουριστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, αλλά τι γίνεται με αυτά που είναι ανοικτά;
H πτώση του τζίρου είναι από 30%
έως 60% ανάλογα με τη θέση του καθενός, αν είναι δηλαδή σε γειτονιά ή
σε αγορά.
6 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

Από που είδαν το 6% δεν μπορώ να
καταλάβω. Μόνο το βράδυ να υπολογίσεις φτάνει, που είναι πια μηδενικό.
Η αύξηση του POS με μειωμένο τζίρο, είναι μείωση του ήδη χαμηλού ποσοστού κερδοφορίας μας.

...απ' ότι φαίνεται
συνεχίζεται
το ίδιο έργο
που βλέπουμε
από το 2012,
αφανισμός
του περιπτέρου,
ενός θεσμού
120 χρονών...
Τη λύση που βρήκαν για τον τύπο
για να έχει και καλά, καλή διανομή, είναι τα super market. Άρα εντάξει !!!!
Πληρούμε όλους τους όρους για να
μπούμε στα μέτρα στήριξης. Ή ΌΧΙ !!!!!
Σύμφωνα με τα παραπάνω η λειτουργία ενός περιπτέρου είναι από δύσκολη μέχρι αδύνατη.
Εμείς τι ζητάμε;
Δεν ζητάμε κλείσιμο του περιπτέρου,
ζητάμε μια βοήθεια για να μπορούμε
να πληρώσουμε τις ρυθμίσεις, τα ενοί-

κια, τους υπαλλήλους, τα τρέχοντα έξοδα. Δυστυχώς μόνο το κράτος μπορεί
να βοηθήσει, μέχρι να περάσει αυτή η
πρωτόγνωρη περιπέτεια για τον τόπο
μας.
Απ' ότι φαίνεται συνεχίζεται το ίδιο
έργο που βλέπουμε από το 2012, αφανισμός του περιπτέρου, ενός θεσμού
120 χρονών.
Δεν εξηγείται αλλιώς, να έχουν μπει
όλες οι επιχειρήσεις που είναι γύρω
από το περίπτερο στα μέτρα στήριξης
εκτός βέβαια από το περίπτερο.
Αυτά για τώρα, είμαι απογοητευμένος, κουράγιο σε όλους.
Πάντως δεν σταματάμε να προσπαθούμε και να ελπίζουμε.
Υ.Σ. Στείλαμε σε όλους τους δήμους έγγραφο και ζητάμε τη στήριξη
τους και τη βοήθεια τους.
Μας απάντησε μέχρι στιγμής, και
μάλιστα άμεσα, ο Δήμος Κορυδαλλού
και τον ευχαριστούμε γι΄ αυτό. Έχει
σκοπό να μας στηρίξει και θα τα αναγγείλει μετά το επόμενο Δ.Σ. Ελπίζουμε
να είναι γενναιόδωρη η στήριξη.
Ευελπιστούμε, όλοι οι δήμοι να
πράξουν ανάλογα!
Γεια σας.
Ο Σταύρος Μέρος
είναι Αντιπρόεδρος.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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Α Π Ο Ψ Η

Σκέψεις στα χρόνια
του κορονοϊού
του Γιάννη Σκούρτη

Η

μεγάλη πλειοψηφία των
συναδέλφων περνά αυτές
τις μέρες πολύ δύσκολα.
Βλέπουν τον τζίρο τους να καταβαραθρώνεται, τις υποχρεώσεις να καλπάζουν και δεν υπάρχει γι’αυτούς σανίδα
σωτηρίας. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον
(29/03/20) που γράφεται αυτό το κείμενο, οι επαγγελματίες του περιπτέρου
εξακολουθούν να μένουν εκτός των
διατάξεων που αφορούν τις πληττόμενες ομάδες και δεν δικαιούνται ενίσχυσης από το Κράτος.
Ένα Κράτος που έχει εντάξει όλη
την αλυσίδα των προϊόντων μας, καπνικά, ζαχαρώδη, τύπο στις ευεργετικές διατάξεις χωρίς να μας λαμβάνει
υπόψη του, πιθανά γιατί θεωρεί πως
‘βγαίνουμε’. Ή γιατί υποτιμά το ρόλο
μας και σκόπιμα τον υποβαθμίζει.
Ας θυμίσουμε σε όλους λοιπόν τι
σημαίνει διατηρώ περίπτερο. Το περίπτερο δεν είναι μόνο ένας τρόπος βιοπορισμού, είναι μιά επιλογή ζωής.
Ίσως οι περισότεροι έχουν στο μυαλό
τους τον καλό/η κυριούλη/α που κάθεται με τις ώρες μέσα σ’ένα κουτί για
να τους δίνει τα τσιγάρα τους πάντα με
χαμόγελο ή για να χαλάει τα χαρτονομίσματα υψηλής αξίας.
Ε! Λοιπόν σας έχουμε νέα!! Οι άνθρωποι που κάθονται ολημερίς σε μιά
καρέκλα ώστε να σας εξυπηρετούν και
όνειρα έχουν και οικογένειες συντηρούν και κάνουν την οικονομία να γυρίζει παρέχοντας της κάθε μέρα μετρη-

τό χρήμα. Μ’αυτό το χρήμα πληρώνεται το κράτος, η καπνοβιομηχανία, τα
παγωτά, οι βιομηχανίες τροφίμων και
φυσικά ο τύπος! Η τέταρτη εξουσία και
στυλοβάτης της δημοκρατίας!
Όλα τα μεγάλα στελέχη όλων των
παραπάνω κάνουν εξαιρετικές στρατηγικές προώθησης και διαφήμισης
θεωρώντας αμελητέα την προσφορά
των περιπτέρων. Ξεχνούν όμως πως ο
ρόλος του περιπτέρου είναι ίσως ο πιο
σημαντικός. Είμαστε εμείς που θα φέρουμε τα προϊόντα τους στον καταναλωτή και θα προτείνουμε κάθε τι νέο!
Δείτε για παράδειγμα πως διαφημιστές ξέρουν ποιοί μπορούν και πωλούν όταν στο κλείσιμο ενός σποτ και
το γράφουν και το αναφέρουν : κυκλοφορεί ήδη στα περίπτερα! Μάλλον κάτι περισσότερο ξέρουν για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων.
Εμείς τι κάναμε; Καθόμασταν απαθείς, βλέπαμε τα ποσοστά μας να λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα τον ανταγωνισμό να φουντώνει, την ίδρυση πολυπεριπτέρων φαραωνικών διαστάσεων και τα έξοδα να παίρνουν τον
ανήφορο. Όσες προσπάθειες έγιναν
υπέρ του κλάδου και συγκεκριμένα
από το Σωματείο μας (όπως π.χ. πίεση για την εφαρμογή του νόμου που
ορίζει ρητά τα σημεία πώλησης καπνικών) αντί να τύχουν συναίνεσης
τορπιλίστηκε από παρόμοιο σωματείο της Β. Ελλάδας!
Το γεγονός πως έχουμε νέα συμβό-

λαια μεγαλύτερης διάρκειας, καθορισμό λογικότερων δημοτικών τελών,
διαφάνεια στις δημοπρασίες για τις νέες θέσεις κ.α. δείχνουν πως ο αγώνας
μας υπέρ του περιπτέρου θα είναι συνεχής και ακατάβλητος.
Ήδη ο καταναλωτής μας έδειξε το
δρόμο. Αρνήθηκε να ψωνίσει την περασμένη Κυριακή από τα s/m επιλέγοντας σαφώς άλλους τρόπους και τόπους για την ενημέρωσή του ή τα ψώνια του.
Αυτή η κρίση του κορονοϊού θα μας
αφήσει πολλά προβλήματα με βασικότερο την έλλειψη ρευστότητας και με
επακόλουθο την επιβίωσή μας. Θέλω
να πιστεύω πως και την ύστατη στιγμή
το Κράτος θα συναισθανθεί τις ευθύνες
του και τις υποχρεώσεις του απέναντι
μας και θα διορθώσει αυτήν την αδικία
που μας κατατρέχει 15 μέρες τώρα.
Τέλος το Σωματείο μας η «Αγία
Τριάδα Πειραιώς και περιχώρων» θα
είναι πάντα δίπλα σας να σας ακούσει,
να σας προτείνει και να βοηθήσει όσο
και όπου μπορεί για την καλύτερη
λύση των προβλημάτων που παρουσιάζονται. Δεν περισσεύει κανένας!
Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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Ε Ν Ω Σ Η

Η

Τα αιτήματα
των περιπτερούχων
στη Βουλή

Ένωση αμέσως μετά τα
νέα μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της επιδημίας
του κορονοϊού, απέστειλε στους βουλευτές όλων των κομμάτων Α’ και Β’ Πειραιά επιστολή με τα αιτήματα των περιπτερούχων. Έτσι με πρωτοβουλία της
Βουλευτού Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ και
Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της
Ευρώπης, Νίνας Κασιμάτη, κατατέθηκε
Αναφορά προς τα αρμόδια υπουργεία
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη, με
τα αιτήματα της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και
Περιχώρων «Η Αγία Τριάς» που κοινοποιήθηκαν με την υπ’ αρ.πρωτ:
665/23-3-2020 επιστολή τους.
Στην Αναφορά προς τα Υπουργεία τίθενται τα ακόλουθα ζητήματα: α)
η απουσία του ΚΑΔ 47191002 (περίπτερα) από τη λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται και θα τύχουν κάποιων ευνοϊκών φορολογικών και
ασφαλιστικών ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας κορονοϊού COVID-19, παρά το
γεγονός ότι πολλά από τα περίπτερα
έχουν κλείσει λόγω θέσης (ιδίως όσα είναι κοντά σε αγορές, εμπορικά, λιμάνια,
κλπ.), ενώ και όσα έχουν μείνει ανοιχτά
παρουσιάζουν τρομακτική μείωση εσόδων εξαιτίας των μέτρων για την ελάχιστη κυκλοφορία των πολιτών/κατανα8 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

λωτών, β) η αντίθεση των περιπτερούχων στην από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α68 / 20
03 2020), με την οποία δύναται να καθίσταται υποχρεωτικό για τα σούπερ μάρκετ να πωλούν εφημερίδες και να ανοίγουν την Κυριακή, καθώς με αυτά τα μέτρα συνδυαστικά το κράτος ενισχύει έτι
περαιτέρω τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ εις βάρος της ήδη πληγείσας βιωσιμότητας των περιπτέρων, που είναι συνδεδεμένα με την πώληση εφημερίδων
και την 7ήμερη λειτουργία προκειμένου
να καλύπτουν τους καταναλωτές για
συγκεκριμένα είδη, με την επισήμανση
ότι το πρόβλημα του Τύπου δεν είναι τα
σημεία πώλησης, τα οποία είναι ήδη αρκετά ακόμη και σήμερα. Σημειώνεται δε
ότι με την 31.927/21-03-2020 απόφαση
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
τα μέτρα αυτά τέθηκαν σε ισχύ, και γ) το
πρόβλημα με την ασφάλεια στα σημεία
πώλησης, ιδίως τώρα που η κυκλοφορία
των πολιτών είναι περιορισμένη εξαιτίας
της πανδημίας. Τέλος, επισημαίνεται ότι
η συνέχιση ύπαρξης του περιπτέρου μέσω στοχευμένων δράσεων και η αναβάθμισή του πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και φροντίδα της Πολιτείας. Για
τα παραπάνω ζητήματα τα Υπουργεία
καλούνται να απαντήσουν και άμεσα να
ενεργήσουν.
Την Αναφορά συνυπογράφουν οι
Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Α’ Πειραιά Θοδωρής Δρίτσας, και Β’ Πειραιά Γιάννης
Ραγκούσης και Τρύφων Αλεξιάδης:

Προς το Προεδρείο της Βουλής
των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τους κ.κ.
1) Υπουργό Οικονομικών
2) Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
3) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
4) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: «Να ληφθούν μέτρα
στήριξης των περιπτέρων λόγω της
πανδημίας κορονοϊού και να ενταχθούν στις κατηγορίες των πληττόμενων επιχειρήσεων – διαμαρτυρία
για το μέτρο υποχρέωσης των «σούπερ μάρκετ» να πωλούν εφημερίδες
– ζητήματα ασφάλειας λόγω αραιής
κυκλοφορίας»
Οι Βουλευτές Α’ και Β’ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη, Αλεξιάδης
Τρύφων, Δρίτσας Θεόδωρος, Ραγκούσης Ιωάννης καταθέτουν ως
Αναφορά την με αρ. πρωτ.665/2303-2020 Επιστολή της Ένωσης
Επαγγελματιών Περιπτερούχων
Πειραιώς και Περιχώρων, στην
οποία τίθενται τα ακόλουθα ζητήματα: α) απουσία του ΚΑΔ 47191002
(περίπτερα) από τη λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται
και θα τύχουν κάποιων ευνοϊκών
φορολογικών και ασφαλιστικών
ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας κο-
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Ε Ν Ω Σ Η

ρονοϊού COVID-19, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα περίπτερα
έχουν κλείσει λόγω θέσης (ιδίως
όσα είναι κοντά σε αγορές, εμπορικά, λιμάνια, κλπ.), ενώ και όσα
έχουν μείνει ανοιχτά παρουσιάζουν
τρομακτική μείωση εσόδων εξαιτίας
των μέτρων για την ελάχιστη κυκλοφορία των πολιτών/καταναλωτών, β) εκφράζουν την αντίθεσή
τους στην από 20.03.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ

Α68/20.03.2020), με την οποία δύναται να επιτρέπεται ή καθίσταται
υποχρεωτικό για τα σούπερ μάρκετ
να πωλούν εφημερίδες και να ανοίγουν την Κυριακή, καθώς με αυτά
τα μέτρα συνδυαστικά το κράτος ενισχύει έτι περαιτέρω τις επιχειρήσεις
σούπερ μάρκετ εις βάρος της ήδη
πληγείσας βιωσιμότητας των περιπτέρων, που είναι συνδεδεμένα με
την πώληση εφημερίδων και την
7ήμερη λειτουργία προκειμένου να

καλύπτουν τους καταναλωτές για
συγκεκριμένα είδη, επισημαίνοντας
δε ότι το πρόβλημα του Τύπου δεν
είναι τα σημεία πώλησης, τα οποία
είναι ήδη αρκετά ακόμη και σήμερα, και γ) αναφέρουν επίσης ότι έχει
προκύψει πρόβλημα με την ασφάλεια στα σημεία πώλησης, ιδίως τώρα που η κυκλοφορία των πολιτών
είναι αραιή και περιορισμένη εξαιτίας της πανδημίας. Τέλος, επισημαίνουν ότι η συνέχιση ύπαρξης του
περιπτέρου μέσω στοχευμένων
δράσεων και η αναβάθμισή του
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα
και φροντίδα της Πολιτείας.
Επισυνάπτεται η επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και
να μας ενημερώσετε σχετικά.
Αθήνα, 23/3/2020
Οι καταθέτοντες Βουλευτές
Κασιμάτη Νίνα
Αλεξιάδης Τρύφων
Δρίτσας Θεόδωρος
Ραγκούσης Γιάννης
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 9
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τι να προσέχετε στις αγορές μέσω internet

Μανώλης Γλέζος
“ο πρώτος παρτιζάνος
της Ευρώπης”
Ο Μανώλης Γλέζος αγωνιστής της
Αριστεράς, ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, δημοσιογράφος και συγγραφέας,
έφυγε από τη ζωή στα 98 του χρόνια.
Γεννήθηκε στην Απείρανθο Νάξου,
το 1922 και με τον Λάκη Σάντα υπήρξαν οι πρωταγωνιστές μίας εκ των πρώτων αντιστασιακών πράξεων στην κατεχόμενη Ελλάδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατεβάζοντας τη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941 τη σημαία της
Ναζιστικής Γερμανίας από τον ιστό του
βράχου της Ακρόπολης, στην Αθήνα.
Συνελήφθη και φυλακίστηκε για τις
πολιτικές τους πεποιθήσεις, και καταδικάστηκε σε θάνατο τρεις φορές.
Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική.
Υπήρξε βουλευτής και πρόεδρος της
Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς
(ΕΔΑ), αργότερα Βουλευτής και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτής του
Συνασπισμού, και του ΣΥΡΙΖΑ. Από
το 2014 έως το 2015 διετέλεσε Eυρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ερχόμενος,
πρώτος σε ψήφους στη χώρα στις Ευρωεκλογές του 2014. Ήταν επικεφαλής
του ψηφοδελτίου επικρατείας της Λ.Α.Ε
στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.
Βραβεύτηκε το 1962 από την ΕΣΣΔ
με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Λένιν.
Ο Σαρλ ντε Γκωλ, την περίοδο των
πρώτων δικαστικών του περιπετειών,
τον χαρακτήρισε ως τον «πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης».
12 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

Η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος
του Καταναλωτή” γίνεται το τελευταίο
διάστημα αποδέκτης πολύ μεγάλου
αριθμού έγγραφων αναφορών και τηλεφωνικών παραπόνων-καταγγελιών
σχετικά με προβλήματα που συναντούν οι καταναλωτές με τις διαδικτυακές αγορές τους, ιδίως προϊόντων τεχνολογίας (κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, φορητών υπολογιστών, κ.λπ.).
Η ανεξάρτητη Αρχή συστήνει στους καταναλωτές για την καλύτερη προστασία
τους ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο:
• Να προτιμούν την πραγματοποίηση
αγορών από αξιόπιστα και γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα. Σημαντική ένδειξη
αξιοπιστίας είναι η μακρόχρονη λειτουργία
των καταστημάτων στην αγορά και η
ύπαρξη φυσικής έδρας τους.
• Να ελέγχουν πάντοτε τις βασικές πληροφορίες που παρέχονται για το ηλεκτρονικό κατάστημα από τον ιστότοπό του. Να
αναζητούν, ειδικότερα, την επωνυμία της
εταιρείας και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης ταχυδρομικής
διεύθυνσης. Η ύπαρξη μόνο ηλεκτρονικής
διεύθυνσης (e-mail) και κινητού τηλεφώνου δεν αρκεί και αποτελεί, μάλιστα, ένδειξη απάτης.
• Να ελέγχουν, οπωσδήποτε, πριν από
την πληρωμή ότι ο ιστότοπος παρέχει
ασφαλή σύνδεση για τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων, όπως στοιχείων πιστωτικών καρτών. Να βεβαιώνονται ότι το
σύμβολο ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων
εμφανίζεται στο πεδίο ''διεύθυνση του προγράμματος περιήγησης" - browser με τη
μορφή HTTPS. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουν ότι το e-shop διαθέτει SSL (Secure Sockets Layer), δηλαδή πρωτόκολλο
ασφαλούς μετάδοσης ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο, ειδικά για αγορές με πι-

στωτικές-χρεωστικές κάρτες και paypal.
• Τα αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν στον ιστότοπό τους σήματα εμπιστοσύνης των ενώσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και των οργανισμών
που διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας
και απορρήτου προσωπικών δεδομένων.
Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία είναι αξιόπιστη
και ότι τηρεί τους βασικούς κανόνες στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές, οπότε ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει από αυτήν
με ασφάλεια.

• Να αποφεύγουν την πραγματοποίηση αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα που απαιτούν, αποκλειστικά, την
προείσπραξη του τιμήματος των αγαθών
μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, paypal ή τραπεζικού εμβάσματος και δεν διαθέτουν την αντικαταβολή ή την ηλεκτρονική πληρωμή τη στιγμή της παράδοσης
του προϊόντος ως εναλλακτικό τρόπο πληρωμής.
• Να μην πείθονται από τις υπερβολικά
δελεαστικές τιμές των προϊόντων σε σχέση
με τον ανταγωνισμό ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό να μην είναι το μοναδικό κριτήριο για την πραγματοποίηση των αγορών
τους.
• Επί σοβαρών ενδείξεων προβληματικής συναλλαγής, να προβαίνουν άμεσα σε
αμφισβήτηση προς τα τραπεζικά τους ιδρύματα, εφόσον η εξόφληση των αγαθών
έχει γίνει μέσω κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής) και αντίστοιχα, προς τους οργανισμούς διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών (πχ. paypal).
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ΧΟΡΟΣ

Με τον βουλευτή Α’ Πειραιά Γιάννη Μελά

Με την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
στον Πειραιά Ελένη Σταματάκη
και με τον Πέτρο Θεοχάρη της Imperial Tobacco

Με την Καίτη Κυλάκου και την Ρένα Δακουτρού

Με τον Γρ. Γουρδομιχάλη δημοτικό σύμ. Κορυδαλλού και πρόεδρο του ΠΕΣΥΔΑΠ και τον
Μιχ. Ευθυμιάδη αντιδήμαρχο Κορυδαλλού
Με τον επιχειρηματία
κο Ρεκλείτη

Με τον Γιώργο Μάλλη
από την Imperial Tobacco

Με τον Θανάση Σάμαρη από την εταιρεία ΣΑΜΠΑ
και τον Κων/νο Καραμανλή από την HELL
14 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ
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με τον Ηλία Σάμαρη
από την εταιρεία ΣΑΜΠΑ

Με τον Θεόδωρο Βεσκούκη από την KARELIA

Με τον πρόεδρο Λ. Σπάλα και την αντιπρόεδρο Α.
Τουμαζάτου του σωματείου περιπτερούχων ΕΛΠΙΣ
Με τον Σταύρο Βασιλείου από την JTI

Τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσης

Με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Περιπτέρων Θοδωρή Μάλλιο
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
JTI: "Κορυφαίος Εργοδότης"
για 8η συνεχή χρονιά

Γ

ια 8η συνεχή χρονιά η Japan Tobacco International Ελλάδας βραβεύθηκε ως «Κορυφαίος Εργοδότης
2020» από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης Top Employers για το
άριστο εργασιακό περιβάλλον
που παρέχει και τις πρακτικές
ανθρώπινου δυναμικού τις
οποίες αναπτύσσει.
«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα
τιμητική διάκριση που επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη
σταθερή δέσμευσή μας στην εφαρμογή των
βέλτιστων πρακτικών για το ανθρώπινο
δυναμικό μας», δηλώνει ο Διευθύνων
Σύμβουλος της JTI στην Ελλάδα, κ. Victor
Crespo ο οποίος προσθέτει: "Με αδιάλειπτη

παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και 4
δεκαετίες και ως σοβαρός επενδυτής μακράς
πνοής στη χώρα, η διάκριση αυτή μας δίνει

νέα ώθηση να συνεχίσουμε τόσο τις δράσεις
μας με επίκεντρο τους ανθρώπους μας όσο
και την επιτυχία της εταιρείας μας».
Αξίζει να επισημάνουμε ότι, παράλληλα
με τη διάκριση της εταιρείας στην Ελλάδα,

η Japan Tobacco International έλαβε για 6η
συνεχή χρονιά την πιστοποίηση του "Κορυφαίου Εργοδότη" παγκοσμίως και στις
επιμέρους περιοχές της Αφρικής, της Ασίας- Ειρηνικού, της
Ευρώπης, της Μ. Ανατολής, της
Βόρειας Αμερικής και για πρώτη φορά στη Λατινική Αμερική.
Όπως δήλωσε ο CEO του
Top Employers, David Plink:
"Οι εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί ως Κορυφαίοι Εργοδότες αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα για
την αφοσίωση στις ανθρωποκεντρικές πρακτικές και τη δέσμευσή τους στην ενδυνάμωση των εργαζομένων τους για ένα καλύτερο εργασιακό κόσμο".

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ Των ΔΗΜΟΣΙων ΣΥΓΚΟΙνωνΙών
Στο πλαίσιο του έργου “REVERT: Resilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public Transport”, πραγματοποιείται από το Νοέμβριο του 2019 μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης ικανοτήτων / δεξιοτήτων οι οποίες
απευθύνονται σε οδηγούς των δημόσιων
συγκοινωνιών.
Συγκεκριμένα, 10 Βιωματικές Δράσεις
Ενεργοποίησης υλοποιήθηκαν με επιτυχία,
εστιάζοντας στην επίλυση συγκρούσεων με
τη συμμετοχή 75 οδηγών λεωφορείων και
τρόλεϊ της ΟΣΥ-ΟΑΣΑ. Οι δράσεις έλαβαν χώρα από τις 26/11/2019 έως τις
10/12/2019 στον κεντρικό τερματικό σταθμό στον Αγ. Ι. Ρέντη, στον τερματικό σταθμό τρόλεϊ, στην Πλατεία Αττικής και στο
σταθμό λεωφορείων των Άνω Λιοσίων.
Στόχος των δράσεων ήταν η παροχή
γνώσεων και δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, προκειμένου οι οδηγοί να δια18 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

χειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις συγκρούσεις που προκύπτουν καθημερινά στα
λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις ενεργοποίησης επικεντρώθηκαν σε δεξιότητες που σχετίζονται με:
1) την Επικοινωνία: Λεκτική, Μη λεκτική,
2) τη Συναισθηματική Νοημοσύνη: Αυτογνωσία, Ενσυναίσθηση, και
3) τις Στρατηγικές Επίλυσης Συγκρούσεων.
Επιπρόσθετα των δράσεων ενεργοποί-

ησης, από τον Ιανουάριο του 2020 υλοποιούνται Κοινές Δράσεις με μετανάστες και
πρόσφυγες. Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε
εφαρμογή 9 Κοινές Δράσεις με οδηγούς
λεωφορείων και τρόλεϊ και πρόσφυγες / μετανάστες. Έξι από αυτές υλοποιήθηκαν στα
Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων του Σχιστού, Ελαιώνα, Σκαραμαγκά και Ελευσίνας
με την υποστήριξη της διοίκησης των Κέντρων και τη συμμετοχή τόσο των οδηγών
όσο και των προσφύγων / αιτούντων άσυλο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
British american Tobacco hellas:
νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
o Vitalii Kochenko
Ο κ. Vitalii Kochenko ανέλαβε καθήκοντα
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για
την British American Tobacco στην Ελλάδα.
Στο νέο ρόλο του, θα έχει την ευθύνη, εκτός από
την αγορά της Ελλάδας, και για τις αγορές της
Κύπρου, της Μάλτας και του Ισραήλ.
Ο κ. Kochenko, ύστερα από πολυετή εμπειρία
στην Coca-Cola Hellenic και έχοντας αναλάβει
διάφορες θέσεις ευθύνης στο τμήμα Πωλήσεων
της εταιρείας, ξεκίνησε την καριέρα του στην
British American Tobacco στην Ουκρανία ως
Διευθυντής του Εμπορικού τμήματος το 2012.
Έπειτα από την θέση του Εμπορικού Διευθυντή,
το 2015 ανέλαβε χρέη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την British American

Tobacco στην Λευκορωσία. Το 2016, ο κ.
Kochenko τέθηκε ως επικεφαλής για την αγορά
του Καζακστάν και της Κεντρικής Ασίας.
Η νέα θέση του κ. Kochenko έρχεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω την στρατηγική μετασχηματισμού του κλάδου που έχει υιοθετήσει η
British American Tobacco και η οποία έχει οδηγήσει ήδη σε σημαντικές επενδύσεις στα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου – το θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo και το προϊόν
ατμίσματος Vype – συμβάλλοντας σημαντικά
στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας.

smart Working για τους εργαζόμενους
με εργασία από το σπίτι και αυξημένες αποδοχές
H British American Tobacco Hellas, στο πλαίσιο της πολιτικής της για καινοτόμες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού
προς όφελος των εργαζομένων και των οικογενειών τους, ανακοίνωσε στους ανθρώπους της ότι από σήμερα και για την επόμενη περίοδο, στο πλαίσιο της δυνατότητας που τους έχει δοθεί
να επιλέγουν μια ημέρα κάθε εβδομάδα για εργασία από το
σπίτι ή από όπου αλλού επιθυμεί ο κάθε εργαζόμενος, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή (Smart Working)
ακόμα και καθημερινά εφόσον το επιθυμούν λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί από την έξαρση του κορονοϊού.
Η επιλογή για εργασία από το σπίτι ή από όπου αλλού επιθυμεί ο κάθε εργαζόμενος (Smart Working), δεν συνεπάγεται
καμία μισθολογική αλλαγή, γίνεται παράλληλα με τις ετήσιες
αυξήσεις στις αποδοχές που παρέχει η British American Tobacco Hellas στους ανθρώπους της και έρχεται να προστεθεί
και να ενισχύσει τις υπόλοιπες παροχές της εταιρείας προς τους
εργαζόμενους της, όπως ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα, συνταξιοδοτικό πλάνο, παροχή φαγητού κ.λπ.
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Διακόπτεται η κυκλοφορία του Τραμ
για δύο τουλάχιστον μήνες
Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020
και για διάστημα 60 ημερών, θα διακοπεί η κυκλοφορία του Τραμ στο
τμήμα από τη στάση Μπάτης έως το
ΣΕΦ, εξ αιτίας της ανακατασκευής
(μετατόπισης) της γραμμής, στο πλαίσιο του έργου της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.
Τα δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται μόνο στη Γραμμή 5 (Πλάτωνας), από τη στάση Ασκληπιείο Βούλας έως τη στάση Κασομούλη.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου της

Περιφέρειας Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την καθαίρεση και
ανακατασκευή των στάσεων «Τζιτζιφιές», «Καλλιθέα» και «Μοσχάτο»
προβλέπει 45 ημέρες κατασκευαστικών εργασιών και 15 ημέρες δοκιμών. Ως εκ τούτου η επανέναρξη της
εμπορικής λειτουργίας του Τραμ, στο
υπό διακοπή τμήμα του, προσδιορίζεται για τις 16 Μαΐου 2020.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ θα υπάρχει ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία επανέναρξης των δρομολογίων. Σημειώνεται ότι μέχρι σε προηγούμενο χρόνο είχε αναφερθεί από

το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Αττικό Μετρό ότι τα
συγκεκριμένα έργα θα διαρκέσουν 46 μήνες.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει δυνατή η παράδοση και
της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά.

Παρέμβαση ΠΕΣΥΔΑΠ για την σίτιση των αδέσποτων σκύλων
Προτάσσοντας την αλληλεγγύη που να λάβουν πρωτοβουλίες αντιμετώπισής
οφείλει να χαρακτηρίζει το ρόλο της αυτο- τους.
διοίκησης, ιδιαίτερα τώρα στις δύσκολες κοιΗ συνολική ποσότητα που θα διατενωνικές συνθήκες που διανύουμε, λόγω της θεί μέσω του Διαδημοτικού Κέντρου
πανδημίας, ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΔήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) ΚΕΠΑΖ), για την σίτιση των αδέσποδιαθέτει στους 19 Δήμους – μέλη του μεγά- των στους Δήμους θα ξεπερνά τους 2
λη ποσότητα ξηράς τροφής για την σίτιση τόνους ξηράς τροφής
των αδέσποτων σκύλων τους.
Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης
Η διοίκηση του ΠΕΣΥΔΑΠ θεωρεί ότι Γουρδομιχάλης δήλωσε σχετικά: «Με υψηη πρωτοβουλία αυτή επιβάλλεται μετά την
θέσπιση από την κεντρική διοίκηση των
αναγκαίων μέτρων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών για την αντιμετώπιση
της διάδοσης του κορονοϊού. Οι κίνδυνοι για
την υγεία και την ζωή των αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, που αναπόφευκτα δημιουργούνται με τη θέσπιση των εκτάκτων μέτρων είναι μεγάλοι, λόγω της δυσκολίας
πρόσβασης των ζώων σε καθαρή τροφή και
νερό, και είναι χρέος κάθε οργανωμένης πολιτείας και όλων των φιλοζωικών φορέων

λό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ο ΠΕΣΥΔΑΠ ενισχύει, με τα μέσα που διαθέτει,
όλους τους Δήμους – μέλη του σε αυτήν τη
δύσκολη συγκυρία. Συνεργαζόμαστε ώστε
να υπάρξει ειδική μέριμνα τόσο για τα αδέσποτα ζώα που νοσηλεύονται στο ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και σε αυτά που βρίσκονται στις
πόλεις μας. Καλούμε τα σωματεία και τις
ομάδες φιλόζωων να συμβάλουν στη κοινή
προσπάθεια».
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τι ισχύει για ασφαλιστικές εισφορές,
οφειλές σε ρύθμιση,
υποχρεώσεις προς ΔΟΥ, επιταγές και ενοίκια
Ασφαλιστικές εισφορές
Οφειλές σε ρύθμιση
Οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές
εργαζομένου και εργοδότη, απαιτητές
έως 31/3/2020 και 30/4/2020 δύναται
να καταβληθούν μέχρι 30/9/2020 και
31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τόκους
και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν
προσωπικό, πρέπει να καταθέσουν
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών. Η μη υποβολή εμπρόθεσμα των ΑΠΔ επιφέρει τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Η προθεσμία καταβολής των δόσεων
ενεργών ρυθμίσεων απαιτητών την
31/3/2020 και η προθεσμία όλων των
επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε
ρύθμισης παρατείνεται για τρεις (3) μήνες χωρίς πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Εντάσσονται στις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις επιχειρήσεις και εργοδότες που :
α) απασχολούν μισθωτούς με μισθό ή
ημερομίσθιο σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση.
β) έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020 και αναφέρονται στους πίνακες του Υπουργείου
γ) Αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών οφειλών και ρυθμίσεων για τις
επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάρι22 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

στα έσοδα, από ενεργό κατά την
20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην
επικαιροποιημένη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
και είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο
ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020.

Υποχρεώσεις προς ΔΟΥ- Βεβαιωμένες – Ληξιπρόθεσμες
– Σε ρύθμιση
Παρατείνονται μέχρι 31/8/20 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων
στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα, οφειλών
από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές), καθώς και
όλες οι βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από
11/3/20 έως 30/4/20, επιχειρήσεων με
ενεργό ΚΑΔ στις 20/3/20 που αναφέρονται στον πίνακα του Υπουργείου
Οικονομικών.
Αναστέλλεται μέχρι και την
30/8/2020 η είσπραξη βεβαιωμένων

και ληξιπρόθεσμων κατά την 11/3/2020
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό
φόρου προς καταβολή ( χρεωστικές) και
των άλλων βεβαιωμένων οφειλών των
επιχειρήσεων.
Έως την ίδια ημερομηνία ( δηλαδή
μέχρι 31/8/2020) και για τις ίδιες ως
άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των
δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων
χρηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών.
Αναστέλλονται οι καταβολές βεβαιωμένων οφειλών για κάθε αιτία ( φόρος
ΦΠΑ, ΦΜΥ, ρύθμιση κλπ.) και για τις
επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα από ενεργό κατά την 20/3/2020
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας
που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτά προκύπτουν από
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20
Μαρτίου 2020.
ΠΡΟΣΟΧΗ: (Ισχύει για ΔΟΥ και
Ασφαλιστικές εισφορές)
Οι επιχειρήσεις που για οιονδήποτε
λόγο δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (μετά την ολοκλήρωση των
μέτρων), η παράταση / αναστολή παύει
αυτοδίκαια και οι οφειλές βαρύνονται
με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της
αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Επιταγές
Κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες
αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμ-
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φάνισης και πληρωμής επιταγών για
επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται
και που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.
Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα
που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά
από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών (3) ημερών από τη έκδοση της
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ), μέσω ειδικής εφαρμογής του
Τειρεσία, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση σήμερα περιλαμβάνεται στις πληττόμενες ή θα συμπεριληφθεί σε αυτές
στο μέλλον.
Οι κομιστές αξιογράφων που δεν
δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους
ΚΑΔ, θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν
ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις
και θα λάβουν φορολογικές αναστολές
από 1/4/2020, εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο από το 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου του 2019. Οι ειδικές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο μέτρο θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση.
Θα προβλεφθεί, σύμφωνα με το
Υπουργείο Οικονομικών, από πόρους
του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης στους εκδότες ή / και
τους κομιστές μεταχρονολογημένων
επιταγών για την διευκόλυνση της άμεσης αποζημίωσής τους.

Ενοίκια
α) Στους εργοδότες ή επιχειρήσεις
εκείνους που έχει διακοπεί ή ανασταλεί
η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα
με εντολή δημόσια αρχής, είναι δικαιούχοι μείωσης του μισθώματος των
επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40%
για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
β) Αν ο εργοδότης – επιχείρηση κατέβαλε το σύνολο του μισθώματος της
επαγγελματικής μίσθωσης ( δηλ.100%)
συμψηφίζει στον μήνα Απρίλιο, καταβάλλοντας το 20% του ενοικίου τον μήνα Απρίλιο.

Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για διατήρηση
της ρευστότητας στην αγορά,
εν μέσω των εξαιρετικών καταστάσεων
λόγω κορονοϊού CoVID-19
Με επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ.
Ιωάννη Στουρνάρα και την Γενική Γραμματέα Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κα.
Χ. Απαλαγάκη η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει μια
σειρά μέτρων για τη διατήρηση της ρευστότητας στην αγορά.
Πιο συγκεκριμένα η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει:
«Η απότομη και άνευ προηγουμένου κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, λόγω των μέτρων
ανάσχεσης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, αναμένεται να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα στην
ρευστότητα της αγοράς. Στο πλαίσιο
αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει τα εξής:
1. Παράταση της προθεσμίας προς εμφάνιση για πληρωμή ή σφράγιση της επιταγής κατά ενενήντα (90) ημέρες.
2. Αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας
καταχώρισης στον Τειρεσία στις εκατόν είκοσι (120) ημέρες ( από 30 που είναι σή-

μερα), σε περίπτωση εμφάνισης προς πληρωμή.
3. Παροχή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης του εκδότη από τα τραπεζικά ιδρύματα, ίση με το 100% της αξίας των επιταγών που έχουν εκδοθεί με μηδενικό επιτόκιο, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Προκρίνεται η βραχυπρόθεσμη
χρηματοδότηση να βαρύνει τον εκδότη και
όχι τον κομιστή, για την αποφυγή περιπτώσεων εμφάνισης ηθικού κινδύνου. Προκρίνεται επίσης να δοθεί προτεραιότητα
στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν και τις λιγότερες δυνατότητες
πρόσβασης σε ρευστότητα / χρηματοδότηση.
Τα εν λόγω μέτρα αναμένεται να προστατεύσουν την ρευστότητα στην αγορά,
για όσο χρόνο διαρκεί η κρίση των εξαιρετικών καταστάσεων λόγω κορονοϊού, ώστε
η οικονομική δραστηριότητα της χώρας να
επανέλθει στην ομαλότητα, έχοντας αποφύγει σημαντική κάμψη της για λόγους έλλειψης ρευστότητας».
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Τηλεδιάσκεψη Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ
με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα

Σε

τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο
του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη Τσίπρα
και την συμμετοχή των Τομεαρχών Εργασίας και Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ,
κας Έφης Αχτσιόγλου και κ. Νίκου Παππά
αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ.
Γιώργος Καββαθάς, συζήτησε αναλυτικά τις
εξελίξεις και τις επιπτώσεις του κορονοϊού
εκτός από τη δημόσια υγεία και σε όλο το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας. Ο κ.
Τσίπρας επεσήμανε την ανάγκη λήψης οριζόντιων μέτρων για το σύνολο των κλάδων
της οικονομίας.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ εξέφρασε την ανησυχία του για τις βαθιές επιπτώσεις
της πανδημίας του κορονοϊού σε επιχειρήσεις και
εργαζόμενους, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη
αποσαφήνισης και διεύρυνσης των μέτρων που
ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.
«Με βάση αυτή την αναγκαιότητα», τόνισε ο κ.
Καββαθάς, « η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε σήμερα μία σειρά από συμπληρωματικά μέτρα σε εκείνα που
ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Θεωρούμε
ότι τα μέτρα αυτά θα λειτουργήσουν υποβοηθητικά για την διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητο και για την διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
Το εισόδημα, κυρίως των αυτοαπασχολούμενων, των ΕΒΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, βασίζεται ως επί των πλείστων στην καθημερινή τους λειτουργία και δραστηριότητα, τόσο για
την προσωπική τους επιβίωση όσο, και για την
δυνατότητα τους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
Οι προτάσεις αφορούν κατ’ αρχάς στις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους με εντολή της κυβέρνησης και πρέπει να επεκταθεί σε
όλες τις επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας».
Η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλε νωρίτερα σήμερα τις
ακόλουθες προτάσεις συμπληρωματικών μέτρων
προς την Κυβέρνηση:
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1. Η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων,
πληρωμής ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών
και των δόσεων ρυθμίσεων λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς Δημόσιο να επεκταθεί στους 6 μήνες.
2. Η αναστολή πληρωμής εισφορών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και αναστολή όλων
των σχετικών δόσεων ασφαλιστικών ρυθμίσεων
να επεκταθεί στους 6 μήνες. Ειδικά για τις ρυθμίσεις οφειλών των ΕΒΕ και αυτοαπασχολούμενων
προτείνεται αντί της αναστολής το πάγωμα και η
μεταφορά τους σε μεταγενέστερο χρόνο με την δυνατότητα είτε εξαγορά τους είτε αφαίρεσης τους
από τον ασφαλιστικό χρόνο του ασφαλισμένου.
3. Να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος ύψους 800 € για τον Απρίλιο που έχει προβλεφθεί για τους εργαζόμενους και στο σύνολο
των ΕΒΕ, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών
επιχειρήσεων μετά από αίτημα τους.
4. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους
τους ενεργούς ΕΒΕ στους οποίους έχει διακοπεί
λόγω οφειλών.
5. Αναστολή πληρωμής ρυθμίσεων προς Τοπική
Αυτοδιοίκηση καθώς και δημοτικών τελών και
δημοτικών μισθωμάτων για 4 μήνες.
6. Πλήρης προστασία επαγγελματικής στέγης για
6 μήνες σε περίπτωση μη πληρωμής μισθωμάτων
στους εκμισθωτές (ιδιώτες ή Δημόσιο και ΟΤΑ).
7. Αναστολή καταβολής δόσεων επιχειρηματικών
και στεγαστικών δανείων για τους επόμενους 6
μήνες χωρίς προϋποθέσεις και αστερίσκους. Οι
τράπεζες που έχουν στηριχθεί υπέρμετρα κατά την
διάρκεια της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να
επιμεριστούν ένα σημαντικό βάρος για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κατάστασης που βιώνουμε.
8. Άρση των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών και μετατροπή του διαστήματος
σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών σε 90 ημέρες
και μη αναγγελία στο Τειρεσίας.
9. Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις παροχές
ρεύματος, υδροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή
μη πληρωμής λογαριασμών για 4 μήνες.

10. Προστασία πρώτης κατοικίας και αναστολή
πλειστηριασμών έως τα τέλη του 2020.
11. Αναστολή διαδικασίας-μηχανισμού καθορισμού κατώτατου μισθού βάσει του Ν. 4172/2013.
12. Δυνατότητα εκ νέου επιλογής, μετά το πέρας
των έκτακτων μέτρων, για όλους τους ΕΒΕ, ασφαλιστικής κατηγορίας βάσει του Ν. 4670/20.
13. Εκ νέου ενεργοποίηση και επέκταση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους, για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με απόφαση της Πολιτείας.
14. Αναστολή των κατασχέσεων και αποδέσμευση
τραπεζικών λογαριασμών.
15. Μείωση του ΦΠΑ στο 13% στην εστίαση.
16. Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Κοινωνική Ασφάλιση μετά το τέλος των μέτρων.
17. Μέριμνα για τις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές.
18. Αυτόματη παράταση όλων των καταληκτικών
ημερομηνιών υποβολών όλων υποχρεώσεων,
ΦΠΑ, συγκεντρωτικές καταστάσεις, βεβαιώσεις
αποδοχών, δημοτικοί φόροι, εργοδοτικές εισφορές
σε ΕΦΚΑ, ΑΠΔ, παρακρατούμενοι φόροι, διαβίβαση στοιχείων στη ΓΓΠΣ, κλπ. αυτών που λήγουν ή θα λήξουν μετά από 60 μέρες και μέχρι νεωτέρας.
19. Αύξηση της αστυνόμευσης λόγω των κλειστών
καταστημάτων για προστασία περιουσίας και εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.
20. Μηδενισμό χρεώσεων για συναλλαγές μέσω
POS και μείωση των χρεώσεων των τραπεζών για
συναλλαγές μέσω e-banking.
21. Αποσαφήνιση του πλαισίου λειτουργίας ή
αναστολής δραστηριότητας για επιχειρήσεις με
πολλαπλούς ΚΑΔ, κύριους και δευτερεύοντες.
22. Εξειδίκευση χρηματοδοτικών εργαλείων για
Μικρές Επιχειρήσεις και Αυτοαπασχολούμενους.
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Τα μέτρα της κυβέρνησης
για την ελληνική οικονομία τον Απρίλιο

Οι

συνέπειες της πανδημίας σε
οικονομία και εργασία συνιστούν ένα σοκ, που πολύ πιθανό να κρατήσει πολύ περισσότερο χρονικά ακόμη και από την ίδια την υγειονομική κρίση. Η Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων
Ελλάδας από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πανδημίας τονίζει την ανάγκη
υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και του κοινωνικού κράτους γενικότερα και βέβαια απόλυτης συμμόρφωσης με τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού. Παράλληλα έχει αναπροσανατολίσει την λειτουργία του Ινστιτούτου
Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
ως οιονεί Παρατηρητηρίου παρακολούθησης των συνεπειών, επιπτώσεων,
αναγκών που προκύπτουν από την εξέλιξη της Πανδημίας και των συνακόλουθων παρεμβάσεων της Κυβέρνησης.
Τα μέτρα που εξήγγειλε σήμερα η
Κυβέρνηση περιγράφονται συνοπτικά ακολούθως:

2. Από 1η Απριλίου θα ανοίξει ειδική
πλατφόρμα για τους εργαζόμενους στην ΓΓ
του υπουργείου Εργασίας ώστε και εκείνοι
να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά έντυπα για
μείωση 40% μισθώματος κατοικίας και για
να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού.
3. Ηλεκτρονικά θα εγγράφονται και θα
εξυπηρετούνται από σήμερα οι άνεργοι από
τον ΟΑΕΔ.

Εργαζόμενοι :
1. Επεκτείνεται η οικονομική ενίσχυση
των 800 € προς τους εργαζόμενους που
πλέον θα καλύπτει το 81% των εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα ή 1,7 εκατ. εργαζόμενοι.
Ειδικότερα τα 800 ευρώ δικαιούνται όσοι
εργαζόμενοι τίθενται σε προσωρινή αναστολή εργασίας. Η χρηματική ενίσχυση είναι
αφορολόγητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα. Το κράτος καλύπτει τις ασφαλιστικές
εισφορές επί του ονομαστικού τους μισθού
για 45 ημέρες. Επιπλέον παρέχεται αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς
την εφορία για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% για όσους την καταβάλλουν εμπρόθεσμα.

Επιχειρήσεις:
1. Επεκτείνεται η λήψη μέτρων προστασίας σε περισσότερες επιχειρήσεις. Συνολικά
καλύπτονται περίπου 800.000 επιχειρήσεις,
δηλαδή το 76% του συνόλου των νομικών
προσώπων. Για το 99% αυτών των επιχειρήσεων, προβλέπεται, αναστολή καταβολής
ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών
προς την εφορία. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία μηνός Απριλίου, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%,
εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον,
εάν οι πληρωτέες τον μήνα Απρίλιο υπο-

χρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν εμπρόθεσμα,
το 25% συμψηφίζεται με πάσης φύσεως μελλοντικές φορολογικές οφειλές.
2. Για τις επιχειρήσεις που δεν είχε προβλεφθεί η ένταξή τους σε πλαίσιο ρυθμίσεων
μέχρι σήμερα, η προϋπόθεση υπαγωγής στις
ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον μήνα Απρίλιο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων
εργασίας, από την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης των σημερινών ανακοινώσεων των
υπουργών (11:00 πμ περίπου).
3. Καλύπτονται με διαφορετικά σχήματα,
700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή το 75% του συνόλου.
Ειδικότερα προβλέπεται εκπαιδευτικό
επίδομα 600€ για το τρέχον διάστημα, αλλά
αποζημίωση 800€ από τον μήνα Μάιο για
το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Από
πόρους του ΕΣΠΑ θα καταβληθεί σε όλους
τους επιστημονικούς κλάδους (οικονομολόγοι/λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί,
εκπαιδευτικοί και ερευνητές) εκπαιδευτικό
επίδομα - αποζημίωση ύψους 600€ για τον
μήνα Απρίλιο, μέσα από ανοιχτό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης. Το ποσό των 600€ είναι
αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Η πρώτη δόση των 400€ θα αρχίσει
να καταβάλλεται μετά τις 15 Απριλίου, ενώ
τα πρώτα 200€ θα καταβληθούν μέσα στον
Μάιο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω
voucher. Στην περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, τότε από τον μήνα Μάιο και για το
επόμενο διάστημα οι ειδικές κατηγορίες των
έξι επιστημονικών κλάδων θα ενταχθούν
στο προστατευτικό καθεστώς που έχουν ενταχθεί και οι μισθωτοί εργαζόμενοι και αυτοπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή από το μήνα Μάιο θα λάβουν
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ, την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800€
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 25
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα μέτρα της κυβέρνησης για την
4. Θεσπίζεται το χρηματοδοτικό σχήμα της
«επιστρεπτέας προκαταβολής» ύψους 1 δισ.
Ευρώ, εξαιρώντας τους αυτοαπασχολούμενους. Προϋπόθεση να μην έχουν προβεί οι
επιχειρήσεις σε απολύσεις. Η λειτουργία του
συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το κράτος,
ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.
Η ενίσχυση χορηγείται προς τις επιχειρήσεις
απευθείας από το κράτος, στο πλαίσιο του
ηλεκτρονικού συστήματος της φορολογικής
διοίκησης (TAXIS). Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα του
Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) κατά την περίοδο 2 έως 10 Απριλίου 2020.
5. Το κράτος αναλαμβάνει για τους μήνες
Απρίλιο - Μάιο και Ιούνιο, την αποπληρωμή όλων των επιτοκίων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων.
6. Στην ΠΝΠ που θα εκδοθεί σήμερα θα
προβλέπεται μείωση 25% στις ασφαλιστικές
εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους για όσους μπορούν
να την καταβάλλουν εμπρόθεσμα. Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μετατίθεται
για τις 10 Απριλίου
7. Αναζητείται λύση στο ζήτημα των επιταγών. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρευστό-
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τητας κυρίως εξαγωγικών επιχειρήσεων. Θα
υπάρξει λύση τις επόμενες μέρες ώστε να
λυθεί το πρόβλημα προμηθειών από το εξωτερικό.
8. Κατατίθεται στις αρχές Απριλίου 1 δισ.
ως εγγύηση για δάνεια σε πληττόμενες επιχειρήσεις, εγγυημένα στο μεγαλύτερό τους
μέρος από το κράτος.
9. Την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε η
ειδική πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπου οι εργοδότες συμπλήρωσαν τα ηλεκτρονικά έντυπα και αιτήθηκαν α) μείωση 40% του επαγγελματικού μισθώματος και β) αναστολή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους
προκειμένου οι εργαζόμενοι με την σειρά
τους να λάβουν την αποζημίωση ειδικού
σκοπού ύψους 800€.
10. Στην ίδια πλατφόρμα θα συνεχίσουν
να υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο και
οι εργοδότες επιχειρήσεων που έχουν πληγεί (βάσει ΚΑΔ) και θα ενταχθούν και οι
επιχειρήσεις που οι ΚΑΔ τους ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών.
11. Από σήμερα 30.3.2020 υπάρχει στο
ΕΡΓΑΝΗ νέα φόρμα υποβολής, η οποία
είναι εμπλουτισμένη με τους ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας που παρουσιάζουν
τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για το
2018, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις, ανά-

λογα με το αν ανήκουν στην κατηγορία που
έκλεισαν με κρατική εντολή ή ως πληττόμενες, καθώς και οι εργαζόμενοί τους να απολαύσουν των αντίστοιχων για κάθε κατηγορία ευεργετημάτων των μέτρων στήριξης
12. Από 6.4.2020 οι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιτηδευματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργοδότες μέχρι 5 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800€
θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους στο μέτρο στήριξης, σε σχετικό Έντυπο
που θα βρίσκουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μετά
την εντός εβδομάδος έκδοσης της σχετικής
ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Εργασίας. Ισχύει η ρήτρα μη
απόλυσης και διατήρησης προσωπικού σε
περίπτωση που απασχολούν εργαζόμενους
με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Επιχειρήσεις & εργαζόμενοι:
1. Όσοι είναι σε προστασία, οι δικαιούχοι
των 800€ και οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ που
εντάσσονται σε προστασία, δικαιούνται από
τις τράπεζες αυτόματη τρίμηνη αναστολή
πληρωμής χρεών.
2. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων,
θα διευκολύνουν την πληρωμή δόσεων των
ενήμερων δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση.
3. Δώρο Πάσχα:
• Οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά πρέπει να καταβάλουν
το Δώρο, στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
• Στις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει
την λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή
ανήκουν στις πληττόμενες από την κρίση
επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ), θα δοθεί η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα μέχρι τις 30/6/2020 και θα είναι μειωμένο κατά
το μέρος που αυτό δεν είναι δεδουλευμένο.
Το τμήμα του Δώρου Πάσχα που δεν θα
καταβληθεί στους εργαζόμενους από τους
εργοδότες θα καταβληθεί στο ακέραιο από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
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ελληνική οικονομία τον Απρίλιο
Γενικά
• Θα διαμορφωθούν μέτρα στήριξης
προς κλάδους του πρωτογενούς τομέα που
πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού.
Διατίθεται άμεσα κονδύλι 150 εκατ. ευρώ
ενώ θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι.
• Οι συμπληρωματικές δαπάνες στον
κρατικό προϋπολογισμό για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, είναι άνω των 5,1 δισ. μόνο για τους
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 6,8 δισ. διατίθενται συνολικά για τον κορωνοϊό.

Αποτίμηση
Τα μέτρα που εξήγγειλαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί σήμερα το πρωί, 30/3 αποτελούν κυρίως επέκταση και για τον μήνα
Απρίλιο μέτρων που είχαν ήδη ανακοινωθεί, με προσθήκες στη δέσμη ανακοινώσεων της εξαγγελίας περί συμπληρωματικού
προϋπολογισμού, της προσθήκης νέων
ΚΑΔ, που πλέον καλύπτουν το 86% των
ΚΑΔ και το 76% των επιχειρήσεων
(800.000), την επέκταση της μέριμνας για
τον πρωτογενή τομέα με μεταφορά πίστωσης 150 εκ. € στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και μεταθέσεις καταληκτικών ημερομηνιών αποπληρωμής σε μεταγενέστερο
χρόνο.
Προφανώς κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη, ωστόσο πρέπει να επισημανθεί
ότι:
Η εκτίμηση της συνολικής επιβάρυνσης
του προϋπολογισμού στα 5,1 δισ. υπερεκτιμά την πραγματικότητα καθώς μαζί με
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που
ανέρχεται σε 1,4 δις. ευρώ αθροίζει 1) τις
αναστολές φορολογικών (2,1 δισ.€) και 2)
ασφαλιστικών υποχρεώσεων όπως 3) και
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών
(1,6 δισ€). Οι αναστολές φορολογικών
υποχρεώσεων ωστόσο δεν ισοδυναμούν

με παραγραφή και απώλειες για τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά με χρονικές μεταθέσεις. Εντός του 2020 επομένως δεν θα
υπάρχουν απώλειες αν η υπόσχεση της
κυβέρνησης «να μην μείνει κανείς πίσω»
υλοποιηθεί. Κατ’ επέκταση η καθαρή επιβάρυνση των μέτρων απέχει πολύ από τα
6,8 δισ. ευρώ ή το 3,5% του ΑΕΠ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επίσης η ευνοϊκή
σύγκριση με πακέτα παρεμβάσεων άλλων
χωρών ελέγχεται, ιδίως όταν χώρες, όπως
η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν
ανακοινώσει μέτρα που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 10% του ΑΕΠ τους.
Η λογική των μέτρων ενίσχυσης εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς την ενεργό
ανάμειξη των τραπεζών στην διευκόλυνση
της οικονομίας. Χαρακτηριστικότερο και
άμεσο παράδειγμα η παντελής απουσία
αναφοράς στο ενδεχόμενο παράτασης αναφορικά με το καθεστώς προστασίας της
πρώτης κατοικίας, το οποίο λήγει στις 30
Απριλίου. Μέχρι αυτήν τη στιγμή από 1η
Μαΐου μπορούν επίσημα να ξεκινήσουν
οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Επιπλέον οι παρατάσεις στην εξόφληση των
δανείων αφορούν μόνο ενήμερους δανειολήπτες. Ένα μεγάλο τμήμα επομένως δεν

θα μπορεί να υπαχθεί σε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις.
Στα βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης
αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό μέρος
επαγγελματιών με περισσότερα από 5
άτομα προσωπικό φαίνεται πως δεν δικαιούνται την οικονομική στήριξη των
800 €, ενώ δεν την δικαιούνται ούτε
επιχειρηματίες με νομική μορφή ΟΕ, ΕΕ
και ΕΠΕ, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή
άλλων κριτηρίων. Και για αυτό το κομμάτι του επιχειρείν πρέπει να γίνουν περισσότερα.
Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει
ανοίξει η οποιαδήποτε κουβέντα για την
επόμενη μέρα της πανδημίας, όταν αρθούν
οι περιορισμοί για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτή η συζήτηση πρέπει να
ξεκινήσει σήμερα, παρακολουθώντας τις
επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία,
καθώς είναι πολύ πιθανό οι συνέπειες σε
οικονομία και εργασία να απαιτήσουν παρεμβάσεις ανασυγκρότησης που η χώρα
μας έχει να βιώσει από την μεταπολεμική
δεκαετία του 40 και το περίφημο σχέδιο
Μάρσαλ. Και σε μια τέτοια συζήτηση οφείλουμε να είμαστε συνειδητοποιημένοι και
τολμηροί.
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Το Ε.Β.Ε.Π. αναμένει το ολοκληρωμένο
πακέτο της επόμενης μέρας
με μείωση φόρων και εισφορών

Σ

ύμφωνα
με
το
Ε.Β.Ε.Π., το 90% του
συνόλου της οικονομικής δραστηριότητας
αδρανοποιήθηκε, οι εμπορικές
συναλλαγές σχεδόν σταμάτησαν
και η καθημερινή ζωή των Ελλήνων καθηλώθηκε σε περιορισμό κατ οίκον. Η κατάσταση
στην πραγματική οικονομία που
παλεύει με τον ιό και τον χρόνο,
έχει επιδεινωθεί ραγδαία και
συνεχίζει να επιδεινώνεται
όλο και περισσότερο, για
όλους.
Το τέταρτο συνολικό «συνεκτικό πακέτο» μέτρων της
Κυβέρνησης, περιλαμβάνει
νέα μέτρα στήριξης για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές
συνέπειες, αφού η ζημιά στην
οικονομία είναι ήδη σημαντική και θα διευρυνθεί. Με κατάλληλες πολιτικές, χρονικά κλιμακούμενες, το οικονομικό επιτελείο
προσπαθεί να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες πριν πολλαπλασιαστούν. Το Ε.Β.Ε.Π., εξαρχής, επεδίωξε την ένταξη στα μέτρα όλων
των επιχειρήσεων και επαγγελματικών κλάδων που πλήττονται
και αναγνωρίζει το γεγονός ότι
το οικονομικό επιτελείο ήδη
ενέταξε το 86% των ΚΑΔ και το
76% των επιχειρήσεων, αλλά
εξακολουθεί να ζητά την ένταξη
του 94% των ΚΑΔ.
Αναλύοντας τα μεγέθη του δημοσιονομικού κόστους των μέτρων,
28 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2,1 δις ευρώ, η
αναστολή και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών 1,6 δις ευρώ, ενώ
η αποζημίωση ειδικού σκοπού, είναι
1,4 δις ευρώ. Οι επιπρόσθετες δαπάνες για τη δημόσια υγεία και το Δώρο Πάσχα προς τους εργαζόμενους
στα νοσοκομεία διαμορφώνει τη συνολική ταμειακή επιβάρυνση των
μέτρων στα 1,7 δις ευρώ για τον
Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ το δημο-

σιονομικό κόστος αυτών των μέτρων
ξεπερνά τα 6,8 δις ευρώ, που αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ της χώρας
μας, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος,
σε άλλες χώρες δεν υπερβαίνει το 2%
του ΑΕΠ. Η «επιστρεπτέα προκαταβολή» για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων έχει κόστος ύψους 1 δισ. ευρώ και πρόκειται
για μία χαμηλότοκη κρατική χρηματοδότηση μικρομεσαίων, με περίοδο
χάριτος, με πολύ χαμηλά επιτόκια
και επιστροφή του κεφαλαίου συνολικά ή εν μέρει σε βάθος χρόνου.
Με στόχο την αντιστάθμιση της
«τρύπας» των φορολογικών εσόδων

κατά 468 εκατ. ευρώ, λόγω των μέτρων του «lockdown», αναμένεται
νέα ΠΝΠ για παροχή έκπτωσης
25% στις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που, παρά το γεγονός ότι έχουν δικαίωμα να αναστείλουν φορολογικές υποχρεώσεις,
θα τις πληρώσουν εμπρόθεσμα.
Ωστόσο, η θέσπιση του μέτρου έκπτωσης για την εμπρόθεσμη πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν περιλαμβάνει όλους. Το μέτρο της έκπτωσης θα αφορά μόνο στις
επιχειρήσεις που, είτε τέθηκαν εκτός λειτουργίας υποχρεωτικά, είτε έχουν πληγεί
και τηρούν τη ρήτρα απασχόλησης. Όσες επιχειρήσεις δεν θα περιλαμβάνονται στις λίστες των ΚΑΔ του
ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να εξοφλήσουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις κανονικά, στο σύνολό τους. Η ενεργοποίηση του μέτρου της έκπτωσης αφορά στις υποχρεώσεις που η προθεσμία τους λήγει έως και τις 30 Απριλίου. Στο μέτρο της έκπτωσης για τον ΦΠΑ που
καταβάλλεται στο σύνολό του εμπρόθεσμα, το 25% θα συμψηφίζεται
με μελλοντικούς φόρους, ενώ δεν
περιλαμβάνονται ΦΜΥ και παρακρατούμενοι φόροι.
Τα εξαγγελθέντα επιπρόσθετα
μέτρα συνολικού κόστους 6,8 δις ευρώ αναλύονται σε οκτώ άξονες και
υποστηρίζουν δυναμικά τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους
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εργαζόμενους, σύμφωνα με τα όσα
ανακοινώθηκαν και εξειδικεύτηκαν
από τους καθ’ ύλη αρμόδιους
υπουργούς. Ειδικότερα, το τέταρτο
πακέτο μέτρων του Απριλίου είναι:
1. Επεκτείνεται σε 1,7 εκατ μισθωτούς (81%) η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ
2. Επεκτείνεται σε 800.000 επιχειρήσεις (86% των ΚΑΔ) η λήψη
μέτρων για την προστασία και για τη
διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης.
3. Καλύπτονται 700.000 ελεύθε-

6. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές
δανείων, σε στενή συνεργασία με το
κράτος, θα διευκολύνουν τους δανειολήπτες με επιδότηση ενήμερων δανείων για 3 μήνες.
7. Θα διαμορφωθούν μέτρα στήριξης σε κλάδους του πρωτογενούς
τομέα που πλήττονται, με ειδική επιδότηση 150 εκ. ευρώ στον αγροτικό
τομέα.
8. Προβλέπεται συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός πιστώσεων στο Υπουργείο Οικονομικών για μέτρα προστασίας της Δη-

διασφαλίσουν την βιωσιμότητά τους
και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει ζητήσει από
το οικονομικό επιτελείο να εξετάσει
την επίσπευση της εφαρμογής μείωσης φόρων και εισφορών του 2021
από εφέτος, κάτι που εκτιμάται πως
θα δώσει άμεση ανάσα ρευστότητας
σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που
καλούνται να πληρώσουν τους φόρους των εσόδων του 2019, με τα
ανύπαρκτα έσοδα του 2020. Οι προτεινόμενες «7 οριζόντιες μειώσεις»,
των φορολογικών συντελεστών επι-

ροι επαγγελματίες (75%), αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες μικρών
επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής
μορφής.
4. Θεσπίζεται το σχήμα της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» για την
επιπλέον στήριξη επιχειρήσεων που
πλήττονται.
5. Το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζόμενους, είτε στις προβλεπόμενες προθεσμίες, είτε τον Ιούνιο.

μόσιας Υγείας.
Στο άμεσο μέλλον, αναμένεται
από την Κυβέρνηση το «ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων» για την επόμενη μέρα της πανδημίας, που σχεδιάζεται και κοστολογείται από το οικονομικό επιτελείο και καλείται να
επανεκκινήσει την οικονομία σε
όποια κατάσταση και αν βρεθεί. Κατά βάση, θα επικεντρώνεται σε συνεχείς ενέσεις ρευστότητας με την
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να

χειρήσεων από το 24% στο 20%, των
ασφαλιστικών εισφορών, των τελών
διαμονής και μεταφορών καθώς και
του ΦΠΑ σε εισιτήρια, τουρισμό και
εστίαση, θα είναι μόνιμα, οριζόντια
και ουσιαστικά μέτρα. Στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει να εξεταστεί η μείωση
του ορίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών από το 30% του εισοδήματος
στο 20% ή στο 15%, αφού εκ των
πραγμάτων έχουν περιοριστεί τα
έξοδα όλων και είναι άδικο να επιβαρυνθούν με έξτρα φόρο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μέτρα προστασίας από τους δήμους για τον κορονοϊό
Δήμος Πειραιά
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης πολιτών
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης λειτουργεί στον Δήμο Πειραιά η
Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση, με στόχο την ψυχική ενδυνάμωση
των δημοτών και των κατοίκων.
Συγκεκριμένα στο 210 – 4101930, ψυχολόγος συζητά με τους πολίτες
και ειδικά με τις ευπαθείς ομάδες της πόλης όλα όσα τους απασχολούν
την κρίσιμη αυτή περίοδο, παρέχοντάς τους ψυχολογική υποστήριξη Δ
ευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 17:00.
Υπενθυμίζεται ότι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση υλοποιεί μια σειρά νέων κοινωνικών υπηρεσιών για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων, όπως
καταγραφή αναγκών, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη και προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που είναι άποροι ή οικονομικά αδύναμοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν, ενώ διεκπεραιώνει αιτήματα για
τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά πού εκδίδονται μέσω Κ.Ε.Π. κ.α.

Απορρίμματα και των ογκώδη αντικείμενα
Ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο των ενεργειών που υλοποιεί για την
προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορονοϊού, καλεί
τους δημότες να διευκολύνουν το έργο της υπηρεσίας Καθαριότητας. Λόγω των έκτακτων συνθηκών, παρακαλούνται όλοι να τηρούν απαρέγκλιτα τουλάχιστον για τις επόμενες 15 ημέρες, τις παρακάτω οδηγίες:

Δήμος Κορυδαλλού: Μήνυμα του Δημάρχου
Η κατάσταση που βιώνουμε όλες και όλοι είναι πρωτόγνωρη
αλλά και εξαιρετικά κρίσιμη. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε ένα
απλό πράγμα ακολουθώντας τις οδηγίες. Να μείνουμε σπίτι!
Μένουμε σπίτι αλλά δεν νιώθουμε μόνοι! Ο Δήμος ενισχύει
τις υπηρεσίες, για να είναι δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.
Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 210 4990500 ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@korydallos.gr παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βοήθειας και στήριξης στο σπίτι.
Εξειδικευμένη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους
του Δήμου αλλά και απλές συμβουλές για να αντιμετωπίσουμε
τη νέα καθημερινότητα που δημιουργεί η παραμονή στο σπίτι.
Υπηρεσίες διανομής και προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης
και φαρμάκων για τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Επέκταση δομών κοινωνικής προστασίας και του προγράμματος σίτισης στους πληττόμενους από την κρίση συμπολίτες.
Ενημέρωση για τις υπηρεσίες και συναλλαγές που μπορεί ο
πολίτης να διεκπεραιώσει ηλεκτρονικά.
Να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε και αυτή τη μάχη με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με σεβασμό και υπευθυνότητα και προπαντός με ψυχραιμία και σχέδιο ώστε να βγούμε όλες και όλοι
αλώβητοι και πιο δυνατοί! Ο Δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς

1. Να μην αποθέτουν ογκώδη αντικείμενα και μπάζα έξω από τα σπίτια
τους, στα πεζοδρόμια και στους δρόμους του Δήμου.
2. Να κατεβάζουν τα απορρίμματα το βράδυ μέσα σε καλά δεμένες σακούλες και να τις τοποθετούν μέσα στους κάδους, φροντίζοντας αυτοί να
παραμένουν κλειστοί.
3. Να μην πετούν απορρίμματα σε ήδη γεμάτους κάδους και να μην
τα εναποθέτουν έξω από αυτούς.
4. Να μην προχωρούν σε κλάδεμα δέντρων.

Δήμος Περάματος: Mένουμε σπίτι - Φροντίζουμε την πόλη μας
Δεν αφήνουμε ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους
Σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, ας είμαστε ψύχραιμοι ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες
της Πολιτείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Να καταλάβουμε όλοι πως δεν είναι καιρός για βόλτες και για
διασκέδαση, ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συμπολίτες μας, για να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένοι να αφήνουν
30 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

ογκώδη αντικείμενα που εύκολα γίνονται εστίες μικροβίων, αλλά και
σακούλες απορριμμάτων εκτός κάδων, τη στιγμή που είναι άδειοι.
Έχουμε επισημάνει το γεγονός πως αυτή η συμπεριφορά είναι
αντικοινωνική, θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων μας και οι παραβάτες θα τιμωρηθούν με το πρόστιμο που τους αναλογεί.
Είναι μία ώρα ευθύνης για όλους μας.
Αλλάζουμε τις συνήθειές μας για να παραμείνουμε υγιείς.
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Δήμος νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τον Covid 19
Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των πολιτών θέτει σε εφαρμογή η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid 19. Στις τηλεφωνικές γραμμές 2132004826, 2132004819, ψυχολόγοι του Δήμου
θα είναι στη διάθεση όσων έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν και
να λάβουν στήριξη.
Σε αυτήν την κρίση τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης και τηρούμε
τις αποστάσεις από τους γύρω μας. Δεν πρέπει όμως κανένας να
το αντιμετωπίζει μόνος. Δημιουργούμε ένα κύκλο υποστήριξης,
ιδίως σε μοναχικούς ανθρώπους. Από αυτή τη δοκιμασία μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι, αν είμαστε “κοντά”, από απόσταση.

Παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας
Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης ως εξής:
1. Καταγραφή αιτημάτων και αναγκών κατοίκων του Δήμου που
δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους.
2 Καταγραφή αιτημάτων αναγκών απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικείες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.
3 Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής
ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της πόλης που δεν μπορούν
ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικείες τους και αδυνατούν
να εξυπηρετηθούν, με δαπάνη που βαραίνει τους αιτούντες.
4 Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη στους άπορους και οικονομικά
αδύνατους κατοίκους, εφόσον προβλέπεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.

5 Δωρεάν διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου .
6 Διεκπεραίωση αιτημάτων κατοίκων καθώς και απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να
μετακινηθούν από τις οικίες τους και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
για πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.
7 Κάθε άλλη εργασία συναφή με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή
διάδοσης του ιού covid 19.
8 Όσοι ανήκουν στις κάτωθι ομάδες, παρακαλούνται να δηλώσουν
τα στοιχεία τους και σε ποια ομάδα ανήκουν ώστε να εγγραφούν στην
ειδική πλατφόρμα της νέας δομής φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες:
- ΟΜΑΔΑ Α: Είναι άποροι ή οικονομικά αδύναμοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις κατοικίες τους. Σε αυτούς που είναι
εγγεγραμμένοι στα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου θα παρέχονται δωρεάν.
- ΟΜΑΔΑ Β: Όσοι ανήκουν στο γενικό πληθυσμό και δεν μπορούν/δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν κατοικίες τους και δεν υπάρχει
υποστηριχτικό περιβάλλον (ηλικιωμένοι, άτομα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό, ανοσοκαταστολή και χρόνιες νόσους όπως καρδιακή
νόσο, αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια – αιμοκαθαιρόμενοι, νευρομυϊκά ή νευρολογικά νοσήματα καθώς και χρόνια
αναπνευστικά προβλήματα όπως Χ.Α.Π. και βρογχικό άσθμα, εγκυμονούσες και θηλάζουσες).
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, στα τηλέφωνα 15698 (Με χρέωση),
2132004824, 2132004829, 2132004852 και στο email menoumespiti.
nikaiarentis@gmail.com
Παρακαλούμε ακολουθείτε τις οδηγίες πρόληψης. Αποφύγετε τις
άσκοπες μετακινήσεις Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι κοντά σε όσους
έχουν ανάγκη. Μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την κρίση!

Δήμος Κερατσινίου Μείνε σπίτι - Δεν είσαι μόνος
Τηλεφώνησε στον Δήμο για τις άμεσες ανάγκες

Τηλεφωνική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας στέκεται στο πλευρό
όσων συμπολιτών μας έχουν ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες
ώρες, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουμε
από κοινού τη νέα κατάσταση λόγω του κορονοϊού.
Στην πόλη μας υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ζουν μόνοι
τους, χωρίς οικογενειακή στήριξη και ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες. Αν χρειάζεται να συνταγογραφήσουν ή να αγοράσουν φάρμακα ή να προμηθευτούν τρόφιμα από το σούπερ
μάρκετ, μπορούν από την Παρασκευή 20 Μαρτίου να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του Δήμου 213 20 74 656 και 213
2074 657.
Η υπηρεσία του Δήμου θα αξιολογεί το αίτημα και θα δίνει
άμεσα την απαραίτητη βοήθεια.
ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ, "ΜΕΙΝΕ ΣΠΙΤΙ,
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΟΥ".

Ο Δήμος στο πλαίσιο των υποστηρικτικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους κατοίκους της πόλης μας.
Από σήμερα, οι δημότες- δημότισσες του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με
εξειδικευμένο προσωπικό ψυχικής υγείας μπορούν να καλούν στις αντίστοιχες Κοινωνικές Δομές του Δήμου μας:
Κοινωνική Υπηρεσία: 210-4009093 (εσωτ. 131 έως 137)
Κέντρο Ρομά - Παράρτημα Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας: 210-4317522 και 210-4630146
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών: 210-4614575
Ώρες επικοινωνίας: 9:00 π.μ. -2:00 μ.μ.
Συντονίζουμε όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες μας, αλλά δημιουργούμε και νέες συνθήκες για την εξυπηρέτηση των πολιτών, με στόχο να μη μείνει κανείς αβοήθητος και καμία αβοήθητη σε αυτή τη δύσκολη για όλους μας χρονική περίοδο.
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