
 

 

Π Ρ Ο Σ  Νίκαια,  06/09/2021 
 Αρ. Πρωτ. :  909 

 
- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Β΄ΠΕΙΡΑΙΑ 
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 
- ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΡΕΝΤΗ 
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
- ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 
- ΠΡΟΕΔΡΟ  Ε.Σ.Ε.Ε. 
- ΠΡΟΕΔΡΟ  Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α. 
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ΝΙΚΑΙΑΣ  

 
 
ΘΕΜΑ :  «  Προσεχές κύμα ανατιμήσεων και επιπτώσεις αυτού στην αγορά» 
 
 
Αγαπητοί κύριοι/ες, 
 
 Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή 
σχετικά με τις ήδη εξαγγελθείσες αυξήσεις σε βασικά είδη επιβίωσης, με απώτερο 
σκοπό το κύμα αυτό της ακρίβειας να είναι δυσβάσταχτο για όλους, πόσο μάλλον 
όταν το ακολουθεί  τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης , και 2 χρόνια  υγειονομικής 
κρίσης. 
 
 Είναι σίγουρο και βέβαιο ότι το κύμα αυτό της ακρίβειας δεν θα μπορεί να 
το αντέξει κανένας, ούτε μικρομεσαίος, ούτε συνταξιούχος, ούτε μισθωτός.   
 
 Για το λόγο αυτό Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, στηρίζοντας πάντα το 
κλάδο των εμπόρων και σε επέκταση των καταναλωτών ( ως αλυσίδα ), θα αναμένει 
τις εξαγγελίες των μέτρων ως αντιστάθμισμα του κύματος ακρίβειας του 
πρωθυπουργού κ.  Μητσοτάκη Κυριάκου στην Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το 
προσεχές διάστημα και θα επανέλθει για το λόγο ότι μπορεί να μείνουν εξαγγελίες 
χωρίς υλοποίηση. 
 
 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ μέχρι την ημέρα εξαγγελίας των 
αντισταθμιστικών μέτρων από την  κυβέρνηση προτείνει τα κάτωθι μέτρα 
εξισορρόπησης : 
 

1.  Μείωση φ.π.α. στο 15% για τα καταναλωτικά είδη και στο  6% για τα 
τρόφιμα. 
 



 

 

 
2.  Αφορολόγητο στα 12.000 €  για όλους και 1.000 € για κάθε παιδί. 
 
 
3. Κατάργηση του άδικου φόρου επιτηδεύματος. 
 
4. Επιδότηση ενοικίου μέχρι τουλάχιστον 31/12/2021 για τις 

επαγγελματικές μισθώσεις. 
 
5. Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς του 

επιδόματος αδείας στον Δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους,  όπως 
ισχύει στον ιδιωτικό τομέα,  και πληρωμή αυτών σε 3 δόσεις αρχομένων  
από τα Χριστούγεννα του 2021 και εντεύθεν. 

 
Αυτή την στιγμή φορτώνοντας μόνο τον χρεωστικό λογαριασμό όλων χωρίς 

πίστωση ( οι παραπάνω προτάσεις του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ),  είναι 
βέβαιο ότι δεν μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει, και σύμφωνα με την εκρηκτική 
αύξηση του ΑΕΠ στο +16,2% ( περίπου 46 δις ευρώ), ένα αρκετά μεγάλο μέρος 
αυτού θα πρέπει να μετακυλήσει στις τσέπες του κόσμου, και να μην είναι μόνο 
μεγάλα λόγια.  

 
Περιμένοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ. , πάντα  με το 

σκεπτικό ότι αν δεν δρομολογηθούν οι παραπάνω προτάσεις του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ άμεσα  είναι αναμενόμενο ότι μέχρι το τέλος του έτους που 
διανύουμε τα λουκέτα στα καταστήματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο, διότι το 
κύμα της  ακρίβειας που αναμένεται θα είναι το κερασάκι στην τούρτα της  ήδη 
δοκιμαζόμενης μικρομεσαίας επιχείρησης επί τουλάχιστον 12 χρόνια.  Πόσο να 
αντέξει! 

 
Περιμένοντας και τις δικές σας ενέργειες , του καθενός από την δική του 

πλευρά για να τις αναπτύξουμε στο προσεχές διάστημα με τηλεδιάσκεψη. 
 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 
 

                


