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Οι καλές αναμνήσεις είναι το βάλσαμο
των σημερινών μας θλίψεων

ΕΘα ξανανταμώσουμε...

Ο ετήσιος χορός της Ένωσής μας,
λόγω των έκτακτων μέτρων

κατά της πανδημίας,
δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας,

ελπίζοντας ότι σύντομα η ζωή μας
θα επανέλθει στην κανονικότητά της.

Καλή αντάμωση!
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Γεια σας συναδελφοι. Είμαι πάνω
από τον υπολογιστή, κοιτάζω την
οθόνη και δεν ξέρω τι να γράψω.

Οι εποχές που ζούμε είναι τόσο πρωτό-
γνωρες και τόσο ιδιαίτερες που ό,τι και να
γράψω δεν θα πιάσω όλες τις περιπτώ-
σεις.

Ξεκινώντας θέλω να επιστήσω την
προσοχή όλων μας στο πιο κομβικό ση-
μείο των επιχειρήσεών μας, τους λογιστές.
Είναι η εποχή που καταλαβαίνουμε αν
έχουμε καλό λογιστή. Ακούω από όλη
την Ελλάδα συναδέλφους οι οποίοι μετά
από τόσους μήνες ρωτούν τα ίδια πράγ-
ματα. Για τα ενοίκια, τις αναστολές, την
επιστρεπτέα, τα ΕΣΠΑ και για όλα τα
καυτά θέματα της εποχής, και τις περισ-
σότερες φορές να καταλήγουμε στο ίδιο
συμπέρασμα: Τους κρέμασαν οι λογιστές
τους. Το έχω ξαναγράψει, το γράφω και
τώρα, να απευθύνεστε στους συναδέλ-
φους συνδικαλιστές σε όλη την Ελλάδα.

Μην χάσετε τίποτα που δικαιούστε, δεν
είναι εποχές για τέτοια.

Η άποψή μου είναι ότι σαν κλάδος
δεν τα πήγαμε άσχημα σε γενικές γραμ-
μές. Τα περίπτερα παραμένουν ανοιχτά
και σαν πληττόμενοι είμαστε μέσα σε όλα

τα βοηθήματα και επιδόματα που δίνει το
κράτος.

Άλλο νέο δεν υπάρχει, το λάθος που
είχαν κάνει στο υπουργείο για τα ενοίκια
του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου το
διόρθωσαν. Βγήκε ο Υπουργός Οικονο-
μικών Χρ. Σταϊκούρας στην τηλεόραση
και το είπε. Το πρόβλημα που υπάρχει
κυρίως στους Δήμους θα διορθωθεί μόλις
βγει το ΦΕΚ.

Τα είχαμε όλα, ήλθε η «Μήδεια» και
η χιονόπτωση. Πολλά περίπτερα δεν
άνοιξαν και γι’αυτά που άνοιξαν δεν
υπήρχε παράδοση εμπορευμάτων από
τους χονδρεμπόρους και από ορισμένους
τσιγαράδες. Με 10 πόντους χιόνι έκλεισε
όλη η Αττική. Αθάνατη Ελλάδα!

Ελπίζω μην μας την πέσουνε και οι
ακρίδες... δεν έμεινε κάτι άλλο. 

Ευχόμαστε να μπούμε όσο πιο γρήγο-
ρα γίνεται στην καθημερινότητα. Αν και
με τα μέχρι  τώρα δεδομένα, αυτό αναμέ-

νεται να είναι κάπου στο Πάσχα.
Ελπίζουμε να είναι νωρίτερα για να

προλάβουμε το καρναβάλι. Αισιοδοξού-
με, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Πρέπει να φύγουμε από το σπίτι και τον
υπολογιστή.

Να χαμογελάσουμε, να αγκαλιάσου-
με, να γιορτάσουμε.

Να λήξει η απομόνωση, η μοναξιά
και η κατάθλιψη.

Αυτά από μένα, καλές δουλειές και να
’στε καλά όλοι.

Να λήξει η απομόνωση,
η μοναξιά και η κατάθλιψη

του Σταύρου Μέρου

Σαν κλάδος
δεν τα πήγαμε άσχημα

σε γενικές γραμμές.
Τα περίπτερα

παραμένουν ανοιχτά
και σαν πληττόμενοι
είμαστε μέσα σε όλα

τα βοηθήματα, επιδόματα 
που δίνει το κράτος

Ο Σταύρος Μέρος
είναι Αντιπρόεδρος

της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά

και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»



Εκεί που είπαμε πως η ταλαιπω-
ρία μας πήγαινε να τελειώσει,
ήρθε ένα νέο πιο άγριο lock-

down. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις
δεν προβλέπεται να υπάρξει βελτίωση
σύντομα. Το γεγονός αυτό είναι ένα
ακόμα καρφί στο σώμα της ταλαίπωρης
εστίασης και κακά μαντάτα για τον
κλάδο μας. Αν και αφήνει την 24ωρη
λειτουργία των περιπτέρων ελεύθερη,
για όσους το επιθυμούν, δημιουργούν-
ται πολλά ερωτήματα και προβλημα-
τισμοί. Οι συνάδελφοι που βρίσκονται
κοντά σε αγορές, σταθμούς, εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, λιμάνια και μακριά από
γειτονιές θα δοκιμαστούν για μια ακό-
μη φορά. Αλλά και οι άλλοι θα διαπι-
στώσουν γρήγορα πως οι συνθήκες εί-
ναι τελείως διαφορετικές με αυτές του
πρώτου κλεισίματος. Ο καταναλωτής
δεν έχει πια τα ίδια εισοδήματα, οι πιο
πολλοί βρίσκονται σε αναστολή εργα-
σίας ή σε υποχρεωτικές άδειες και οι
αγορές του θα περιορίζονται στα απο-
λύτως αναγκαία. Τα μεγάλα super
markets ήδη βλέπουν τα έσοδά τους να
περιορίζονται άσχετα με την αυξημένη
επισκεψιμότητα. Όλα τα παραπάνω
δείχνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη
ενίσχυσή μας. Αρκετοί συνάδελφοι
έμειναν εκτός της επιστρεπτέας 5 και
εκφράζουν φόβους για τις επόμενες. Ο
αλγόριθμος μάλλον δεν μας συμπαθεί.
Στό μεταξύ οι υποχρεώσεις όλο και αυ-
ξάνουν με γεωμετρική πρόοδο. Σε συ-
ζητήσεις με συναδέλφους υπάρχει διά-
χυτος ένας πεσιμισμός για το μέλλον.

Γκρίζα σύννεφα μαζεύονται πάνω μας,
ιδίως όταν η έξοδός μας από την κρίση,
σύμφωνα με τα πιο επίσημα χείλη, το-
ποθετείται λίγο πρίν το Πάσχα! Το
επόμενο διάστημα θα είναι άκρως ση-
μαντκό για την επιβίωσή μας. Ήδη
πολλές επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και
περίπτερα, δηλώνουν σε έρευνα της
ΓΣΕΒΕΕ πως στο άμεσο μέλλον θα
αδυνατούν να πληρώσουν ένα ή πε-
ρισσότερα από τα ΔΕΗ, ενοίκια, τέλη
και μισθούς.

Από την άλλη η κοινωνία βιώνει
ένα ακόμη σοκ! Οι αποκαλύψεις για
σεξουαλικές παρενοχλήσεις στον κό-
σμο του αθλητισμού και του πολιτι-
σμού μονοπωλούν την καθημερινότη-
τά μας και πληγώνουν νεανικά μας εί-
δωλα. Εύκολα θα συμπεράνει κανείς
πως σε πολλούς επαγγελματικους το-

μείς θα συμβαίνουν παρόμοια γεγονό-
τα, ελπίζω σε μηδενικά ποσοστά στον
κλάδο μας. Ίσως ήρθε ο καιρός να ανα-
μετρηθούμε με τον εαυτό μας και να
επαναπροσδιορίσουμε αξίες και συμ-
περιφορές. Το ξέρω πως είναι δύσκολο
και επίσης είναι σχεδόν αδύνατο να
μάθεις σε γέρικο άλογο καινούργια
περπατησιά όμως οφείλουμε, ιδίως στη
νέα γενιά που ακολουθεί, να τους πα-
ραδώσουμε ένα κόσμο με περισσότερες
ευκαιρίες και λιγότερους αποκλει-
σμούς. Να επιβραβεύσουμε τα ταλέντα
τους, να υποστηρίξουμε τις καινοτόμες
σκέψεις και δράσεις τους, μέχρι να δη-
μιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλ-
λον ώστε να καρπίσουν οι ιδέες τους. 

Υπάρχει όμως και κάτι θετικό που
βγήκε απ’ όλη αυτή την ιστορία. Ο
κλάδος απέναντι στα προβλήματα
ενώθηκε και διεκδίκησε συντονισμένα
τα δικαιώματά του με θετικά αποτελέ-
σματα. Αν και είναι νωρίς για πανηγυ-
ρισμούς είναι μια καλή αρχή που ελ-
πίζουμε να συνεχιστεί.

Τα τηλέφωνα του Σωματείου μας εί-
ναι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε
απορία και ερώτηση σχετικά με τα
ωράρια λειτουργίας ή τις οικονομικές
ενισχύσεις που προβλέπονται για τον
πολύπαθο κλάδο μας.

Συνέχιση της αγωνίας
του Γιάννη Σκούρτη 
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Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ. 
της Ένωσης Επαγγελματιών

Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Γκρίζα σύννεφα μαζεύονται
πάνω μας, ιδίως όταν

η έξοδός μας από την κρίση,
σύμφωνα με τα πιο επίσημα χείλη,
τοποθετείται λίγο πρίν το Πάσχα!!
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Η Ελληνική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμά-
των Πολέμου με επιστολή της προς την Γενική Διεύ-
θυνση Φορολογικής Διοίκησης ζητάει να υπάρξει η δυ-
νατότητα στους κατόχους αδειών εκμετάλλευσης περι-

πτέρου να ενταχθούν στις πρόνοιες που λαμβάνει η κυ-
βέρνηση για τους λοιπούς ιδιοκτήτες ακινήτων από την
αναγκαστική απώλεια μέρους των εισοδημάτων τους.

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς Την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκη-
σης Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

Όπως είναι γνωστό, με τις ΠΟΛ 1213 / 22-9-2015 και
1229 / 15-10-2015, που εξέδωσε η υπηρεσία σας, το εισόδημα
από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περι-
πτέρου που έχει παραχωρηθεί σε Ανάπηρους και Θύματα
Πολέμου, ως και σε άλλες κατηγορίες, αποτελεί εισόδημα
από δικαιώματα κατά το Άρθρο 38 του ΚΦΕ {ν, 4172/13) και
φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου
40 του ιδίου νόμου με ποσοστό 20%.

Με την ΠΟΛ 1230/14-10-2015, με θέμα «Διευκρινίσεις
για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας»
και συγκεκριμένα στην παρ. ΙΙ, αναφέρεται ότι το συμφωνη-
τικό που συντάσσεται για την παραχώρηση του δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου, δεν αποτελεί συμφωνητικό εκ-
μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου και συνεπώς
δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των πληροφοριακών στοιχείων
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικό μέσω της εφαρμογής του TAXIS ΝΕΤ.

Η κυβέρνηση με σχετικές υπουργικές αποφάσεις που εξέ-
δωσε, ενέταξε την δραστηριότητα της εκμετάλλευσης περι-
πτέρου (ΚΑΔ 47.19.10.02) στους πληττόμενους κλάδους δρα-
στηριοτήτων, τόσο για τους μήνες Απρίλιο Μάιο, όσο και για
τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο του έτους 2020, ενώ κατά
πάσα βεβαιότητα θα επεκταθεί και για τους μήνες Ιανουάριο
και Φεβρουάριο για το τρέχον έτος, λόγω των εκτάκτων μέ-
τρων που εξακολουθούν να ισχύουν.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω οι ενοικιαστές των περιπτέ-
ρων κατέβαλαν για τους μήνες αυτούς στους ιδιοκτήτες μει-
ωμένο ενοίκιο κατά 40%, πλην όμως οι τελευταίοι, εφόσον
δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση μέσω των εφαρμο-
γών του TAXIS ΝΕΤ, δεν μπορούν να κάνουν σχετική δή-
λωση COVID-19, προκειμένου να τύχουν κάποιας από τις
πρόνοιες που έχουν θεσπιστεί για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
από ,την αναγκαστική απώλεια των εισοδημάτων.

Δεδομένου ότι για τα περισσότερα από τα μέλη μας Ανά-
πηρους και Θύματα Πολέμου, το έσοδο που λαμβάνουν από
την εκμίσθωση του περιπτέρου τους αποτελεί συμπληρωμα-
τικό εισόδημα τη ς μικρής πολεμικής σύνταξης που έχουν,
αντιλαμβάνεσθε ότι η μείωση του 40% του εισοδήματος αυτού,
τους δημιουργεί σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα και μάλιστα
χωρίς να έχουν την προσδοκία να λάβουν έστω ένα μέρος
της απώλειας αυτής από το κράτος.

Μάλιστα το ίδιο και μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν
και οι κάτοχοι αδειών εκμετάλλευσης αναπηρικών κυλικείων
σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. εν
γένει, καθώς η σχετική δραστηριότητα ήταν ενταγμένη στους
πληττόμενους (ΚΑΔ) περισσότερους μήνες για το έτος 2020.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως δοθεί
μία λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ώστε να
υπάρξει η δυνατότητα στους κατόχους αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρου να ενταχθούν στις πρόνοιες που λαμβάνει η κυ-
βέρνηση για τους λοιπούς ιδιοκτήτες ακινήτων από την αναγ-
καστική απώλεια μέρους των εισοδημάτων τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Δ ή μ ο ς  Π ε ι ρ α ι ά :
Ν έ ε ς  ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  γ ι α  τ α  π ε ρ ί π τ ε ρ α

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πει-
ραιά, στην ημερήσια διάταξη υπήρχε θέμα: Καθορισμός
του αριθμού των δόσεων που αφορούν την καταβολή του
ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του
έτους 2021 από ιδιοκτήτες κουβουκλίων περιπτέρων και
εκμισθωτές περιπτέρων. Με εισηγητή τον αρμόδιο Αντι-
δήμαρχο προσόδων και εμπορίου Γρηγόρη Καψοκόλη.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις δόσεις για την καταβολή ετησίων τελών οι οποίες ξε-

κινούσαν στις 31/3 δίνεται δίμηνη παράταση. Έτσι λοιπόν
οι πέντε δόσεις διαμορφώνονται: Πρώτη 31/5, δεύτερη
30/6,  τρίτη 31/8, τέταρτη 29/10 και πέμπτη 30/11. Όσον
αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις από παλαιότερες οφει-
λές, ο Αντιδήμαρχος Γρηγόρης Καψοκόλης μιλώντας στο
Κανάλι 1, δήλωσε ότι ο Δήμος Πειραιά  περιμένει το αν-
τίστοιχο ΦΕΚ με βάση το οποίο θα αποφασίσει το Δημο-
τικό Συμβούλιο.

Αυτό όπως σημείωσε αναμένεται το επόμενο δίμηνο.

Μείον 40% στα μισθώματα των κενωθέντων του Δήμου Πειραιά 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά επί-

σης αποφάσισε μείωση μισθώματος των κενωθέν-

των περιπτέρων κατά 40% για τους μήνες Απρίλιος

΄20, Νοέμβριος ́ 20, Δεκέμβριος ́ 20, Ιανουάριος ́ 21

και Φεβρουάριος ΄21.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ενημερώνει
ότι οι συνάδελφοι που έχουν καταβάλει ολόκληρα
τα μισθώματα των παραπάνω μηνών να αποταθούν
κατόπιν ραντεβού στο τμήμα περιπτέρων του Δήμου
στον 5ο όροφο προσκομίζοντας τα ανάλογα καταθε-
τήρια.



Και τα περίπτερα προστέθη-
καν στην απαλλαγή του 40% για
τους μήνες Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο.

Ειδικότερα, με διορθωτική από-
φαση, συμπεριλήφθηκαν και τα περί-
πτερα στο ευεργετικό μέτρο της μεί-
ωσης ενοικίου κατά 40% για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Με το ΦΕΚ Β’ 655/22-02-2021,
διορθώσεις σφαλμάτων, στην
Α.1025/2021 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών, στο Παράρτημα του
Πίνακα Β’, μετά τον κωδικό 46.90 προ-
στέθηκε ο κωδικός 47.19.10.02 – Εκ-
μετάλλευση περιπτέρου.

Υπενθυμίζεται πως είχε δημιουρ-
γηθεί πρόβλημα με τη συμπερίληψη
των περιπτέρων στην απαλλαγή του
40% από την καταβολή του μισθώματος,
διότι σύμφωνα με την Πολ.1230/14-10-
2015, το συμφωνητικό που συντάσσεται
για την παραχώρηση του δικαιώματος
εκμετάλλευσης περιπτέρου, δεν αποτε-
λεί συμφωνητικό εκμίσθωσης ή δωρεάν
παραχώρησης ακίνητου και συνεπώς
δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των πληρο-
φοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας που υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά στο Taxisnet.

Η απόφαση αναφέρει αναλυτικά
(στον πίνακα, οι ΚΑΔ για μείωση
100% και στον πίνακα Οι ΚΑΔ για
μείωση 40%) τα εξής:

Ο μισθωτής επαγγελματικής μί-
σθωσης προς εγκατάσταση επιχείρη-
σης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατά-
στημα στην Ελληνική Επικράτεια και
για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και
έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λό-
γους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό
COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικο-
νομικά λόγω της εμφάνισης και διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι
επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) στις 04 Ιανουαρίου 2021 έναν
από τους αναγραφόμενους στο Παράρ-
τημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της παρούσας, ή της οποίας
τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις
04 Ιανουαρίου 2021 ΚΑΔ δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας από τους
αναγραφόμενους στο Παράρτημα,
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχι-
κή δήλωση φόρου εισοδήματος φορο-
λογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντι-

στοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04 Ια-
νουαρίου 2021,απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του συνολικού
μισθώματος -ΠΙΝΑΚΑΣ Α’- ή του
40% του συνολικού μισθώματος -ΠΙ-
ΝΑΚΑΣ Β’ – για τους μήνες Ιανουά-
ριο και Φεβρουάριο 2021, κατά παρέκ-
κλιση των κείμενων διατάξεων περί
μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1
του δεύτερου άρθρου της από
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Πίνακας Κωδι-
κών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
των κλάδων για την υποχρεωτική
απαλλαγή από την υποχρέωση κατα-
βολής του συνολικού μισθώματος για
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο
2021. Σε περίπτωση τετραψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψή-
φιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
πενταψήφιων συμπεριλαμβάνονται
όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψή-
φιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κα-
τηγορίες οκταψήφιων.

Μείωση ενοικίων:

Και τα περίπτερα στην απαλλαγή

για Ιανουάριο-Φεβρουάριο

40%
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Στην Εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν τέσσερις αλλο-

δαποί, που συνελήφθησαν στη Νίκαια, από αστυνομικούς

της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, για παράβαση του

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για βία κατά υπαλλήλων και

για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών

και περί όπλων.

Προηγουμένως είχαν πετάξει σακούλα που περιείχε
170 πακέτα τσιγάρα, που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία
κατανάλωσης φόρου και κατασχέθηκαν.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός της οικίας, εντοπίστη-
κε και ο τέταρτος κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν 4.241 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 154 συσκευασίες
λαθραίου καπνού, το χρηματικό ποσό των 1.170 ευρώ και μι-
κροποσότητα κάνναβης.

Λαθρεμπόριο Τσιγάρων
Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Αττική

Με τον πιο ιδανικό τρόπο αξιοποίησαν οι αστυνομικοί
της Ασφαλείας Χαλκίδας τις πληροφορίες που είχαν εξασφα-
λίσει για την εμπλοκή ενός Έλληνα στην διακίνηση αδασμο-
λόγητων καπνικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της
Εύβοιας.

Αφού τον εντόπισαν να κινείται με το Ι.Χ. αυτοκίνητο
ιδιοκτησίας του σε μια περιοχή της Χαλκίδας, του έστησαν
μπλόκο και τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια, έκαναν έρευ-

να στο όχημα, όπου βρέθηκαν συνολικά 2.140 αδασμολόγητα
πακέτα τσιγάρων διαφόρων εταιρειών, τα οποία κατασχέθη-
καν.

Ο δράστης συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δι-
κογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα και οδη-
γήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, ενώ το αυ-
τοκίνητό του κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς ως μέσο
για την διακίνηση λαθραίων προϊόντων.

Χαλκίδα: 2.000 πακέτα τσιγάρων σε Ι.Χ. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Μετά την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ισχύει από 1/1/2021 και επιβάλλει στους
καταναλωτές την καταβολή περιβαλλοντικού τέλους 7 λεπτών (0,07€) ανά πλαστικής σακούλας, το ΔΣ της Ένωσης

με επιστολή του ζήτησε διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για το τί ισχύει στα περίπτερα.
Στην απάντηση διευκρινίζεται ότι τα περίπτερα και οι λαϊκές εξαιρούνται από το μέτρο.

Ακολουθεί η επιστολή της Ένωσης και η απάντηση του Υπουργείου:

Τα περίπτερα εξαιρούνται από το τέλος πλαστικής σακούλας

Σε απάντηση του ερωτήματος σας με αρ. πρ. 716/20-
01-2021 και μετά από συνεννόηση με τις αντίστοιχες Υπη-
ρεσίες του ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων και
ΕΟΑΝ) σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Με βάση τα ισχύοντα στην ΚΥΑ υπ΄αριθμ.
180036/952 (ΦΕΚ 2812/10-8-2017), η οποία καθορίζει για
πρώτη φορά τα μέτρα και κανόνες για την μείωση της κατα-
νάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς σε συμμόρφωση
με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ και η οποία δεν έχει τροποποι-
ηθεί με την τελευταία πρόβλεψη στον Ν. 4685/2020 (ρυθμίζει

την πρόβλεψη του Άρθρου 6α του Ν. 4496/2017), η εξαίρεση
του Άρθρου 3, παρ. 2 της εν λόγω ΚΥΑ δεν  αλλάζει.

Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι προβλέ-
ψεις για εξαίρεση από περιβαλλοντικό τέλος των σακουλών
των περιπτέρων και αυτών που ασκούν υπαίθριο εμπόριο
(λαϊκές αγορές).

Εάν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα ενημερωθείτε.
Για περισσότερες διευκρινήσεις στη διάθεσή σας,

Με εκτίμηση.
Τρ. Χαριτοπούλου

Η απάντηση για την πλαστική σακούλα

Ε Ν Ω Σ Η
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Δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών για
παράταση του χρόνου μισθώσεων κοινόχρηστων χώρων

Αντιπροσωπεία του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδο-
σίου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσω-
τερικών κ. Μάκη Βορίδη, τη Δευτέρα
1/2/2021, προκειμένου να συζητήσουν θέ-
ματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρη-
ματικότητας τα οποία άπτονται της αρμο-
διότητας του Υπουργείου.

Ένα από αυτά ήταν και η παράταση
που ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών του χρόνου διάρκειας των μι-
σθώσεων δημοτικών ή δημόσιων κοινό-
χρηστων χώρων, οι οποίες λήγουν ή επί-
κειται η λήξη τους, διαρκούντων των μέ-
τρων κατά της πανδημίας. Ο κ. Βορίδης
εμφανίστηκε θετικός να δοθεί παράταση
κάποιων χρόνων και αναμένονται οι ορι-
στικές αποφάσεις για ένα θέμα που απα-
σχολεί μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Επίσης, τέθηκε από τον κ. Χατζηθε-
οδοσίου το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
επιχειρήσεις εστίασης αλλά και περίπτερα
σε ορισμένους Δήμους, οι οποίοι – εν μέ-
σω πανδημίας και με τα καταστήματα της
εστίασης στην πλειοψηφία τους κλειστά-
ζητούν την καταβολή δημοτικών τελών
για τα τραπεζοκαθίσματα και τη χρήση
κοινόχρηστων χώρων.

Στην αντιπροσωπεία που επισκέ-
φθηκε τον κ. Βορίδη συμμετείχαν επίσης
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Μισθωτών Περιπτέρων και μέλος
του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. κ. Θεόδωρος Μάλλιος
και ο νομικός συνεργάτης του Επιμελητη-
ρίου κ. Στάθης Σταματελόπουλος. Μετά
την συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερι-
κών, ο κ. Χατζηθεοδοσίου δήλωσε: «Έγινε
μία εποικοδομητική συζήτηση, ο κ. Βορί-
δης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζη-
τηματα που του θέσαμε και ελπίζουμε να
δοθεί λύση και στο θέμα της παράτασης
των συμβάσεων για τις μισθώσεις ακινή-
των του δημοσίου που απασχολεί πάρα
πολλές επιχειρήσεις, αλλά και για την
απαλλαγή των τελών χρήσης κοινόχρη-

στων χώρων. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες
συνθήκες, θεωρώ υπερβολικό να προβάλ-
λονται τέτοιες απαιτήσεις και να δημιουρ-
γούνται επιπλέον εμπόδια για επιχειρή-
σεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν».

Αναλυτικά τα θέματα που συζητή-
θηκαν με τον Υπουργό Εσωτερικών κ.
Μάκη Βορίδη:

1) Θέματα που αφορούν την ρύθμι-
ση των χρεών φυσικών και νομικών προ-
σώπων προς τους Δήμους, σύμφωνα με
την διάταξη των άρθρων 165επ. του
Ν.4764/2020 και ειδικότερα ο προσδιορι-
σμός των δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες με κριτήρια που θα
καθορίζει υπουργική απόφαση που θα εκ-
δοθεί), ώστε να μην υπάρξουν αδικίες και
στρεβλώσεις λόγω της ασαφούς διατύπω-
σης της διάταξης του άρθρου 165, καθώς
και των εντασσόμενων στην ρύθμιση
οφειλών (με την χρονική διεύρυνση του
οριζομένου πλαισίου αναφορικά με τον
χρόνο βεβαίωσης των σχετικών οφειλών).

2) Η δυνατότητα για την παράταση
του χρόνου διάρκειας των μισθώσεων δη-
μοτικών ή δημόσιων κοινόχρηστων χώ-
ρων, οι οποίες λήγουν ή επίκειται η λήξη
τους, διαρκούντων των μέτρων κατά της
πανδημίας του κορονοϊού.

3) Η λήψη μέτρων για την υποχρε-
ωτική αναστολή της υποχρέωσης όσων
επιχειρήσεων παραμένουν κλειστές με
κρατική εντολή, λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, να καταβάλλουν στους ΟΤΑ,
τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

4) Κλαδικό ζήτημα των περιπτερού-
χων, για την επαναφορά της νομοθετικής
ρύθμισης, που προέβλεπε την συνέχιση
(μεταβίβαση) της άδειας λειτουργίας των
περιπτέρων από τους κληρονόμους του
αποβιώσαντος μισθωτή.

5) Συμμετοχή του Υπουργείου
Εσωτερικών στις δράσεις που διοργανώ-
νει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθη-
νών σε συνεργασία με τους ΟΤΑ της Πε-
ριφέρειας Αττικής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
(«ΕΑ») στις 23.12.2020, έχοντας υπόψη
το άρθρο 11  Ν. 3959/2011 για κανονι-
στική παρέμβαση σε κλάδους της οικο-
νομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την
εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον
κλάδο διανομής Τύπου. 

Σκοπός της διαδικασίας είναι  να
εξετάσει τις συνθήκες ανταγωνισμού
στον ως άνω κλάδο. Εφόσον διαπιστώ-
σει ότι σε αυτόν τον κλάδο δεν υπάρ-
χουν συνθήκες αποτελεσματικού αντα-
γωνισμού και κρίνει ότι η εφαρμογή
των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν.
3959/2011 δεν επαρκεί για τη δημιουρ-
γία συνθηκών αποτελεσματικού αντα-
γωνισμού, η ΕΑ μπορεί,  με αιτιολογη-
μένη απόφασή της, να λάβει κάθε ανα-
γκαίο μέτρο για τη δημιουργία συνθη-
κών αποτελεσματικού ανταγωνισμού
στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ΕΑ  το αργότερο μέσα σε 90
ημέρες από την έναρξη της διαδικασίας,
θα δημοσιοποιήσει τις αιτιολογημένες
απόψεις της, ως προς τη μη ύπαρξη συν-
θηκών ανταγωνισμού στο συγκεκριμέ-
νο υπό εξέταση κλάδο της εθνικής οι-

κονομίας, εφόσον αυτό διαπιστωθεί από
την έρευνά της, καθορίζοντας και τις επί
μέρους αγορές από τις οποίες αποτελεί-
ται ο κλάδος αυτός και θα τις θέσει σε
δημόσια διαβούλευση (1η) για τουλά-
χιστον 30 ημέρες. 

Μετά το πέρας της (1ης) δημόσιας
διαβούλευσης, εφόσον η ΕΑ διαπιστώ-
σει ξανά ότι στον συγκεκριμένο κλάδο
της οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ανα-
κοινώνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία
θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία,
πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας, για τη δημιουργία
συνθηκών αποτελεσματικού ανταγω-
νισμού.  

Οι απόψεις της ΕΑ αναφορικά με
τα προτεινόμενα μέτρα τίθενται εκ νέου
σε δημόσια διαβούλευση (2η) για του-
λάχιστον 30 ημέρες. 

Η ΕΑ μετά το πέρας της (2ης) δια-
βούλευσης και αφού λάβει υπόψη τα
αποτελέσματα αυτής, επιβάλλει, με από-
φασή της (σε Ολομέλεια), η οποία είναι
και η μόνη εκτελεστή, τα συγκεκριμένα
μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι απολύ-

τως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα
με την αρχή της αναλογικότητας για τη
δημιουργία συνθηκών αποτελεσματι-
κού ανταγωνισμού. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑ έχει ήδη
εξετάσει το συγκεκριμένο κλάδο στο
πλαίσιο σχετικής Γνωμοδότησης, κατά
το άρθρο 23 Ν. 3959/2011, η οποία δη-
μοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020,
και στην οποία εκφράσθηκαν προβλη-
ματισμοί όσον αφορά τη δομή και ορ-
γάνωση του κλάδου και υποβλήθηκε
στην Πολιτεία δέσμη σχετικών προτά-
σεων. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η κανο-
νιστική του άρθρου 11 Ν. 3959/2011
δεν άπτεται  των ζητημάτων που εξετά-
ζονται στην κύρια υπόθεση για τη δια-
νομή έντυπου τύπου, (υπ’ αριθ. πρωτ.
9356/03-11-2020 Έκθεση του Εισηγη-
τή), επί της οποίας η Ολομέλεια της
Επιτροπής θα συνεδριάσει.

Έως την ημερομηνία που έκλεισε
η ύλη του περιοδικού μας δεν έχει κοι-
νοποιηθεί η τελικη απόφαση της επι-
τροπής.

Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την διανομή Τύπου
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για 9η χρονιά πιστοποίηση
"Top Employer"
από Top Employers Inst i tute

H JTI διακρίθηκε για 9η συνεχή χρονιά ανάμεσα
στις εταιρείες που αξιολογήθηκαν από το Top Employ-
ers Institute στην Ελλάδα σχετικά με το εργασιακό τους
περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανεξάρτητης
έρευνας που διεξάγει κάθε χρόνο και στην Ελλάδα ο
διεθνούς κύρους οργανισμός Top Employers Institute,
απένειμε τον τίτλο του «Top Employer» στην JTI Ελ-
λάδας, ως αναγνώριση για τις εξαιρετικές εργασιακές
συνθήκες τις οποίες παρέχει, την καλλιέργεια και ανά-
πτυξη του ταλέντου των εργαζομένων της σε όλα τα επί-
πεδα και την πρόοδο που έχει σημειώσει για τη βελτι-
στοποίηση των εργασιακών πρακτικών της που αφο-
ρούν την ευημερία, την ποικιλομορφία και τη συμπε-
ρίληψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη
αναγνώριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαν-
τικών διακρίσεων που έχει αποσπάσει η JTI Ελλάδας
αναφορικά με τις εργασιακές πρακτικές που ακολουθεί,
όπως η πρόσφατη κατάκτηση της Πιστοποίησης του
Great Place to Work®.

«O τίτλος του 'Κορυφαίου Εργοδότη' στην Ελλάδα
από το παγκοσμίου φήμης Top Employers Institute και
μάλιστα για 9η διαδοχική χρονιά, μας κάνει να αισθα-
νόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι», τονίζει η People & Cul-
ture Director της JTI Hellas, κ. Julie McNamara η οποία
προσθέτει: «Η διάκριση αυτή δικαιώνει τις διαρκείς
προσπάθειές μας για διασφάλιση εξαιρετικών συνθη-
κών εργασίας και ταυτόχρονα αποτελεί για εμάς μια
επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο της δη-

μιουργίας ενός ασφαλούς και ευέλικτου περιβάλλοντος
για όλους τους εργαζομένους μας, ανεξαρτήτως της θέ-
σης και του ρόλου τους στην εταιρεία. Στέλνει επίσης
ένα ηχηρό μήνυμα στους μελλοντικούς εργαζόμενούς
μας: Παρέχουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας την ευ-
καιρία να αναπτύξουν την καριέρα τους υπό τις καλύ-
τερες συνθήκες, ώστε να αποδώσουν στο μέγιστο τις ικα-
νότητές τους, όντας πάντα ο εαυτός τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τις πρακτικές
που αξιολογήθηκαν και αφορούν στους γενικούς ερ-
γασιακούς κανόνες, το Top Employers Institute έλαβε
υπόψη και ορισμένες ακόμη νέες πρωτοβουλίες της JTI
που έχει θέσει σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους και
οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην κατάκτηση της
φετινής πιστοποίησης της εταιρείας στην Ελλάδα: 

Family leave: Πρόκειται για μια νέα και πρωτο-
ποριακή πρωτοβουλία της JTI να παρέχει έως και 20
εβδομάδες πληρωμένης άδειας σε νέους γονείς, ανεξαρ-
τήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή τρόπου
απόκτησης παιδιού. Η άδεια, συνολικής διάρκειας 20
εβδομάδων, αφορά τόσο τη μητέρα όσο και τον πατέρα
εργαζόμενο στην εταιρεία. Πρόκειται για μια σημαντική
διαφοροποίηση η οποία καταδεικνύει την ουσιαστική
μέριμνα της εταιρείας για τους εργαζομένους της.  

Mentoring program: Η JTI υλοποιεί πρόγραμ-
μα συμβουλευτικής καθοδήγησης μεταξύ ενός έμπειρου
διευθυντικού στελέχους και ενός εργαζόμενου της εται-
ρείας, με στόχο την προσωπική και επαγγελματική του
ανάπτυξη

Κορυφαίος εργοδότης» στην Ελλάδα η
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H British American Tobacco Hellas ανακηρύχθηκε «Κο-
ρυφαίος Εργοδότης 2021» στην Ελλάδα, μια σημαντική ανα-
γνώριση για τις καινοτόμες πρακτικές ανθρώπινου δυναμι-
κού που εφαρμόζει με έμφαση στη συνεχή εξέλιξη και ανά-
πτυξη των ανθρώπων της. Πρόκειται για την 8η συνεχή χρο-
νιά που η εταιρεία διακρίνεται από τον αναγνωρισμένο
οργανισμό “Top Employer Institute” αποδεικνύοντας έμπρα-
κτα την ουσιαστική δέσμευσή της για σταθερή συνεισφορά
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.  

Η νέα διάκριση της British American Tobacco, που αριθμεί
συνολικά 17 βραβεύσεις ανάμεσα στις εταιρείες με τα καλύ-
τερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα, έρχεται τη στιγ-
μή που η εταιρεία συνεχίζει, παρά την πανδημία, να προσφέ-
ρει σημαντικές παροχές και αυξήσεις μισθών στους εργαζο-
μένους της επενδύοντας περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στους
ανθρώπους της το 2021.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British Amer-
ican Tobacco Hellas, κ. Vitalii Kochenko, τόνισε: «Καθώς η
BAT συνεχίζει να λειτουργεί με βασική προτεραιότητα τους
ανθρώπους της, τέτοιες διακρίσεις μας δίνουν περισσότερη
ενέργεια να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο εξαιρετικό αν-
θρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, προσφέροντας ση-

μαντικές δυνατότητες καριέρας και ποιοτικό εργασιακό πε-
ριβάλλον σε έναν διεθνή Όμιλο με παρουσία σε όλο τον κό-
σμο».

Παράλληλα, η British American Tobacco Hellas, παρά την
κρίση της πανδημίας, δημιουργεί 200 νέες θέσεις εργασίας
στην Ελλάδα και, μαζί με τους ανθρώπους της, συνεχίζει να
συμβάλλει στην ελληνική κοινωνία μέσω σημαντικών πρω-
τοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με εστίαση στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η Βritish American Tobacco Hellas, που έχει πραγματο-
ποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελ-
λάδα, μεταξύ των οποίων και στα προϊόντα δυνητικά μειωμέ-
νου κινδύνου, το θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo και το
προϊόν ατμίσματος Vuse, ήταν από τις πρώτες εταιρείες στη
χώρα που εφάρμοσε τα προγράμματα “Smart Working” &
“Safe Working”, δηλαδή την εργασία εκτός γραφείου, μερι-
μνώντας για την ασφάλεια των ανθρώπων της με απολύτως
καμία αλλαγή στις παροχές και στα δικαιώματά τους. Σκοπός
της ΒΑΤ είναι να δημιουργήσει μέσα από την επιχειρημα-
τική δραστηριότητά της ένα Καλύτερο Αύριο (A Better To-
morrow), για τους ενήλικες καταναλωτές, για την κοινωνία
και για τους ανθρώπους της εταιρείας.

British American Tobacco:
Ανακηρύχθηκε Κορυφαίος
Εργοδότης για το 2021

Με επενδύσεις 6 εκατομμυρίων ευρώ
στους ανθρώπους της,

σημαντικές παροχές και αυξήσεις μισθών,
παρά την πανδημία, 

η εταιρεία τιμήθηκε με τη διάκριση
του Top Employer
τόσο στην Ελλάδα,

όσο και στην Ευρώπη και διεθνώς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Σε πέντε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αγορά εργασίας
και το ανθρώπινο δυναμικό της προχωράει η Παπαστράτος. 

Με γνώμονα το σεβασμό στις ποιοτικές συνθήκες εργασίας,
την ενίσχυση της  διαφορετικότητας, και τις ίσες ευκαιρίες, η
εταιρεία ανακοινώνει τα εξής:

Γονική Άδεια 
Η νέα λογική της Παπαστράτος για τη Γονική Άδεια

φροντίζει για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα φύλου,
που αποκτούν παιδιά. Σύμφωνα με τη νέα πρακτική στην
Παπαστράτος και οι 2 γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, θα μπο-
ρούν να κάνουν χρήση των Γονικών αδειών. Η μητέρα θα
λαμβάνει, πέραν της νόμιμης, επιπλέον 3 εβδομάδες άδειας
μητρότητας  με πλήρη αμοιβή, δηλαδή συνολικά 8 εβδομάδες
πριν και 12  μετά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού. Αν-
τίστοιχα ο  πατέρας θα λαμβάνει 4 εβδομάδες πλήρως αμει-
βόμενης άδειας πατρότητας, είτε εφάπαξ, είτε σε διαφορετικές
περιόδους εντός ενός έτους από την ημερομηνία γέννησης.
Σημειώνεται ότι σήμερα η νόμιμη άδεια πατρότητας  είναι
μόλις δυο ημέρες.

Πρακτική Εθελοντισμού
Παράλληλα, η Παπαστράτος εγκαινιάζει  νέα Πρακτική

Εθελοντισμού, προκειμένου να τονωθεί περαιτέρω το κίνημα
του εθελοντισμού μέσα στον οργανισμό και με απώτερο στόχο
να ενισχυθεί η προσφορά προς την κοινωνία. Συνοπτικά, με
τη νέα Πρακτική Εθελοντισμού κάθε εργαζόμενος θα  δι-
καιούται έως  και 5 ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών για αντί-
στοιχο χρόνο που έχει προσφέρει σε εθελοντικές δράσεις της
επιλογής τους εκτός εργασιακού χρόνου. 

Equal Salary Certification
Οι υψηλού επιπέδου συνθήκες εργασίας της Παπαστράτος

και οι συνεχείς της προσπάθειες να αποτελεί έναν χώρο ερ-
γασίας χωρίς διακρίσεις φύλων και ίσων ευκαιριών αντικα-
τοπτρίζονται και στην ανανέωση του Equal Salary Certifica-
tion που επιτυγχάνει η εταιρεία για  τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Η Παπαστράτος ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα το 2018
που απέκτησε  την πιστοποίηση Equal Salary  εμπνέοντας
και  άλλες εταιρείες να συνεισφέρουν στην εξάλειψη του μι-
σθολογικού κενού που χωρίζει τις γυναίκες από τους άνδρες
στην αγορά εργασίας, αλλά και να συνταχθούν στην προσπά-
θεια για ίσες ευκαιρίες και σεβασμό στη διαφορετικότητα στο
εργασιακό περιβάλλον. 

Top Employer Certification
Ταυτόχρονα, η Παπαστράτος βραβεύτηκε για έβδομη συνεχόμε-

νη χρονιά ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα για το 2021
από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employer Insti-
tute για τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει στη προσέγγιση, τη
διαρκή ανάπτυξη, την εξέλιξη και γενικότερα στη διαχείριση των
εργαζομένων της. Τέλος η μητρική εταιρεία Philip Morris Interna-
tional (PMI) βραβεύτηκε ως  «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ευρώ-
πη  και παγκοσμίως.

Νέες Θέσεις Εργασίας
Η Παπαστράτος δεν σταματά να επενδύει στο ανθρώπινο δυνα-

μικό της ακόμη και σε αυτή  την ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την
επαγγελματική απασχόληση στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της συνε-
χούς αναδιοργάνωσής της αλλά και λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων
αναγκών παραγωγής, από τον Δεκέμβρη του 2020 και μέχρι σήμε-
ρα, έχει ανακοινώσει περισσότερες από 90 νέες θέσεις εργασίας δια-
φόρων ειδικοτήτων, τόσο τεχνικής κατεύθυνσης για το εργοστάσιο
αλλά και σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της οργάνωσής
της. Εδώ οι τρέχουσες ανοιχτές θέσεις εργασίας.

Ο Γιώργος Παρτσακουλάκης, Γενικός Διευθυντής Ανθρώπων
& Κουλτούρας Παπαστράτος και Ν/Α Ευρώπης, δήλωσε σχετικά:
«Στην Παπαστράτος έχουμε μάθει να ξεπερνάμε τα αυτονόητα και
να πηγαίνουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό κάνουμε και σήμερα.
Αυτό πρέπει να κάνουν οι εταιρείες ηγέτες που επιθυμούν να εξε-
λιχθούν σε εργοδότες επιλογής. Σχεδιάζουμε στρατηγικά και ανα-
πτύσσουμε  πολιτικές και μηχανισμούς που εγγυώνται ίσες ευκαιρίες
για όλους, δυνατότητες για ανάπτυξη και συμμετοχή. Δέσμευση
όλων μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε #prostokalytero».

σημαντικές πρωτοβουλίες της Παπαστράτος
για την Αγορά Εργασίας5
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Στο μισό ΑΕΠ της χώρας δηλαδή 7,12 δισ ευρώ
περίπου ανήλθαν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
την εφορία το 2020, εκ των οποίων τα 5,685 δισ ευρώ
αφορούν τη μη πληρωμή φόρων παρά τις αναστολές
στην πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες
έχουν παραταθεί έως το τέλος του 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνο στο διά-
στημα ενός μήνα (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 1,34 δισ. ευρώ. Όπως
αναφέρει το imerisia.gr, την δια ώρα οι συσσωρευμένες
οφειλές ξεπέρασαν τα 108 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές
ανέρχονται σε 4.045.217, ενώ σε βάρος 1.849.948 μπο-
ρεί να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης βρίσκονται
1.293.040 φορολογούμενοι.

1. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και
νέων) ανέρχεται στα 108,1 δισ. ευρώ.

2. Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στο πρώτο 12μη-
νο στα 7,12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,68 δισ. αφορούν φό-
ρους.

3. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού λη-
ξιπρόθεσμου υπολοίπου προέρχεται από οφειλέτες με ύψος
οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ 

4. Το Δεκέμβριο οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν κατά
665 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η Imperial Tobacco Hellas, σε αυτήν τη συνεχιζό-
μενα δύσκολη συγκυρία, αποδεικνύει για άλλη μια φορά
έμπρακτα τη στήριξη της στη Μικρή Λιανική, ενισχύον-
τας χιλιάδες Περίπτερα, Ψιλικά και Μini Markets με
ένα ισχυρό πρόγραμμα Πιστώσεων ύψους 3 εκατ. ευρώ,
το οποίο καλύπτει αγορές που θα πραγματοποιήσουν
τον Δεκέμβριο και τους επόμενους μήνες. 

Με αυτήν την ουσιαστική πρωτοβουλία, η Εταιρεία
ενισχύει άμεσα τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων
της Λιανικής στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το σημαν-
τικό ρόλο τους και την ανάγκη που έχουν για ενεργή
υποστήριξη, ιδιαίτερα στις τρέχουσες αντίξοες συνθήκες.  

Το πρόγραμμα Πιστώσεων εντάσσεται στο ευρύ-
τερο και διαρκές πλάνο υποστήριξης της Imperial To-
bacco Hellas, που απευθύνεται στη Μικρή Λιανική και
περιλαμβάνει σημαντικές επιβραβεύσεις για την επίτευ-
ξη μιας σειράς εμπορικών στόχων στο πλαίσιο του βρα-
βευμένου εμπορικού προγράμματος της «Προτείνεις -
Κερδίζεις».

Οι Πιστώσεις αυτές, καθώς και τα υπόλοιπα κίνη-
τρα που παρέχονται, αφορούν όλες τις κύριες μάρκες της
Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως τα τσιγάρα Davidoff, JPS,
Slim Line, τους Καπνούς Golden Virginia και Drum, τα
Χαρτάκια & Φιλτράκια Rizla και τα νέα Ηλεκτρονικά
Τσιγάρα myblu. 

3 εκατομμύρια ευρώ
Πιστώσεις στη Μικρή
Λιανική από την Imperial
Tobacco Hellas

ΑΑΔΕ: Στα ύψη
τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Σε ένα μήνα αυξήθηκαν
κατά 1,34 δισ. Ευρώ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για

το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των

νοικοκυριών (9η κατά σειρά) διεξήχθη στις

πρωτόγνωρες συνθήκες που έχει δημιουρ-

γήσει η εκδήλωση της πανδημικής κρίσης

του Covid-19. Η υγειονομική κρίση που

στην οικονομία εκδηλώθηκε με την μορφή

της βαθιάς και απότομης ύφεσης, όπως είναι

επόμενο, έχει επηρεάσει αρνητικά τους δεί-

κτες που αναδεικνύουν την κατάσταση των

ελληνικών νοικοκυριών. Μολονότι η συ-

νολική εικόνα που σχηματίζεται από αυτούς

τους δείκτες δεν ισοδυναμεί με εκείνη μιας

ολοκληρωτικής καθήλωσης, εντούτοις μια

προσεκτική ανάγνωση αυτών των δεικτών

φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά χαρακτη-

ριστικών που διαφοροποιούν την εικόνα σε

σύγκριση με προηγούμενες έρευνες ενώ,

την ίδια στιγμή, δείχνουν τις δυσοίωνες προ-

οπτικές που επιφυλάσσει η επίπτωση της

υγειονομικής κρίσης για την ελληνική οι-

κονομία και συγκεκριμένα για τα νοικοκυ-

ριά.

Με βάση αυτά και σύμφωνα με τα ευρή-

ματα της έρευνας επισημαίνονται τα εξής:

1. Το εισοδήματα των νοικοκυριών που

στηρίζονται στα έσοδα από επιχειρηματική

δραστηριότητα μειώθηκαν το 2020 δραμα-

τικά. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από

την έρευνα, τα εισοδήματα αυτά μειώθηκαν

μεσοσταθμικά κατά 27,2%, έναντι μείωσης

11,5% στο σύνολο των νοικοκυριών. Το

στοιχείο αυτό, που συμβαδίζει με την δρα-

ματική επιδείνωση των οικονομικών δει-

κτών των πολύ μικρών και μικρομεσαίων

επιχειρήσεων,  καταδεικνύει πως η δύσκολη

κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι

επιχειρήσεις έχει επηρεάσει ανάλογα και

την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού

τους. Η υπερδιπλάσια μείωσή των εισοδη-

μάτων που προέρχονται από επιχειρηματική

δραστηριότητα καθιστά ακόμα πιο επείγου-

σα την άμεση ανάγκη λήψης συνεκτικών

Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Γ Σ Ε Β Ε Ε
Υ π ο χ ώ ρ η σ η  τ ω ν  ε ι σ ο δ η μ ά τ ω ν  κ α ι  τ η ς  κ α τ α ν ά λ ω σ η ς
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μέτρων όχι μόνο για τη στήριξή τους αλλά

και τη σταδιακή επαναφορά τους σε αυτό

που έχει αποκληθεί «κανονικότητα».    

2. Μια δεύτερη αρνητική επίπτωση στην

κατάσταση των νοικοκυριών οφείλεται στο

ότι οι οικονομικές επιπτώσεις από την υγει-

ονομική κρίση έχουν διευρύνει τις ανισό-

τητες μεταξύ των ίδιων των νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά μειώθη-

καν τα νοικοκυριά που ανήκουν στις μεσαί-

ες εισοδηματικά κατηγορίες, ενώ από την

άλλη μεριά αυξήθηκε το χάσμα μεταξύ του

αριθμού των φτωχότερων και εκείνου των

πλουσιότερων νοικοκυριών. 

3. Η πανδημική κρίση οδηγεί σε αύξηση

του ιδιωτικού χρέους που, όπως είναι γνω-

στό, διογκώθηκε κατά την διάρκεια της δε-

καετούς οικονομικής κρίσης και αποτέλεσε

ένα από τα βασικά εμπόδια για τις αναπτυ-

ξιακές προοπτικές της χώρας. Από τα στοι-

χεία της έρευνας φαίνεται πως το 2020 το

ποσοστό των νοικοκυριών με ληξιπρόθε-

σμες οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία,

ασφαλιστικά ταμεία) αυξήθηκε κατά 7 πο-

σοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα σχεδόν 1

στα 4 νοικοκυριά (23%) δήλωσε πως έχει

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Αντίστοιχη αύξηση των νοικοκυριών κατά

7 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφηκε και ως

προς την αδυναμία των νοικοκυριών να

καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους προς το

Δημόσιο το 2021. Ειδικότερα, το 17,7% των

νοικοκυριών δήλωσε πως δεν θα μπορέσει

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς

το Δημόσιο. Με βάση αυτά και για την απο-

φυγή εκ νέου διόγκωσης του ιδιωτικού χρέ-

ους, και υπονόμευσης των αναπτυξιακών

δυνατοτήτων της χώρας είναι ανάγκη να

υιοθετηθούν επαρκή μέτρα διευθέτησης

των οφειλών που δημιουργήθηκαν. Τα μέ-

τρα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη

την οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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και νοικοκυριών και να είναι προσαρμο-

σμένα έτσι ώστε να μην ναρκοθετούν την

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να μην

επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση

των νοικοκυριών. 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία

με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό

δείγμα 804 νοικοκυριών, στο διάστημα 5

έως 10 Δεκεμβρίου 2020, έχουν ως εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

• Εμφανείς είναι οι επιπτώσεις από την

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στην

μεταβολή των εισοδημάτων των νοικοκυ-

ριών το 2020. 

• Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά (37,5%)

δήλωσαν πως το εισόδημα τους μειώθηκε,

έναντι ποσοστού μόλις 8,1% που δήλωσε

πως το εισόδημα του αυξήθηκε. Για τα μισά

περίπου (54,3%) νοικοκυριά το εισόδημα

παρέμεινε αμετάβλητο. 

• Το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυ-

ριών το 2020 μειώθηκε κατά 11,5% (μέσος

όρος). 

• Η επιδείνωση που καταγράφεται στο

εισόδημα των νοικοκυριών παρουσιάζει ση-

μαντικές διαφοροποιήσεις.  Ειδικότερα, 7

στα 10 νοικοκυριά που έχουν ως κύρια πη-

γή εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρηματι-

κή δραστηριότητα δήλωσαν πως το εισόδη-

μα τους μειώθηκε το 2020, έναντι του 39,3%

των νοικοκυριών που το εισόδημα τους βα-

σίζεται κυρίως στον μισθό και του 24,8% των

νοικοκυριών που κυρία πηγή εισοδήματος

είναι η σύνταξη.

• Ο μέσος όρος μείωσης του εισοδήματος

των νοικοκυριών που δηλώσαν ως κύρια

πηγή εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρη-

ματική δραστηριότητα αντιστοιχεί σε 27,2%,

έναντι μείωσης 10,5% και 6,8% των νοικο-

κυριών που δήλωσαν ως κύρια πηγή εισο-

δήματος τον μισθό και την σύνταξη αντίστοι-

χα. 

• Ένα μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών πα-

ραμένει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού

αποκλεισμού, καθώς 1 στα 4 νοικοκυριά

(25,1%) δηλώνει πως διαβιεί με εισόδημα

έως 10.000 €.

• Εκτός από την συνολική μείωση του ει-

σοδήματος των νοικοκυριών και την διατή-

ρηση ενός υψηλού ποσοστού σε συνθήκες

σχετικής φτώχειας, φαίνεται πως η πανδη-

μική κρίση δημιουργεί τάσεις διεύρυνσης

των εισοδηματικών ανισοτήτων. 

• Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει

ότι αυξήθηκαν τόσο τα νοικοκυριά με ετήσιο

εισόδημα έως 5000 € (6% το 2020, έναντι

4,6% το 2019), όσο και τα νοικοκυριά με ετή-

σιο εισόδημα πάνω από 30.000 € (6,7% το

2020, έναντι 5,8% το 2019). Παράλληλα,

μειώθηκαν τα νοικοκυριά που ανήκουν στις

μεσαίες εισοδηματικά κατηγορίες και ιδιαί-

τερα εκείνα που κατατάσσονται στην κατη-

γορία με εισόδημα 18.001 έως 25.000 €

όπου υποχώρησαν κατά σχεδόν 5 μονάδες

(16% το 2020, έναντι 20,9% το 2019). 

• Η σύνταξη παραμένει η κύρια πηγή ει-

σοδήματος για το μεγαλύτερο μέρος των ελ-

ληνικών νοικοκυριών (44,3%).

• Περίπου 4 στα 10  νοικοκυριά (41,2%)

δηλώνουν ως κύρια πηγή εισοδήματος τον

μισθό, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το

2019 (37,1%).

• Σχεδόν 1 στα 10 νοικοκυριά (9,8%) δη-

λώνει ως κύρια πηγή εισοδήματος τα  έσοδα

από επιχειρηματική δραστηριότητα ποσοστό

βελτιωμένο σε σχέση με το 2019 (8,7%).

Ωστόσο, παραμένει χαμηλότερο σε σύγκρι-

ση με τα ποσοστά που καταγράφονταν ακό-

μα και στην πιο υφεσιακή περίοδο της προ-

ηγούμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης

(12,6% το 2012).

• Ανησυχητική είναι η οικονομική βιω-

σιμότητα για περισσότερα από 4 στα 10 νοι-

κοκυριά καθώς το μηνιαίο εισόδημα τους

εξαντλείται πριν το τέλος του μήνα. Μεσο-

σταθμικά για αυτά τα νοικοκυριά επαρκεί

για 19 ημέρες. Τα πολυμελή νοικοκυριά,

εκείνα με  τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος

και τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισο-

δήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν τις με-

γαλύτερες δυσκολίες και βρίσκονται αντιμέ-

τωπα με το φάσμα της φτώχειας.  

• Το 10,3% των νοικοκυριών δήλωσε ότι

τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να κα-

λύψουν ούτε τις βασικές του ανάγκες, εύρη-

μα που σχετίζεται με το ποσοστό ακραίας

φτώχειας που σημειώνεται στη χώρα μας.

• Σταθερά συντριπτικό παραμένει το πο-

σοστό αδυναμίας αποταμίευσης των νοικο-

κυριών, καθώς 8 στα 10 νοικοκυριά (81,8%)

δήλωσαν ότι δεν καταφέρνουν να αποταμι-

εύσουν, παρά την μείωση της κατανάλωσης

που καταγράφηκε λόγω των εκτεταμένων

περιορισμών που υιοθετήθηκαν για την

αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

• Απαισιόδοξες είναι οι προσδοκίες των

νοικοκυριών σχετικά με την οικονομική

τους κατάσταση για το 2021. 

• Περισσότερο από 1 στα 3 νοικοκυριά

(35,6%) αναμένει επιδείνωση της οικονομι-

κής του κατάστασης, έναντι μόλις του 13,5%

που εκτιμά πως θα βελτιωθεί και του  44,5%

που δεν περιμένει κάποια μεταβολή.
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Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ενημερώνει
τους πολίτες και τους επισκέπτες της Αττικής
ότι από την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021
ξεκίνησαν εκ νέου τα δρομολόγια του Τραμ
από και προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
(ΣΕΦ), τα οποία είχαν διακοπεί το Μάρτιο
του 2020.

Στις 20 Ιανουαρίου 2021 δόθηκε  σε πλήρη
εμπορική λειτουργία το σύνολο της νέας
γραμμής έως το ΣΕΦ και οι 10 από τις 11
στάσεις του εν λόγω τμήματος, καθώς στις
«Τζιτζιφιές» τα έργα πολιτικού μηχανικού
αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 15 ήμερες
και το διάστημα αυτό οι συρμοί θα διέρχον-
ται από εκεί χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του Τραμ από τη στάση
«Μπάτης» στο Π. Φάληρο έως το ΣΕΦ διε-
κόπησαν προκειμένου να εκτελεστούν από
την Περιφέρεια Αττικής τα έργα για την
ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, στο

πλαίσιο των οποίων είχε ενταχθεί η μετα-
τόπιση της γραμμής και των στάσεων του
Τραμ.

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου η Περιφέρεια
Αττικής παρέδωσε στη ΣΤΑΣΥ τη νέα
γραμμή και τις νέες στάσεις στο εν λόγω
τμήμα και αμέσως ξεκίνησαν τα απαιτού-
μενα δοκιμαστικά δρομολόγια, προκειμέ-
νου να πιστοποιηθεί η σωστή λειτουργία
των νέων εγκαταστάσεων (υποδομή, ρευ-
ματοδότηση, σηματοδότηση, τηλεματική)
και να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφα-
λής επανέναρξη των δρομολογίων.

Με αφορμή την παράδοση του έργου η Δι-
οίκηση της ΣΤΑΣΥ θέλει να ευχαριστήσει
την Περιφέρεια Αττικής, αφενός για τη συ-
νεργασία που υπήρξε μεταξύ των τεχνικών
υπηρεσιών των δύο φορέων και αφετέρου
για την προτεραιότητα που δόθηκε στην
εκτέλεση των έργων για τη μετατόπιση της

γραμμής του Τραμ, με αποτέλεσμα να κα-

ταστεί εφικτή η επανέναρξη των δρομολο-

γίων στο συγκεκριμένο χρόνο, παρά τις αρ-

χικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των ερ-

γασιών. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι με την

ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης του

Φαληρικού Ορμου, η διέλευση του Τραμ

στο συγκεκριμένο τμήμα θα γίνεται σε ένα

τελείως διαφορετικό αστικό περιβάλλον που

θα αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέ-

τωπο της Αττικής, αλλά και θα συμβάλλει

στη βελτίωση των μετακινήσεων με τα Μέ-

σα Μαζικής Μεταφοράς.

Πρώτα το Σύνταγμα, τώρα το ΣΕΦ,

επόμενη στάση ΠΕΙΡΑΙΑΣ!

Το  Τ Ρ Α Μ
ε π έ σ τ ρ ε ψ ε
σ τ ο  Σ Ε Φ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, απέστειλε στους
Υπουργούς Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη, Αν. Υπουργό Οικονομικών
κ. Θ. Σκυλακάκη και Αν. Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων κ. Ν. Παπαθανάση επιστολή με τις προτάσεις του για
τη στήριξη των  μικρομεσαίων εμπόρων.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Να συνεχίσει για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση και
να δομηθεί με τρόπο, ώστε να στηρίζεται στην πτώση τζίρου,
αλλά και να συσχετίζεται με τα πάγια και λειτουργικά κόστη
των επιχειρήσεων. Αναγκαία κρίνουμε την ένταξη μέρους
των προκαταβολών σε κατηγορία μη επιστρεπτέας. 

ΖΗΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

Πρώτη Πρόταση: Για όσο διάστημα τα
καταστήματα παραμένουν κλειστά, θα
πρέπει το ενοίκιο να είναι μηδενικό και
εν συνεχεία θα πρέπει να υπάρχει κλι-
μακωτή κρατική επιδότηση του ενοι-
κίου, ανάλογα με το ύψος της μείωσης
του τζίρου της επιχείρησης, ώστε να
δοθεί ένας εύλογος χρόνος επιστροφής
στην κανονικότητα.

Δεύτερη Πρόταση: Λόγω των συνε-
πειών της πανδημίας, προτείνουμε την υπο-
χρεωτική παράταση όλων των συμβάσεων μίσθω-
σης επαγγελματικής στέγης, παλιών, νέων και αορίστου
χρόνου για ένα χρόνο.  Με τον τρόπο, θα αποφευχθούν οι
αντεγκλήσεις ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και στους ενοικια-
στές, θα μειωθούν οι εξώσεις εν μέσω της πανδημίας και θα
αποφύγουν οι επιχειρήσεις το σοκ της μετακίνησης σε μια
εποχή που η ίδια η λειτουργία τους δεν είναι εξασφαλισμένη
για το μέλλον.

Τρίτη Πρόταση: Και πάλι εντός της περιόδου της παν-
δημίας και για όσο διαρκούν οι επιπτώσεις της, η δυστροπία
του επιχειρηματία – μισθωτή να μην προκύπτει από την μη
εμπρόθεσμη καταβολή ενός ενοικίου, αλλά από την μη κα-
ταβολή δύο τουλάχιστον συνεχόμενων ενοικίων στο τέλος
του μήνα που, υπό κανονικές συνθήκες, έπρεπε να κατα-
βληθεί το δεύτερο συνεχόμενο ενοίκιο.

Η δεύτερη και η τρίτη πρότασή μας, συνεπάγονται μη-
δενικό αποτύπωμα στον κρατικό προϋπολογισμό και είναι

δίκαιες και ζυγισμένες, προστατεύοντας τους επιχειρηματίες,
χωρίς όμως να δημιουργούνται αδικίες και δεσμεύσεις της
περιουσίας των ιδιοκτητών.

Τέταρτη Πρόταση: Είναι άδικο και άνισο, μέτρα που
απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε αναστολή και οι επιχει-
ρηματίες των οποίων οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναστο-
λή με κρατική εντολή, να μην ισχύουν αντίστοιχα και για
τα παιδιά των επιχειρηματιών, όταν η επιχείρησή τους επί-
σης βρίσκεται σε αναστολή της λειτουργίας της με κρατική
εντολή, όπως π.χ. μείωση φοιτητικού ενοικίου. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Απαιτείται η διακοπή του τέλους επιτηδεύματος, αφού
με κρατική εντολή κανένα επιτήδευμα δεν έχει

ασκηθεί. Παράλληλα, είναι αναγκαία η ρύθ-
μιση τουλάχιστον 120 δόσεων για το σύ-

νολο των οφειλών που έχουν δημιουρ-
γηθεί εντός της περιόδου της πανδη-
μίας και απάλειψη των προστίμων και
των προσαυξήσεων με την συνεπή
τήρηση τους.

Με τα αλλεπάλληλα lockdown και
περιόδων ημι-λειτουργίας της αγοράς,

θα πρέπει να εξεταστεί σενάριο διαγραφής
χρεών με παράλληλη έκπτωση στους συνε-

πείς, ώστε να υπάρχει και δικαιοσύνη εντός της
αγοράς.

Επιπρόσθετα, απαιτούνται παρεμβάσεις στην αναστολή
των τεκμηρίων διαβίωσης και μείωση ΕΝΦΙΑ για την ιδιό-
κτητη επαγγελματική στέγη αντίστοιχη με την στήριξη των
ενοικίων.

Μείωση κατά τουλάχιστον 30% του αφορολόγητου που
χτίζεται με την χρήση πιστωτικών καρτών, λόγω της μεγά-
λης πτώσης της κατανάλωσης μέσα στο προηγούμενο έτος.

Μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που
παρουσίασαν κερδοφορία το 2020, αλλά κατέγραψαν πτώση
τζίρου και αναστολή πληρωμών τους μήνες Απρίλιο έως
Ιούνιο με παράλληλη ρύθμιση οφειλών αντί 12 σε 24 άτοκες
δόσεις.

Μείωση τελών κυκλοφορίας στα επαγγελματικά οχήμα-
τα που δεν κινήθηκαν.

Ο Ι  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Π Ε Ι Ρ Α Ι Α
Γ Ι Α  Τ Η  Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  Τ Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α Σ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 27



Το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου-
Δραπετσώνας κατασκευάστηκε και
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο για
την πόλη μας.

Ένα έργο που προσπαθούσαν
από το 2000 οι Δημοτικές Αρχές της πό-
λης να υλοποιήσουν χωρίς επιτυχία.

Η Δημοτική Αρχή του Δημήτρη
Σαράφογλου που εμπνεύστηκε το έργο,
προσπάθησε να το υλοποιήσει αλλά δεν
τα κατάφερε.

Η Δημοτική Αρχή του Φώτη
Μελά συνέχισε την προσπάθεια κι αυτή
όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Στην προσπάθεια των Δημοτι-
κών Αρχών που οδήγησε δύο φόρες σε
εγκαίνια του έργου χωρίς όμως να γίνει

το έργο, φαίνεται εκ του αποτελέσματος
ότι δεν υπήρχε πλήρης στήριξη των πε-
ριφερειακών αρχών και των κυβερνή-
σεων εκείνης της περιόδου.

Η Δημοτική Αρχή του «Άλλου
Δρόμου» ανέλαβε το Δήμο το 2014.
Από την αρχή σχεδιάσαμε τα βήματα
που απαιτούνταν για να μην έχει η
προσπάθεια μας το αποτέλεσμα των δύο
προηγούμενων.

Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα.
Έπρεπε η Τεχνική Υπηρεσία του Δή-
μου να φτιάξει μια άρτια τεχνική μελέτη
ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί.
Έπρεπε να γίνει ένας μεγάλος αγώνας
ώστε το Κέντρο Υγείας να ενταχθεί σε
χρηματοδότηση προγράμματος ΕΣΠΑ
για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Έπρεπε

να αντιμετωπιστούν μια σειρά από μι-
κρά και μεγάλα γραφειοκρατικά εμπό-
δια που προέκυπταν μπροστά μας.

Το Κέντρο Υγείας όμως έγινε
πράξη και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ για
Δημόσιο Έργο. Η τεχνική εταιρεία υπέ-
γραψε σύμβαση το Δεκέμβρη του 2018
και σήμερα παραδίδει το έργο.

Κτιριακά οι εργασίες έχουν ολο-
κληρωθεί, ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός
έχει τοποθετηθεί και τις επόμενες μέρες
ολοκληρώνεται η παραλαβή του ιατρι-
κού εξοπλισμού.

Γιατί όμως αυτή τη φορά το Κέν-
τρο Υγείας πήρε σάρκα και οστά; Τι είναι
αυτό που πρέπει να επαναλάβουμε ώστε
και άλλα σημαντικά έργα για την πόλη
να υλοποιούνται με τέτοια ταχύτητα;

Τ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Υ Γ Ε Ι Α Σ
Κ Ε Ρ Α Τ Σ Ι Ν Ι Ο Υ - Δ Ρ Α Π Ε Τ Σ Ω Ν Α Σ

Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Θ Η Κ Ε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Το Κέντρο Υγείας υλοποιήθηκε
γιατί ο Δήμος, η Περιφέρεια και το
Υπουργείο Υγείας αποφάσισαν ότι πρέ-
πει να γίνει και ότι θα κάνουν ότι πρέ-
πει για να γίνει.

Φτάνει αυτό για να υλοποιηθεί
ένα τέτοιο έργο; ΟΧΙ. Ακόμα και η πο-
λιτική συμφωνία για την ανάγκη στή-
ριξης της Δημόσιας Υγείας δεν ήταν αρ-
κετή. Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια
χρειαζόταν και η προσωπική συμβολή
κάποιων ανθρώπων. Η Ρένα Δούρου,
ο Γιώργος Γαβρίλης και ο τ. Υπουργός
Υγείας Ανδρέας Ξανθός συνέβαλαν

ουσιαστικά για να έχουμε θετικό απο-
τέλεσμα.

Ταυτόχρονα, αν δεν υπήρχαν οι
εργαζόμενοι στην τεχνική υπηρεσία του
Δήμου, οι εργαζόμενοι στην Περιφέ-
ρεια Αττικής, η τέως διοικήτρια  Όλγα
Ιορδανίδου και ο τέως υποδιοικητής της
2ης ΥΠΕ Γιώργος Αντύπας καθώς και
η τεχνική εταιρεία που ανέλαβε το έργο,
δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτό το
εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Αρκούσαν όλα αυτά για να ολο-
κληρωθεί το έργο σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα; Η απάντηση είναι και πάλι όχι.

Αν η Περιφερειακή Αρχή που

προέκυψε από τις εκλογές του 2019 έθε-

τε εμπόδια στην ολοκλήρωση του έργου

γιατί δεν ήταν δικό της δημιούργημα

τότε σήμερα δεν θα είχαμε Κέντρο

Υγείας.

Ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας.

Παραδώσαμε ένα σύγχρονο Κέντρο

Υγείας Αστικού Τύπου, άρτια εξοπλι-

σμένο στο Υπουργείο Υγείας.

Το στοίχημα της Δημοτικής Αρ-

χής, της προηγούμενης Περιφερειακής

Αρχής και της προηγούμενης κυβέρνη-

σης κερδήθηκε.

Το στοίχημα για το Υπουργείο

Υγείας και την παρούσα κυβέρνηση

σήμερα, είναι το Κέντρο Υγείας να στε-

λεχωθεί άμεσα με το απαραίτητο ιατρι-

κό, νοσηλευτικό και βοηθητικό  προσω-

πικό ώστε να μπορέσει να λειτουργή-

σει.

Τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας εξαιτίας

της πανδημίας δεν μπορεί να είναι το

άλλοθι για ενδεχόμενη καθυστέρηση

στην έναρξη ή για την υποστελέχωση

του Κέντρου Υγείας. Αντιθέτως, εξαιτίας

των προβλημάτων που δημιουργεί η

πανδημία πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η

λειτουργία του Κέντρου Υγείας για να

θωρακιστεί η πόλη.

Για το λόγο αυτό, εμείς ως Δημο-

τική Αρχή θα συνεχίσουμε να απαιτού-

με και να πιέζουμε τους αρμόδιους στην

κατεύθυνση της άμεσης και εύρυθμης

λειτουργίας του Κέντρου Υγείας για την

εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης.
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Δημοτικά κτίρια, πλατείες, σχολεία αποκτούν χρώμα και
διηγούνται ιστορίες. Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη έχει αγ-
καλιάσει την street art, την Τέχνη του Δρόμου, τη ζωγραφική
στους τοίχους με σπρέι. Η θεματολογία ποικίλει: αναφορές
στην ιστορία της πόλης όπως είναι η Μικρασιάτισσα Μάνα
στο Δημαρχείο Νίκαιας, το Μπλόκο της Κοκκινιάς στο 14ο
Δημοτικό Σχολείο αλλά και λουλούδια - πρόσωπα που «φυ-
τρώνουν» πάνω σε τσιμέντο.

Ο Δήμαρχος της πόλης Γιώργος Ιωακειμίδης αναφέρει χα-
ρακτηριστικά:

«Η πόλη μας είναι πόλη των graffiti, αυτού του καλ-
λιτεχνικού κινήματος που ομορφαίνει το γκρίζο. Δεν είναι
μόνο εικόνες που στολίζουν επιφάνειες σε Νίκαια και
Ρέντη αλλά είναι η ζωή που αποκτούν και οι ιστορίες που
διηγούνται. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2014 στο πλαίσιο
του Athens Street Festival και συνεργαστήκαμε με φοι-
τητές της Σχολής Καλών Τεχνών αλλά και με Ελβετούς
και Έλληνες  καλλιτέχνες. Συνεχίσαμε τη συνεργασία μας
και τα επόμενα χρόνια, πέρα και έξω από το συγκεκριμένο
φεστιβάλ, με τη Σχολή Καλών Τεχνών, προκειμένου να
αποδώσουμε με σεβασμό και χαρακτήρα συμβολικό γε-
γονότα της πόλης. Παράλληλα αναβαθμίσαμε αστικούς
χώρους δίνοντας χρώμα στην καθημερινότητα των δημο-
τών και είναι χρέος όλων μας η προστασία τους. Σήμερα
στα χρόνια της πανδημίας μια βόλτα στην πόλη μπορεί
να αλλάξει τη διάθεση γιατί είναι όμορφο να σκαλίζεις με
χρώμα τη μνήμη».

Δήμος Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη
Η πόλη των Graffiti

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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