ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Συνάδελφοι,
Την Δευτέρα 7/9/2020 αντιπροσωπεία της ΠΟΕΠΠΠ αποτελούμενη από τους κ.κ.
Πρόεδρο Γ. Πουλημά, μέλος του Δ.Σ Γ. Σιώπη και τον Σύμβουλο του προέδρου Κ.
Τοπτσίδη επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο.

Ο Υπουργός δέχθηκε, για άλλη μια φορά, να μας ακούσει και δεσμεύτηκε ότι θα
διορθώσει την αδικία αναφορικά με όσους συναδέλφους δεν έλαβαν την μείωση
προκαταβολής φόρου, αφού πρώτα όμως οι λογιστές τους προβούν στις
απαραίτητες τροποποιητικές με την ίδια ακριβώς διαδικασία όπως έγινε και στην
αποζημίωση ειδικού σκοπού.
Σχετικά με το αίτημα μας για την ένταξη στις επιχειρήσεις που δικαιούνται μείωση
ενοικίου, ενημερωθήκαμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί παρελθόν για όλους
τους κλάδους και στην θέση του ισχύει, πλέον, η φορολογική ελάφρυνση των

ιδιοκτητών ακινήτων, αρκεί να υπάρξει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ μισθωτή και
εκμισθωτή για μείωση του μισθώματος τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες
Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020. Επί πλέον τα πρακτορεία που παρουσιάζουν
μεγάλη μείωση τζίρου θα ενισχυθούν μέσα από τα προγράμματα νέας
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ενώ θα ανακοινωθούν σύντομα ευνοϊκά μέτρα και
για όσους απώλεσαν ρυθμίσεις αυτήν την περίοδο.
Όσον αφορά τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ καθώς και αυτά που αφορούν την επιδότηση
υπαλλήλων, η ΠΟΕΠΠΠ θα συντονίσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας.

Την Τρίτη 8/9/2020 αντιπροσωπεία της ΠΟΕΠΠΠ αποτελούμενη από τους κ.κ
Πρόεδρο Γ. Πουλημά και τον Σύμβουλο Κ. Τοπτσίδη, επισκέφθηκε τον Υπουργό
Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, στο γραφείο του στου Μαξίμου, για σύντομη
ανταλλαγή απόψεων στα θέματα της αγοράς τυχερών παιγνίων καθώς και του
κλάδου μας.

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. και για άλλη μια φορά διατυπώθηκε η
πρόθεση του Υπουργού να στηρίξει τον κλάδο των πρακτόρων στα προβλήματα
που αντιμετωπίζει.

Την ίδια ημέρα (Τρίτη 8/9) έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δ.Σ της
ΠΟΕΠΠΠ και ενημέρωση για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Συνεργασίας στη
διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου (on line affiliation scheme).
Είναι γεγονός ότι η επικείμενη αδειοδότηση νόμιμων ιντερνετικών παρόχων
δημιουργεί εντελώς νέες συνθήκες στην αγορά και η προσαρμογή του επίγειου
δικτύου μας στα νέα ανταγωνιστικά δεδομένα είναι επιτακτικότερη από ποτέ.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αναβάθμιση των πρακτορείων μας που έχει γίνει τα
τελευταία χρόνια, μας βρίσκει κατάλληλα προετοιμασμένους να διεκδικήσουμε με
επάρκεια το μερίδιο της αγορά που μας αξίζει.
Ταυτόχρονα, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις με την
εταιρεία για την ανάγκη να επανεξετάσουμε την εμπορική πολιτική και να κάνουμε
τις κατάλληλες παρεμβάσεις στα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε στους
πελάτες.
Τέλος όσον αφορά τις κάθε φύσεως υπηρεσίες (διαχειριστικές, τεχνολογικές κ.λ.π)
που η εταιρεία παρέχει στο δίκτυο μας, επιβάλλεται να ενταθούν οι προσπάθειες
της ώστε να εξαλειφθούν οι δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται συχνά.
Η ΠΟΕΠΠΠ έχει συγκεκριμένες προτάσεις και θα προτείνει την σύντομη υλοποίηση
τους για την αποδοτικότερη λειτουργία των πρακτορείων.
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