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Ο χορός της Ένωσης

Ο ετήσιος χορός του Σωματείου “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”
θα γίνει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020
στο TEATRO ATHENS (Λεωφ. Ποσειδώνος 26-28, Καλλιθέα )
ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ- ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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Ε Ν Ω Σ Η
Μανώλης Νικητάκης:
Τα π ε ρ ί π τ ε ρ α β ά λ λ ο ν τ α ι
από παντού!
Συνέντευξη του Προέδρου
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιώς
και Περιχώρων
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
Μανώλη Νικητάκη,
στην εφημερίδα «Κοινωνική»
και τον Κώστα Παναγιωτάκη

«τάξη». Η εν λόγω γνωμοδότηση έγινε
δεκτή από τις Επιτροπές της Βουλής αλλά ένα χρόνο αργότερα (2014) ο τότε
υπουργός κ. Χατζηδάκης, με μια «εμβόλιμη» τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο, αναστέλλει το προηγούμενο νομικό
πλαίσιο και ως ακολούθως «παγώνει»
τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, επικαλούμενος «θέσεις» του Παγκόσμιου ΟργαΣτην Ελλάδα τα περίπτερα ζουν νισμού Υγείας. Από τότε έχει δημιουρσε μια «αμφιβολία», πατώντας σε κενά γηθεί «νομικό κενό», πάνω στο οποίο,
νόμου και προσπαθώντας να βγάλουν μπορεί να πατούν όποιοι και όπως θέτα «προς το ζην» σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που βάλλεται από
παντού.
Με αφορμή το τελευταίο ρεπορτάζ
της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ για τις προμήθειες στις κάρτες κινητής τηλεφωνίας, ένα
θέμα που βοήθησε πολύ κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει και κυρίως, ανέδειξε τις «πιέσεις» που ασκούνται στον
κλάδο, ήρθαμε σε επικοινωνία με τον
πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώλουν… Ακολούθησαν κάποιες ενέργειες
ρων «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».
«στο πόδι», που στόχο είχαν όχι τόσο το
ΤΣΙΓΑΡΑ – ΚΑΠΝΟΣ
Πρόκειται για το βασικό έσοδο ξεκαθάρισμα στο χώρο των καπνικών,
των περιπτερούχων, σε ποσοστό 70% όσο στην αντιμετώπιση του λαθρεμποέως 80%. Ωστόσο, γύρω από την πώλη- ρίου και την προστασία των ευάλωτων
ση τσιγάρων και καπνού μαίνεται ένας ομάδων.
Δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα
ανελέητος «πόλεμος», που συντηρείται
γύρω από κενά νόμου και αντικρουό- με επίκεντρο την «ιχνηλασιμότητα»,
μενες υπουργικές κινήσεις. Τα προ- όπου οι επαγγελματίες έπρεπε να μπαίηγούμενα χρόνια έγιναν κινήσεις να νουν και να παίρνουν αύξοντα αριθμό,
«ανοίξει» η πώληση τσιγάρων σε mini που στη συνέχεια θα έδειχναν στους
markets και super markets. Μετά από προμηθευτές. Στην πλατφόρμα όμως
μπήκαν μέσα όλοι (!), ακόμη και επιχειμεγάλο αγώνα των Ενώσεων και του
ρήσεις αρτοποιίας! Ακολούθως, πέρασε
κλάδου, το 2013, βγήκε μια γνωμοδόμια διάταξη ώστε να μη «φαίνονται» σε
τηση του ΝΣΚ που ξεκαθαρίζει σε ποια
πρώτη προβολή τα τσιγάρα (εκτός από
σημεία θα πρέπει να πωλούνται τσιγάπερίπτερα και τα καπνοπωλεία), αλλά
ρα - καπνός και αποκαθιστούσε την
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έλεγχος, ούτε εκεί έγινε ποτέ καθώς
υπουργικές «πηγές» είπα ότι υπήρχαν
άλλες πολιτικές προτεραιότητες… Τα
λαθραία βεβαίως, εξακολουθούσαν να
κατακλύζουν τις γειτονιές των μεγαλουπόλεων! Με τα δεδομένα αυτά, το
«άνοιγμα» καπνικών είναι σε ισχύ και
μπορούν να πωλούν και τα super markets.
Γιατί όμως δεν το κάνουν; Διότι
δεν τους συμφέρει. Το ποσοστό κέρδους
είναι για αυτές τις επιχειρήσεις μικρό,
συγκριτικά με το συνολικό τζίρο που
κάνουν από καταναλωτικά αγαθά. Επιπλέον, για να πωλούν τσιγάρα πρέπει
να πληρώνουν μετρητοίς (και όχι με
επιταγές) τους προμηθευτές, κάτι που
αντιβαίνει στην οικονομική «στρατηγική» τους και συνάμα, υποχρεούνται στο
σημείο πώλησης να έχουν ειδικό υπάλληλο, κάτι που για τα super markets είναι έξτρα κόστος.
Αντιθέτως, τα περίπτερα συνεχίζουν να
μάχονται με τα ποσοστά κέρδους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσοστό γενικού κέρδους είναι σήμερα στο 2,8 ενώ
με κάποιες εταιρείες γίνονται καλύτερες
συμφωνίες (3,8 ο Καρέλιας και 4,5 η
στη Philip Morris). Η γενική εικόνα είναι ότι το 90% του συνολικού κέρδους
από τα καπνικά καταλήγει στο Κράτος
και για το υπόλοιπο 10% γίνεται «πόλεμος» μεταξύ επαγγελματιών εταιρειών
και προμηθευτών για το ποιος θα καρπωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας». Βεβαίως, για τους περιπτερούχους
η κατάσταση είναι δυσμενής. Ως επιστέγασμα, καλούνται να ανταποκριθούν
και στη διαδικασία των POS, τι και αν
οι ίδιοι έχουν καταθέσει αίτημα στο
ΥΠΟΙΚ για εξαίρεση των τσιγάρων.
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χε παρέλθει. Το μίσθωμα που πλήρωνε
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
που «χτυπούν» πλειστηριασμούς ήταν 300 ευρώ. Η ίδια ήθελε να συνεχίσει να εργάζεται καθώς επιθυμούσε
περιπτέρων
Όλοι (και εμείς) είχαμε την εικόνα
ότι για τις άδειες περιπτέρων προτεραιότητα είχαν ευάλωτες ομάδες πολιτών.
Όμως από το 2012, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Νικητάκης, έχει ανοίξει το «παιχνίδι» διεκδίκησης αδειών περιπτέρων,
με συμμετοχή και Α.Ε. που ενδιαφέρονται κυρίως για θέσεις «φιλέτα» και
λογική… «franchise». Στον Πειραιά και
στο Πέραμα δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. Σε άλλες περιοχές
όμως, υπάρχουν! Ο κ. Νικητάκης μας
περιέγραψε κάτι που συνέβη στη Νίκαια πριν λίγο καιρό. Μια γυναίκα που
ήταν στο επάγγελμα 25 χρόνια, διατηρούσε περίπτερο του οποίου η 10ετία εί-

να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για
σύνταξη. Η άδεια λοιπόν μετά το πέρας
της προθεσμίας, γύρισε στο Δήμο και
βγήκε σε πλειστηριασμό, όπως ορίζει ο
νόμος. Η γυναίκα συμμετείχε στις διαδικασίες προσφέροντας μάλιστα μίσθωμα 200 ευρώ παραπάνω, για να συνεχίσει να εργάζεται. Εκεί όμως βρήκε
απέναντί της μια Α.Ε. που «χτύπησε»
τον πλειστηριαμό προσφέροντας μίσθωμα για το περίπτερο 1.700 ευρώ! Η
γυναίκα, μη έχοντας άλλη επιλογή ανέβασε την προσφορά της σε 1.701 ευρώ,
πήρε ξανά «το περίπτερό της» αλλά μετά από λίγο καιρό αναγκάστηκε να το
κλείσει καθώς δεν έβγανε οικονομικά!

ΖΗΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά
που σας περιγράφουμε, οι περιπτερούχοι αντιμετωπίζουν ζητήματα και με τα
μηχανάκια φόρτισης εισιτηρίων που
διαχειρίζεται ο ΟΑΣΑ. Εκεί γίνεται μεγάλος αγώνας για να μη μειωθεί το ποσοστό κέρδους τους από το 4% ενώ παρά
τις πιέσεις της Ένωσης, ο ΟΑΣΑ αρνείται να ενημερώσει τους περιπτερούχους
για τα κριτήρια που θέτει ως προς την
επιλογή σημείων πώλησης.
Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο,
κάποια περίπτερα που είναι κοντά σε
στάσεις λεωφορείων, να μη διαθέτουν
εισιτήρια! Επιπλέον, ζητήθηκε από περιπτερούχους που ήδη διαθέτουν μηχανάκια να «ενισχύσουν» το αποθεματικό
της εγγύησης για αυτές τις συσκευές,
διαφορετικά θα βγουν εκτός «χάρτη»
πωλήσεων.

Συνάντηση των «Σωματείων Περιπτερούχων Πειραιά»
με τον Γρ. Καψοκόλη
Ο Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου στο Δήμο
Πειραιά, Γρηγόρης Καψοκόλης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Σωματείου Περιπτερούχων Πειραιώς & Περιχώρων «Η Ελπίς» Λεωνίδα Σπάλλα, με τον Πρόεδρο του
Σωματείου Περιπτερούχων «Η Αγία Τριάς» Μανώλη Νι-

κητάκη, καθώς και με τους Αντιπροέδρους Αλέκα Τουμαζάτου και Σταύρο Μέρο αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι Πρόεδροι των Σωματείων Περιπτερούχων Πειραιά, ενημέρωσαν τον κ. Καψοκόλη για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους
και ιδιαίτερα για τα σχολάζοντα περίπτερα.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Καψοκόλης, σε δήλωσή
του, ανέφερε πως είχε μια εποικοδομητική συζήτηση με τους
εκπροσώπους των Σωματείων Περιπτερούχων Πειραιά,
σημειώνοντας πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει
και νέα συνάντηση με τους περιπτερούχους, προκειμένου
να ενημερωθούν για τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής
σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τον συγκεκριμένο
κλάδο.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 7
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Α Π Ο Ψ Η

Η σκληρή πραγματικότητα
και οι ελπίδες για το 2020
του Σταύρου Μέρου

Γ

εια σας συνάδελφοι-ισσες.
Καλή χρονιά με υγεία και
ευτυχία για σας και τις οικογένειες σας, να έχουμε καλές
δουλειές όλοι μας. Ελπίζω να περάσατε καλά στις γιορτές.
Γιατί από άποψη δουλειάς πιστεύω
ότι ήταν πολύ υποτονικά για γιορτές σε
σύγκριση με παλιές εποχές που για
πολλούς από μας, τα Χριστούγεννα και
την Πρωτοχρονιά κάναμε τις καλύτερες εισπράξεις της χρονιάς. Δεν γκρινιάζω και δεν αναπολώ τα παλιά γιατί
απλώς γνωρίζω ότι δεν ξαναγυρνάνε
εκείνα τα χρόνια. Πάμε στο σήμερα, Ο
βασικός λόγος της μείωσης της δουλειάς
ήταν βασικά η μείωση των κοινωνικών μερισμάτων. Τα λεφτά αυτών των
βοηθημάτων πέφτουν στην αγορά,
πράγμα που δεν έγινε. Ένας άλλος λόγος της εισπρακτικής μείωσης, πιο πονηρός από τον πρώτο, είναι η Black
Friday. Εφέτος από 23/11 που γίνεται
περίπου κάθε χρόνο την μετάφεραν
μια εβδομάδα μετά, στις 28/11, πάνω
στις πληρωμές των συντάξεων και μισθών. Ένα ολόκληρο μηνιάτικο πήγε
για τηλεοράσεις και κινητά. Δεν διανοείστε τι τηλεόραση πουλήθηκε. Όλοι
εμείς που κοιτάμε τα στατιστικά ξέρουμε ότι η πρώτη βδομάδα των πληρωμών είναι η καλύτερη του μήνα, η δεύτερη χειρότερη, η τρίτη χειρότερη από
όλες και η τέταρτη μια από τα ίδια. Καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει ο Δεκέμβριος
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με μηδέν ταμείο αλλά καινούργια τηλεόραση που πιάνει όλο τον τοίχο του
καθιστικού(να ναι καλά ο Κωτσόβολος). Η παραμονή Χριστουγέννων και
η παραμονή Πρωτοχρονιάς ήταν σαν
ένα απλό Σάββατο. Για να καταλάβουμε τι γίνεται, οι μεγάλες πίστες μόνο την
παραμονή Πρωτοχρονιάς είχαν γιορταστικό μενού.
Αυτά με τις γιορτές. Τον καινούργιο
χρόνο μερικές εταιρίες τον περίμεναν
πως και πως, όπως η 3Ε που η αλλαγή
διευθυντή έφερε αλλαγή εμπορικής
πολιτικής. Κόβονται οι παροχές στους
λιανοπωλητές, και εκτός αυτού περιμένουμε από μέρα σε μέρα αύξηση των
τιμών χονδρικής. Από ο, τι φαίνεται
διάλεξαν να πουλούν τα πράγματα τους
από τα Super Market. Γίνεται δηλαδή
και εκεί αυτό που γίνεται από όλες τις
εταιρίες όπου γίνονται γνωστοί μεσώ
περιπτέρων, και όταν γίνουν καθεστώς
μην τον είδατε τον Παναή, Λούις...Αυτές είναι οι τιμές! Θέλετε; Έχει καλώς.
Δε θέλετε; Δεν μας ενδιαφέρει.
Αλλάζουμε θέμα. Από ο,τι καταλάβατε το σημερινό άρθρο μου είναι ποτ
πουρί. Ένα νόμο που έφερε η καινούργια κυβέρνηση για τα ετήσια χρέη στην
εφορία, που από δώδεκα δόσεις που
ήταν ως σήμερα μπορείς να τις κάνεις
και είκοσι τέσσερις, δεν έχει ανοίξει
ακόμα η πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ. Αλλά όποιος θέλει όμως, και δυσκολεύεται
μπορεί να κάνει την ρύθμιση των δώ-

δεκα δόσεων και όταν ανοίξει η πλατφόρμα να τις γυρίσει στις είκοσι τέσσερις. Η αλήθεια είναι με λίγο ψηλό επιτόκιο μεν, που φτάνει το 6,5%, αλλά γενικά είναι θετικός νόμος.
Μια συμβουλή σε όλους σας: Ο,τι
προβλήματα έχετε κατά κύριο λόγο με
τους δήμους, μην προσπαθείτε να το
λύσετε μόνοι σας, πάρτε ένα τηλέφωνο
για να σας βοηθήσουμε. Το λέω αυτό
γιατί το τελευταίο καιρό έχουμε πολλά
κρούσματα από ορισμένους δήμους,
αυταρχικής συμπεριφοράς, ειδικά σε
μικροπεριπτερούχους που δεν γνωρίζουν τις αλλαγές των νόμων. Γι αυτό
πάρτε τηλέφωνο σε καλό θα σας βγει.
Θα κλείσω με κάτι χαρούμενο. Σας
περιμένουμε όλους στον ετήσιο χορό
του σωματείου μας που θα γίνει στο κοσμικό κέντρο TEATRO, που τραγουδούν, οι Θεοδωρίδου - ΙακωβίδηςΚυριαζής. Είναι καλό να βρισκόμαστε
για χαρούμενα πράγματα και όχι μόνο
για δυσάρεστα που τα τελευταία χρόνια
είναι πιο συχνά δυστυχώς. Γι αυτό σας
περιμένουμε όλους , πληροφορίες θα
βρείτε σε αυτό το τεύχος αρκετές.
Καλή χρονιά σε όλους,
Γεια σας.
Ο Σταύρος Μέρος
είναι Αντιπρόεδρος.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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Nέα χρονιά
Νέες προσδοκίες
του Γιάννη Σκούρτη

Τ

ο 2020 έφερε μαζί του
πολλές σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο που
επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και εκατομύρια ανθρώπους. Τα πρώτα νέα είναι
ανησυχητικά. Η αντιπαράθεση
μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές
πετρελαίου με αποτέλεσμα την
άνοδο της τιμής των καυσίμων
και την αντίστοιχη επιβάρυνση
των καταναλωτών.
Επίσης η κλιματική αλλαγή δεν
είναι πια ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά μια υπαρκτή
και βίαιη απειλή. Αν συνεχίσουμε
με αυτούς τους ρυθμούς τα παιδιά
του 2060 θα ζουν σε μιά τελείως
διαφορετική γή.
Στη γειτονιά μας ακούγονται τύμπανα πολέμου και γενικά υπάρχει
μια αναταραχή και αυτοί που θέλουν να παίξουν με στρατιωτάκια
καλό θα είναι να το σκεφτούν φρονιμότερα.
Στα αυστηρά δικά μας habemus
presidentae (έχουμε πρόεδρο)! και
οι λέσχες καπνιστών είναι πλέον
γεγονός!! Βέβαια από το να δηλώσουν ύπαρξη μέχρι να νομιμοποιηθούν είναι μακρύς ο δρόμος αλλά
το πρώτο βήμα έγινε. Η δική μας η
θέση ως επαγγελματίες είναι γνωστή και καταθετημένη σε όλα τα αρ-

μόδια όργανα αλλά καλό είναι να
την επαναδιατυπώσουμε. Είμαστε
υπέρ της συνύπαρξης καπνιστών
και μη στα καταστήματα εστίασης /
διασκέδασης με την προϋπόθεση
πως υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα καθαρισμού του αέρα και σέβον-

...πρέπει να βρεθεί
μια φόρμουλα
που θα καθιστά
την αλλαγή
των ταμειακών
μηχανών λιγότερο
ζημιογόνα
ται οι μεν τους χώρους των δέ.
Από την άλλη η ΑΑΔΕ ζητά με
επιστολή της τον «παροπλισμό»
όσων ταμειακών μηχανών δεν
μπορούν να συνδεθούν με το
TAXIS και την αγορά νέων συμβατών μηχανημάτων. Δεν αναφέρει φυσικά αν υπάρχει κίνητρο-επιδότηση για την αλλαγή αυτή ούτε τι
θα περιλαμβάνει.
Η δική μας θέση είναι πως πρέπει
να βρεθεί μια φόρμουλα που θα κα-

θιστά την αλλαγή των ταμειακών
μηχανών λιγότερο ζημιογόνα (το
παράδειγμα της απόσυρσης είναι
ένα καλό μέτρο).
Το πιο «ακανθώδες» πρόβλημα
είναι το τι θα αναγράφεται στις αποδείξεις. Υπάρχουν είδη με 0% ΦΠΑ
όπως τα καπνικά, τα εισιτήρια και ο
Τύπος, 13% τα είδη διατροφής και
24% τα υπόλοιπα. Πώς θα σιγουρέψει το Κράτος τα έσοδά του όταν δεν
είναι υποχρεωτική η αναγραφή στις
αποδείξεις για το κάθε προϊόν αλλά
μπορεί να εμφανίζεται π.χ. η φράση
ΤΟΜΕΑΣ 1,2 κλπ και να αποδίδει
λιγότερο ΦΠΑ από αυτό που
πραγματικά πρέπει. Είμαι σίγουρος
πως τα τσακάλια της ΑΑΔΕ θα
βρούν την άκρη αλλά για τη διευκόλυνσή τους προσθέτω και την
άποψή μου.
Να εφαρμοστεί καθολικά το bar
code (γραμμικός κώδικας) σε όλες
τις πωλήσεις και για όλα τα προϊόντα έτσι ώστε να γνωρίζει on – line η
κάθε εποπτεύουσα αρχή τον πραγματικό όγκο πωλήσεων/συναλλαγών αλλά και το σύνολο του ΦΠΑ
που πρέπει να εισπραχθεί.
Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 9
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συντάξεις: Σε ποια κατηγορία εισφορών
συμφέρει να ενταχθούν οι επαγγελματίες
Αναλυτικός οδηγός για τους
επαγγελματίες που είναι κοντά
στη σύνταξη. Τι κερδίζουν αν
ενταχθούν σε υψηλότερη από
την πρώτη και ελάχιστη κατηγορία των 220€.
Μπροστά σε ένα μικρό… γρίφο βρίσκονται 900.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που
θα πρέπει μέχρι τα μέσα με τέλη
Απριλίου να επιλέξουν την ασφαλιστική κλίμακα στην οποία θα ενταχθούν για το 2020 σύμφωνα με το ethnos.gr. Ιδιαίτερα όσοι είναι σχετικά
κοντά στην σύνταξη καλούνται να
απαντήσουν στο ερώτημα αν και κατά
πόσο η ένταξή τους σε κάποια κατηγορία υψηλότερη της πρώτης και ελάχιστης θα τους αποφέρει υπολογίσιμα
κέρδη στο ποσό της σύνταξης . Δεδομένου ότι στην εξίσωση για το ποσό
της σύνταξης μπαίνουν οι αποδοχές
από το 2002 και μέχρι την στιγμή της
αίτησης και οι σημερινοί ασφαλισμένοι μη μισθωτοί μετρούν ήδη πολλά
ή λιγότερα έτη ασφάλισης με τα παλιά
συστήματα – δηλαδή με βάση τις χρονοκλάσεις του πρ. ΟΑΕΕ και με βάση
το εισόδημα την τελευταία 3ετία – ο
«γρίφος» δεν είναι απλός. Δεν είναι
όμως και άλυτος…
Ρόλο - «κλειδί» για τις νέες συντάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών
κρατά στο καινούριο σύστημα που θα
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ισχύσει από 1/1/2020 η 3η ασφαλιστική κατηγορία των 312 ευρώ (236 για
κύρια σύνταξη). Σύμφωνα με ειδικούς
της κοινωνικής ασφάλισης, η πλειοψηφία των επαγγελματιών που
ασφαλίζονταν στο παρελθόν με τις
ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην
ΟΑΕΕ και είχαν υποχρέωση να αλλάζουν κλάση ανά συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα, φαίνεται να
έχουν καταβάλλει μια μέση εισφορά
για τα έτη 2002 – 2019 της τάξης των
240 ευρώ, ποσό που "χτίζει" μέσες
συντάξιμες αποδοχές της τάξης των
1.200 ευρώ. Πρόκειται για ασφαλισμένους του πρ. ΟΑΕΕ που μετρούν
ήδη από 20 έως 30 έτη ασφάλισης και
έχουν ακόμη μπροστά τους από 5 έως
20 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.
Όπως σημειώνουν ειδικοί, στο νέο
σύστημα φαίνεται πως πρέπει να ενταχθούν στην 3η ασφαλίστική κατηγορία για να διατηρήσουν τις συντάξιμες αποδοχές τους στο ύψος των παλαιών καταβαλλόμενων εισφορών.
Αυτό σημαίνει πως εάν ενταχθούν
στην 3η κατηγορία δεν θα έχουν
απώλειες στο ποσό της προσδοκώμενης σύνταξής τους. Εάν επιθυμούν να
αυξήσουν το ποσό της προσδοκώμενης σύνταξής τους, φαίνεται πως πρέπει να ενταχθούν σε μεγαλύτερη της
3ης ασφαλιστική κατηγορία. Το εν
λόγω σενάριο εκτιμάται πως καλύπτει
περί το 70% - 80% των ασφαλισμένων

του πρ. ΟΑΕΕ που έχουν ασφαλιστεί
διαχρονικά σε μεσαίες και υψηλές
κλάσεις και την τελευταία 3ετία
(2017-2019) κατέβαλλαν την ελάχιστη εισφορά των 117 ευρώ.
Το νέο σύστημα διαρθρώνεται εντελώς διαφορετικά από το προηγούμενο και οι μη μισθωτοί θα έχουν την
απόλυτη ελευθερία επιλογής. Ο κάθε
ασφαλισμένος με δραστηριότητα άνω
των 5 ετών θα επιλέγει ελεύθερα το
Δεκέμβριο κάθε έτους το επίπεδο των
εισφορών του για το επόμενο έτος. Ειδικά για φέτος, πρώτο έτος εφαρμογής
του νέου συστήματος η επιλογή θα
πρέπει να γίνει σε 2 μήνες από την
ψήφιση και δημοσίευση του νόμου σε
ΦΕΚ, δηλαδή προς τα μέσα με τέλη
Απριλίου. Η επιλογή του επιπέδου
των εισφορών θα καθορίζει και το
επίπεδο της μελλοντικής σύνταξης. Σε
αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του ελεύθερου επαγγελματία θα καθορίζεται
μεν από την οικονομική του δυνατότητα αλλά και από τις δυνατότητες
βελτίωσης της προσδοκώμενης σύνταξής του. Αξιοποιώντας την ελευθερία της επιλογής, οι επαγγελματίες
μπορούν να μεταπηδούν από κατηγορία σε κατηγορία ανά χρόνο και να
ασφαλίζονται σε υψηλότερες κλίμακες
για μικρότερα διαστήματα ώστε να
βελτιώνουν την βάση υπολογισμού
της προσδοκώμενης σύνταξής τους.
Ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης
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υπενθυμίζουν πως για την διαμόρφωση του τελικού ποσού των συντάξιμων αποδοχών στην εξίσωση μπαίνουν οι εισφορές που έχουν καταβληθεί από το 2002 και μετά. Συνεπώς, οι
επαγγελματίες που θα συνταξιοδοτηθούν σε 5, 10 ή 20 χρόνια έχουν πίσω
τους τουλάχιστον 18 χρόνια εισφορών
με το παλαιό σύστημα. Θεωρείται δεδομένο πως το 2002 ο εν λόγω πληθυσμός βρίσκονταν ήδη σε μια σχετικά υψηλή κατηγορία και ακολούθησε
μέχρι το 2016 την υποχρεωτική μετάταξη που ίσχυε στο πρ. ΤΕΒΕ. Κινήθηκε δηλαδή κατά βάση και κατά κύριο λόγο μεταξύ της 4ης και της 9ης
ασφαλιστικής κλάσης. Στο πλαίσιο
αυτό και δεδομένου ότι την τριετία
2017 – 2019 περισσότεροι από το 80%
έπεσαν στην ελάχιστη κλίμακα των
117 ευρώ τεκμαίρεται ότι για τα έτη
2002 έως 2019, η μέση εισφορά κυμαίνεται στα 240 ευρώ.
Όπως αποδεικνύεται από τους πίνακες που επιμελήθηκε ο δικηγόρος
- εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος,
τ. εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία – ΙΚΑ» ένας ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος έχει πί-

σω του 20 έτη εργασίας και προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί με 30 χρόνια ασφάλισης συνολικά, μπορεί να
κερδίσει :
• 64 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ασφαλιστεί για 10 χρόνια στην 3η
κλίμακα αντί της 2ης
• 93 ευρώ το μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 10ετία στην 4η κατηγορία
αντί της 2ης
• 189 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ενταχθεί μια 10ετία στην 6η κατηγορία αντί της 2ης
Αντίστοιχα ένας ασφαλισμένος
ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος
έχει πίσω του 30 έτη εργασίας και
προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί
σε μια 5ετία δηλαδή το 2025, μπορεί
να κερδίσει :
• 22 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ασφαλιστεί για 5 χρόνια στην 3η κλίμακα αντί της 2ης
• 48 ευρώ το μήνα επιπλέον αν ενταχθεί μια 5ετία στην 4η κατηγορία
αντί της 2ης
• 136 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ενταχθεί μια 5ετία στην 6η κατηγορία
αντί της 2ης
Παράλληλα ένας ασφαλισμένος

ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος
έχει πίσω του 30 έτη εργασίας και
προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί
σε μια 10ετία δηλαδή το 2030, μπορεί
να κερδίσει :
• 122 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ασφαλιστεί για 10 χρόνια στην 3η
κλίμακα αντί της 2ης
• 178 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ενταχθεί μια 10ετία στην 4η κατηγορία αντί της 2ης
• 365 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ενταχθεί μια 10ετία στην 6η κατηγορία αντί της 2ης
Τέλος ένας ασφαλισμένος ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος έχει πίσω
του 20 έτη εργασίας και προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί σε μια 20ετία
δηλαδή το 2040, μπορεί να κερδίσει :
• 69 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ασφαλιστεί για 20 χρόνια στην 3η
κλίμακα αντί της 2ης
• 145 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ενταχθεί μια 20ετία στην 4η κατηγορία αντί της 2ης
• 423 ευρώ το μήνα επιπλέον αν
ενταχθεί μια 20ετία στην 6η κατηγορία αντί της 2ης
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΕΣΕΕ για τον εορταστικό
τζίρο των καταστημάτων

Τ

ο ΙΝΕΜΥ.ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την καθιερωμένη περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς
κατά την εορταστική περίοδο
των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς 2019•Παραδοσιακά ο τζίρος αυτής της περιόδου αντιστοιχεί σε σημαντικό
ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών πολλών επιχειρήσεων.
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Σύνοψη αποτελεσμάτων

σχετικά τις μικρότερες απώλειες με τα
Σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση super markets να καταγράφουν μικρή
με πέρυσι κινήθηκε ο χριστουγεννιά- αύξηση (1,5%).
Αύξηση στις πωλήσεις κατέγραψε
τικος τζίρος για τις μισές επιχειρήσεις
(49%), επίδοση παρόμοια με την αντί- μόλις το 17% των επιχειρήσεων. Ωστόστοιχη έρευνα του 2018 (51%). Ο κλά- σο, το ποσοστό αυτό ενισχύεται στο
δος που επλήγη περισσότερο είναι η 21%, για τις μεγαλύτερες, σε όρους τζίένδυση/υπόδηση και κυρίως το άλλο ρου, επιχειρήσεις.
Σε γενικές γραμμές, καλύτερες
λιανικό (βιβλία, αθλητικός εξοπλισμός,
παιχνίδια, καλλυντικά, άνθη-φυτά κ.ά.) επιδόσεις σημείωσαν οι επιχειρήσεις σε
, ενώ αυτός των τροφίμων ποτών είχε Βόρεια Ελλάδα και Αττική ενώ απο-
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θαρρυντική ήταν η εικόνα σε Κεντρική Ελλάδα και στα Νησιά του Αιγαίου
και την Κρήτη.
Για περισσότερες από τις μισές
επιχειρήσεις η περίοδος πριν από τα
Χριστούγεννα ήταν καλύτερη από
άποψη αγοραστικής κίνησης, ενώ σχεδόν τρεις στις δέκα σημείωσαν υψηλότερο τζίρο το διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Ανεξαρτήτως πωλήσεων, η κίνηση των πιο φθηνών προϊόντων παρέμεινε σταθερή στην προτίμηση των καταναλωτών (46%) ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η πώληση των πιο ακριβών
προϊόντων (12% έναντι 4% πέρυσι).
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες
(79%) αναγκάστηκαν να καλύψουν οι
ίδιοι το διευρυμένο ωράριο ενώ μόλις
το 16% επέλεξαν να διευρύνουν το
ωράριο των μισθωτών τους. Το εύρημα
αυτό επαναλαμβάνεται με συνέπεια σε
όλες τις σχετικές έρευνες (εορταστικές
περίοδοι και λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές) με διογκούμενη
μάλιστα τάση.
Σχεδόν οι 4 στους 10 επιχειρηματίες πραγματοποίησαν προσφορές στα
καταστήματά τους κατά τη διάρκεια της
εορταστικής περιόδου, ποσοστό ίδιο σε
σχέση με πέρυσι.
Τέλος, σημαντική μερίδα επιχειρήσεων (4/5) φαίνεται ότι κατάφεραν
να καλύψουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν
ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν σε σύγκριση με την περυσινή χριστουγεννιάτικη
εορταστική περίοδο, το 16% είχε πτώση
έως και 10%, το 22% κατέγραψε συρρίκνωση τζίρου 11-20%, ενώ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων (28%) είχε ιδιαίτερα ισχυρή μείωση άνω του 31%. Το
τελευταίο εύρημα ενδεχομένως να σχετίζεται και με τις βελτιωμένες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στον εμπορικό κόσμο οι οποίες ωστόσο δεν
φαίνεται να επιβεβαιώθηκαν στην
πράξη στον αναμενόμενο βαθμό.
Βεβαίως, οι βασικές αυτές διαπιστώσεις διαφοροποιούνται αισθητά ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το
είδος αλλά και την περιοχή που αυτή
είναι εγκατεστημένη. Έτσι, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όσες δηλαδή, έχουν
μεγαλύτερο τζίρο εμφανίζουν μια σαφώς καλύτερη εικόνα. Το ίδιο ισχύει
και εάν κάποιος εξετάσει τη γεωγραφική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Στη Βόρεια Ελλάδα
και στην Αττική, οι περισσότερες επιχειρήσεις σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με την Κεντρική Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και την
Κρήτη.

Αναλυτική παρουσίαση
αποτελεσμάτων της έρευνας

Η εορταστική κίνηση των καταστημάτων, όπως προκύπτει από την έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ, επιβεβαιώνει την εκτίμηση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ότι η αγορά βρίσκεται
ακόμη στην αρχή της πορείας από τη
σταθεροποίηση στην ανάπτυξη. Η ανισοκατανανομή του τζίρου και στη

Μια στις δύο επιχειρήσεις σημείωσε
χαμηλότερο κύκλο εργασιών συγκριτικά με πέρυσι, μία στις τρεις είδε τον
τζίρο της να παραμένει αμετάβλητος
και μόλις μία στις έξι πραγματοποίησε
υψηλότερες πωλήσεις σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ
κ. Γιώργου Καρανίκα
για τον εορταστικό τζίρο
των καταστημάτων

διάρκεια της εορταστικής περιόδου,
φαίνεται από την έρευνα να αποβαίνει
σε όφελος κυρίως των μεγάλων αλυσίδων, ενώ παρατηρούνται ενδοκλαδικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις που σίγουρα αναδεικνύουν και
τις προτιμήσεις των καταναλωτών και
των ταξιδιωτών σε συγκεκριμένες εμπορικές αγορές της χώρας ιδιαίτερα την
περίοδο των εορτών. Το γεγονός ότι η
πλειονότητα των εμπόρων που δηλώνουν ότι ο φετινός εορταστικός τους τζίρος ήταν χειρότερος από τον περσινό
αφορά ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων καταδεικνύει την ανισορροπία της
αγοράς και την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση για στήριξη της μικρομεσαίας
επιχείρησης. Είναι σίγουρο πως η απόδοση των οικονομικών ελαφρύνσεων
που έχουν εξαγγελθεί θα έχουν θετική
επίδραση στην πραγματική οικονομία
τους επόμενους μήνες, αλλά η ΕΣΕΕ
τονίζει πως χρειάζονται τολμηρότερες
παρεμβάσεις τόσο στη κατεύθυνση ενίσχυσης του εισοδήματος των καταναλωτών, όσο και στην ελάφρυνση των
επιχειρήσεων από υπέρογκα φορολογικά βάρη. Η αποτύπωση αυτής της εικόνας καθιστά επιτακτική την προετοιμασία και ενημέρωση του εμπορικού
κόσμου για τις σημαντικές αλλαγές στο
εμπόριο παγκοσμίως. Το διεθνές συνέδριο «Future of Retail» που οργανώνει η ΕΣΕΕ στις 7 και 8 Φεβρουαρίου φιλοδοξεί να αποτελέσει την «γέφυρα» με το μέλλον του εμπορίου και
να εξοπλίσει τον Έλληνα έμπορο και
με την απαραίτητη γνώση για τις νέες
τεχνολογίες που στο άμεσο μέλλον θα
επηρεάσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του. Στόχος μας να μην μείνει
καμία ελληνική επιχείρηση πίσω από
τις εξελίξεις.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 13
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EΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αντικαπνιστικός νόμος:
Βροχή αιτήσεων για λέσχες καπνού σε όλη τη χώρα
Τουλάχιστον 2.000 αιτήσεις για λέσχες καπνιστών έχουν κατατεθεί στο
Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων
Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ) από τον Νοέμβριο,
οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο αντικαπνιστικός νόμος, ενώ σε όλη τη χώρα
υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος του μήνα
θα λειτουργήσουν περίπου 40 με 50 λέ-

γάρο θα έκανε μεγαλύτερη κατανάλωση» πρόσθεσε ο κ. Καλιώρας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, απαραίτητη
προϋπόθεση για να πάρει κάποιος
άδεια είναι το μαγαζί να διαθέτει σάλα
τουλάχιστον 80 τ.μ. προκειμένου να
μπορεί να διαμορφωθεί. Σε λέσχες καπνιστών μπορούν να διαμορφωθούν
ιδιωτικοί χώροι που ανήκουν στο κα-

σχες, σύμφωνα με το ομώνυμο σωματείο (ΠΑΣΚΕΔΙ).
Συνολικά σε όλη την επικράτεια λειτουργούν 120.000 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πολλά από τα
οποία έχουν πληγεί από το νέο μέτρο
και, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά
θα επιχειρήσουν να εκδώσουν τη σχετική άδεια. «Αυτό δεν σημαίνει, όμως,
ότι θα γεμίσει η χώρα λέσχες καπνιστών. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και προϋποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να πληρούν τα καταστήματα» ξεκαθάρισε, ο γενικός γραμματέας του ΠΑΣΚΕΔΙ, Ηλίας Καλιώρας.
Ηδη έχουμε αιτήσεις στο Σωματείο
από καταστήματα στην Αθήνα, την Πελοπόννησο, τη Δράμα και την Πτολεμαΐδα. «Τα καταστήματα είδαν ξαφνικά
μείωση στο 50% της κατανάλωσης, καθώς οι μη καπνιστές δεν μπορούν κάνουν τον ίδιο τζίρο. Ο πελάτης με το τσι-

τάστημα όπως το υπόγειο, το πατάρι, η
πρασιά, τα προκήπια οικοδομών, ο
πρώτος ή δεύτερος όροφος, όχι όμως και
χώροι που ανήκουν στον δήμο ή έχουν
παραχωρηθεί προς χρήση από αυτούς.
«Πρόκειται για αυτόνομους ιδιωτικούς χώρους χωρίς εξάρτηση εργασίας.
Δεν θα υπάρχουν εκεί εργαζόμενοι που
θα κυκλοφορούν. Οι χώροι που θα δημιουργούνται, αφού πρώτα αδειοδοτηθούν, δεν θα έχουν επαφή με τον χώρο
των μη καπνιστών. Θα λειτουργούν
όπως τα ντιλίβερι, που παραγγέλνεις πίτσα ή οτιδήποτε άλλο στο σπίτι σου»
ανέφερε ο κ. Καλιώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις
αιτήσεις τους,. Αφού ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος από τον ΠΑΣΚΕΔΙ, τότε
προχωρούν οι διαδικασίες και εντός
μίας βδομάδας θα εκδίδεται το καταστατικό έναρξης Λέσχης καπνιστών.
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Αμέσως μετά οι ενδιαφερόμενοι κάνουν τα απαραίτητα χωρίσματα στο κατάστημα και να τοποθετήσουν εξαερισμό. Η μοναδική προϋπόθεση, όπως
εξηγεί, για να γίνει κάποιο άτομο μέλος
και να του επιτρέπεται η είσοδος είναι
να συμπληρώσει μια αίτηση εγγραφής
και να την υπογράψει. Στη συνέχεια,
του παραχωρείται μια κάρτα μέλους, την
οποία πρέπει να επιδεικνύει κάθε φορά
για να μπει στον χώρο.
Μία από τις πρώτες λέσχες που λειτουργεί στη χώρα βρίσκεται στην Κάτω
Τούμπα Θεσσαλονίκης. Εδώ και επτά
μέρες το καφέ-μπαρ «Sobrero» έχει μετατραπεί σε λέσχη καπνιστών.
«Είμαστε 25 χρόνια μαγαζί και ένα
από τα πιο παλιά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βρεθήκαμε να χάνουμε το
50% του τζίρου μας. Δουλεύαμε με σταθερό πελατολόγιο, το οποίο χάθηκε, και
τώρα ελπίζω να το ανακτήσουμε» είπε
στο ethnos.gr ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Σάββας Μαυροματίδης, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής δεν είναι πολύ μεγάλη.
Xρειάζεται το χρόνο του για να «περπατήσει», όπως είπε. Για να πάρει την
πολυπόθητη άδεια, ο κ. Μαυροματίδης
χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν πέντε
μήνες. «Υπάρχουν προϋποθέσεις και
δεν πρόκειται να γίνει η Ελλάδα μια
απέραντη λέσχη καπνιστών. Από όσους
κάνουν αίτηση, μόλις ένα 20% πληροί
κατά μέσο όρο τις προϋποθέσεις. Μη
νομίζουν ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση
θα μπορέσουν να πάρουν και άδεια,
πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης του «Sobrero».
Η μετατροπή, ωστόσο, του καφέμπαρ σε Λέσχη Καπνιστών δεν επηρέασε τους μέχρι σήμερα θαμώνες του, καθώς οι αντικαπνιστές συνεχίζουν να
αποτελούν το 30% των πελατών του.
Πηγή: ethnos.gr
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Νέα Γεύση myblu με 0% Νικοτίνη!
Για τους καπνιστές που ζητούν περισσότερες
και καλύτερες επιλογές, το Προϊόν Νέας Γενιάς
myblu παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά τη μοναδική γεύση Blue Ice με
0% περιεκτικότητα σε Νικοτίνη.
Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται περαιτέρω η γκάμα γεύσεων
myblu δίνοντας τη δυνατότητα
στους ενήλικες καπνιστές να
επιλέγουν την αγαπημένη τους
γεύση όχι μόνο ανάμεσα σε 2
επίπεδα Νικοτίνης (0,8% και
1,6%) αλλά τώρα πια και χωρίς
νικοτίνη χάρη στο Νέο Blue Ice 0%!
Κάθε συστατικό και υλικό που χρησιμοποιείται για το myblu υπόκειται σε προσεκτικό τοξικολογικό έλεγχο και αξιολόγηση για την καταλληλότητά του, ενώ οι κάψουλες myblu εί-

ναι προ-γεμισμένες, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνονται στα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Kάθε πακέτο Blue Ice 0% περιέχει 2 κάψουλες.
Κύρια χαρακτηριστικά του
myblu είναι η εμπειρία απόλαυσης και η ευκολία στη χρήση του. Με μία απλή κίνηση
(click & go) αλλάζουν οι προγεμισμένες κάψουλες χωρίς
κουμπιά ή ρυθμίσεις στη συσκευή, ενώ η μπαταρία του, με
30 λεπτά φόρτισης, επιτρέπει μία πλήρη ημέρα χρήσης. Τρία από τα βασικά χαρακτηριστικά
που διαφοροποιούν το myblu από άλλα προϊόντα ατμίσματος είναι η καινοτομία, η επιστήμη και η ποιότητα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
British American Tobacco Hellas:
4D περίπτερο από το glo
Η British American Tobacco Hellas,
ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους
διεθνώς, δημιούργησε, σε συνεργασία
με το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, το πρώτο πολυμορφικό περίπτερο
τιμώντας τον διαχρονικά σημαντικό ρόλο των περιπτέρων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Πρόκειται για μια 4D, πρωτότυπη
κατασκευή που σε κάθε όψη του περιπτέρου «περνάει» και μία διαφορετική
χρονική στιγμή της παλαιότερης, καθώς
και της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας
και του ελληνικού λιανεμπορίου, φτάνοντας μέχρι σήμερα.
Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης της
εταιρείας να προχωρήσει σε σημαντικές
επενδύσεις ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση της παρουσίας του θερμαινόμενου προϊόντος
glo σε περίπου 2.000 σημεία λιανικής
πώλησης (περίπτερα και μίνι-μάρκετ)
σε πρώτη φάση. Η Ελλάδα είναι μια
από τις πρώτες χώρες πανευρωπαϊκά
που ο Όμιλος επέλεξε να πραγματοποιήσει επενδύσεις για τα προϊόντα Επόμενης Γενιάς συμβάλλοντας σημαντικά
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στην ελληνική οικονομία.
«Η μικρή λιανική έχει πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση των προηγούμενων
ετών, με χιλιάδες σημεία να έχουν κλείσει τα προηγούμενα χρόνια. Στόχος είναι, συνεχίζοντας να δίνουμε αξία στην
ελληνική κοινωνία, να συμβάλλουμε
σημαντικά στην προσπάθεια για ανάκαμψη του περιπτέρου, που είναι ένα
από τα μοναδικά και διεθνώς πιο αναγνωρίσιμα σημεία του ελληνικού πολιτισμού και λιανεμπορίου», αναφέρει ο
κ. Στέφανος Διανέλλος, Διευθυντής
Εταιρικών Σχέσεων της British American Tobacco για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μαλτα και το Ισραήλ.
«Το Μουσείο της Πόλης της Αθηνών
είναι υπερήφανο που αναδεικνύει την
ιστορία του περιπτέρου που είναι συνυφασμένη με την σύγχρονη ιστορία της
Ελλάδας, καθώς και την σύγχρονη
πλευρά του που είναι τόσο σημαντικη
για το ελληνικό λιανεμπόριο. Η συνεργασία με την British American Tobacco
Hellas θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε
ακόμα περισσότερο την μοντέρνα πλευρά του περιπτέρου συμβάλλοντας παράλληλα στις προσπάθειες που κάνουμε

για ανάδειξη του έργου του Μουσείου»,
ανέφερε ο Δρ. Στέφανος Καβαλλιεράκης, Διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών.
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε,
παραβρέθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι της
British American Tobacco Hellas. Με
κεντρικό μήνυμα «Δίνουμε Αξία, Σχεδιάζουμε το Μέλλον», οι εργαζόμενοι
στήριξαν την πρωτοβουλία, στη διάρκεια μιας ημέρας πλήρως αφιερωμένης
στην κοινωνική προσφορά που συμπεριέλαβε και τη στήριξη της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εκδίδει το περιοδικό δρόμου «σχεδία», καλύπτοντας ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην προσπάθεια αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων για κοινωνική επανένταξη.
Υπό την καθοδήγηση των ανθρώπων της «σχεδίας», οι εργαζόμενη της
British American Tobacco Hellas ενημερώθηκαν για τον upcycling (δημιουργική επαναχρησιμοποίηση) και μεταμόρφωσαν χαρτί σε προϊόντα υψηλής
ποιότητας και αισθητικής, με σημαντικά
οφέλη για την προσπάθεια της «σχεδίας».

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 28.qxp:Layout 1 30/1/20 1:03 μ.μ. Page 19

Βραβείο «TRUE LEADERS»
στην ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ρείες ή 150 Ομίλους με το μεγαλύτερο θεσμό True Leaders, έχουν θέσει υπό
αριθμό προσωπικού και έχουν αυξή- την Αιγίδα τους το Υπουργείο Οικοσει το προσωπικό τους από το 2017 νομίας και Ανάπτυξης καθώς και ο
στο 2018.
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομη• Βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις χανιών (ΣΕΒ).
του Κλάδου τους με βάση τον Κύκλο
Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, ΠρόΓια πάνω από 130 χρόνια η ΚΑΡΕ- Εργασιών.
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΛΙΑ αποτελεί ζωντανό παράδειγμα
• Έχουν υψηλό ICAP Credit Score
επιχειρηματικής υπεροχής με το
ΙCAP, ομίλου εταιρειών, στην εισα(Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανόόνομά της πάντοτε συνώνυμο της κογωγική του Ομιλία σημείωσε ότι οι
τητας).
ρυφαίας ποιότητας και της εξελικτικής
βραβευθέντες σηματοδοτούν την επιΗ ICAP Group, η μοναδική εταιρεία
καινοτομίας.
αναγνωρισμένη ως Rating Agency τυχία και εκπροσωπούν την ελπίδα
Ειδικότερα, η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. βραγια την ανάπτυξη τόσο της εθνικής
βεύθηκε μέσα από ένα σύνολο 31.000 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
μας οικονομίας όσο και της χώρας μας.
επιχειρήσεων που εξετάστηκαν για το και την European Securities and Markets Authority (ESMA), έχει θεσπίσει
2018 στα εξής κριτήρια:
(Φωτογραφία: Ο Υπουργός Οικονοτα βραβεία «True Leaders» για να επι• Συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο βραβεύει τις ελληνικές εταιρείες οι μικών Χρήστος Σταϊκούρας (κέντρο)
κερδοφόρες Εταιρείες ή στους 200 πιο οποίες διακρίνονται για την επιχειρη- με τον κ. Βασίλη Μαστοράκη, Διευκερδοφόρους Ομίλους για το 2018.
ματική τους δράση και τα οικονομικά θυντής Μάρκετινγκ της ΚΑΡΕΛΙΑ
• Συγκαταλέγονται στις 500 Εται- τους αποτελέσματα. Τον κορυφαίο Α.Ε. (2ος από δεξιά)).
Την ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. βράβευσε για
6η φορά η ICAP Group, στο πλαίσιο
των ετήσιων βραβείων «True Leaders
2018», αναγνωρίζοντας την κορυφαία
θέση που κατέχει στον κλάδο της,
καθώς και την οικονομική της ισχύ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

JTI: «Σεβόμαστε τον συνάνθρωπο,
Μοιραζόμαστε
πράξεις αλληλεγγύης»

Τ

ις πιο θερμές της ευχαριστίες
προς όλους τους πολίτες της
Θεσσαλονίκης για τη θετική
ανταπόκριση και την ευγενική συνεισφορά τους στην πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης, αλληλεγγύης
και στήριξης των ευπαθών ομάδων του
Δήμου Θεσσαλονίκης την περίοδο των
Χριστουγέννων, εκφράζει η JTI.
Η πρωτοβουλία συντάσσεται με το
πνεύμα της πρόσφατης καμπάνιας της
εταιρείας «Ο Σεβασμός είναι Πολιτισμός» με μότο «Σεβόμαστε το συνάνθρωπο, Μοιραζόμαστε πράξεις αλληλεγγύης», σε συνεργασία με τη Μη
Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε» η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για τη διάσωση του περισσευούμενου φαγητού.
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Πιο συγκεκριμένα, η JTI υποστήριξε
ενεργά τον δήμο Θεσσαλονίκης στη
διενέργεια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεών του και στην ολοκλήρωση
του εορταστικού διάκοσμου της πόλης,
στοχεύοντας στην παράλληλη στήριξη
των ευπαθών ομάδων και στην κινητοποίηση του κόσμου για μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.
Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν
άμεση και ιδιαίτερα σημαντική καθώς
συγκεντρώθηκαν συνολικά 700 κιλά
τρόφιμα μακράς διαρκείας. Η ποσότητα αυτή διπλασιάστηκε από την JTI και
προσφέρθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων
Πάντων και την Ελληνική Οργάνωση
Πρόνοιας & Ισότητας ‘Πνοή Ελπίδας’
που στηρίζουν καθημερινά άπορες οικογένειες και συνανθρώπους μας. Ακόμη, η JTI προσέφερε έναν επιπλέον τό-

νο τρόφιμα μακράς διαρκείας στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση του έργου των
φορέων του, συμβάλλοντας έτσι στις
προσπάθειες στήριξης περισσότερων
από 2.500 συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Με αφορμή την ολοκλήρωση της
πρωτοβουλίας της JTI, ο γενικός διευθυντής κ. Victor Crespo δήλωσε: «Ήταν
μεγάλη τιμή για εμάς να συνεργαστούμε με το δήμο Θεσσαλονίκης καθώς μας
δόθηκε η ευκαιρία να συνεισφέρουμε
στη στήριξη ευπαθών ομάδων, ενεργοποιώντας τα πιο θετικά και τα πιο ενεργά αντανακλαστικά της τοπικής αυτής
κοινωνίας της Β. Ελλάδας και ευχαριστούμε θερμά τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για την ανταπόκρισή τους»
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ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:
«καμία ανοχή στην παραβατικότητα»
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού
νόμου, οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις
πρακτικές που δημιουργούν αθέμιτο
ανταγωνισμό καθώς και στις προσπάθειες συγκάλυψης της λειτουργίας ΚΥΕ
με την επίκληση της λειτουργίας τους
ως «Λέσχες Καπνιστών».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΑΔ
για τους τελευταίους ελέγχους:
Μικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από
Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε) καθώς και από στελέχη της
ΕΛ.ΑΣ. συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων στελεχών της Δ/νσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν
ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) από τις βράδυνες
ώρες του Σαββάτου (18.01) μέχρι τις
04:45 της Κυριακής (19.01).
Ελέγχθηκαν ΚΥΕ στην Πλάκα, στον
Κεραμεικό, στο Σύνταγμα και στο Γκά-

ζι. Ο έλεγχος κάλυψε επίσης τους τομείς
της συμμόρφωσης με τη φορολογική
και την εργατική νομοθεσία με την πολύτιμη συνδρομή των παραπάνω φορέων και υπηρεσιών.
Με την ευκαιρία αυτή της πολύ πετυχημένης ελεγκτικής τα εξής: Ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν θα δείξει καμία
ανοχή στην παραβατικότητα και δεν θα
κάνει καμία έκπτωση στην εφαρμογή
του νόμου. Η πολιτεία και οι δημόσιοι
λειτουργοί δεν πρόκειται να ανεχθούν
συμπεριφορές εκφοβισμού, λεκτικές ή
άλλου τύπου επιθέσεις στην προσπάθεια τους να εφαρμόσουν το νόμο χωρίς
εξαιρέσεις.
Οι συντονισμένοι αυτοί έλεγχοι θα
συνεχιστούν με αμείωτη ένταση αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία όλων των δημόσιων ελεγκτικών φορέων.
Αναλυτικά η αποτίμηση των ελέγχων
που διενήργησαν μεικτά κλιμάκια της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και της Ελ-

ληνικής Αστυνομίας:
Πλάκα: Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) εντός του οποίου
υποστηρίζεται ότι λειτουργεί «Λέσχη
Καπνιστών» επιβλήθηκε πρόστιμο
2000€ για παραβάσεις του αντικαπνιστικού. Επίσης κατεγράφησαν παραβάσεις της εργατικής και της φορολογικής
νομοθεσίας.
Σύνταγμα: Κατά τον έλεγχο που
πραγματοποιήθηκε σε μπαρ της περιοχής, η είσοδος του οποίου δεν έφερε
διακριτικά του μαγαζιού, βρέθηκαν θαμώνες να καπνίζουν και επιβλήθηκαν
πρόστιμα σε τέσσερις περιπτώσεις
(4x100€), ενώ πρόστιμο 1500€ επιβλήθηκε και στον υπεύθυνο του καταστήματος για την ανοχή των καπνιζόντων, την ύπαρξη σταχτοδοχείων και τη
μη ύπαρξη αντικαπνιστικών σημάνσεων.
Κεραμεικός: Κατά τον έλεγχο που
έγινε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επιβλήθηκαν πρόστιμα σε
τέσσερις καπνίζοντες (4x100€) και
6.000€ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος για την ύπαρξη καμουφλαρισμένων
σταχτοδοχείων σε τραπέζια, την ύπαρξη
καπνιζόντων και την απουσία σημάνσεων. Επίσης κατεγράφησαν παραβάσεις της εργατικής και της φορολογικής
νομοθεσίας.
Γκάζι: Ελέγχθηκε κέντρο διασκέδασης τύπου κλάμπ, στο οποίο o χώρος της
ταράτσας είχε κλειστεί περιμετρικά με
πλαστικά καλύμματα και ενέπιπτε στην
αντικαπνιστική νομοθεσία, δεν υπήρχε
σήμανση για απαγόρευση καπνίσματος,
υπήρχαν σταχτοδοχεία σε χώρους που
απαγορεύονταν το κάπνισμα και δεν
τηρούνταν το βιβλίο αναφοράς καπνίσματος. Επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000€.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Παρέμβαση ΓΣΕΒΕΕ
για τα κόκκινα δάνεια
Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κ. Τασούλα, την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, την
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
της Βουλής και τις Κοινοβουλευτικές
ομάδες ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ,
Ελληνικής Λύσης και ΜΕΡΑ 25, απέστειλε η ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τη σύγκληση αρμόδιας επιτροπής για απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τα κόκκινα
δάνεια.
Αναλυτικά στην επιστολή η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει:
Η ψήφιση από την Ελληνική Βουλή
και η δημοσίευση σε ΦΕΚ (4649/2019)
του νόμου με την ονομασία «Πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Ηρακλής), που αφορά την παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό Δημόσιο προς τις
τράπεζες για την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), κατά
την εκτίμηση της κυβέρνησης θα συμβάλει στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών.
Υπολογίζεται ότι θα επιτρέψει την
μείωση των ΜΕΔ ακόμη και κατά 40%.
Κι έτσι θα δημιουργηθούν οι όροι ώστε
οι τράπεζες να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία,
επιλύοντας το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν ειδικά οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Εγείρονται ωστόσο ορισμένα ερωτηματικά, που αφορούν θέματα διαφάνει-
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ας.
Στα τιτλοποιημένα δάνεια τα οποία
θα διαθέσουν προς πώληση οι τράπεζες
θα περιλαμβάνονται δάνεια διαφορετικού βαθμού πιστοληπτικής αξιολόγησης. Εξ ου και η διάκριση σε ομολογίες
υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2, με το ελληνικό Δημόσιο
να παρέχει εγγυήσεις στις «ομολογίες
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
που πρέπει προηγουμένως να λάβουν
κατηγορία αξιολόγησης ΒΒ-, Ba3, BB,
BBL ή υψηλότερη», όπως αναφέρεται
στο άρθρο 11 του νόμου.
Τούτου δοθέντος ποιες διαβεβαιώσεις
παρέχουν οι τράπεζες ότι δεν θα μεταβιβάζουν και εξυπηρετούμενα δάνεια
ώστε κάθε τιτλοποίηση να εξασφαλίζει
κατά το δυνατόν «υψηλότερη» αξιολόγηση και να γίνεται πιο ελκυστική στην
αγορά και να εξασφαλίζει καλύτερη τιμή;
Ο κίνδυνος κατά τη ΓΣΕΒΕΕ
είναι τα πιστωτικά ιδρύματα να μεταβιβάσουν και εξυπηρετούμενα δάνεια,
επικαλούμενες την ανάγκη αποφυγής
του κινδύνου κατάπτωσης των εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να μάθουν εκ
των υστέρων ότι το δάνειο τους έχει εκχωρηθεί από την τράπεζα σε τρίτο και
στη συνέχεια να εκτεθούν σε αδικαιολόγητες πιέσεις και κινδύνους.
Επίσης, εύλογες ανησυχίες δημιουργούνται σχετικά με τις συνέπειες του νέ-

ου θεσμικού καθεστώτος που δημιουργείται, με τη διαδικασία της τιτλοποίησης των δανείων και τη δραστηριοποίηση των εταιρειών είσπραξης απαιτήσεων, εφόσον αυτό που χρειάζεται σήμερα η ελληνική οικονομία δεν είναι ο
αφελληνισμός των επιχειρήσεων, αλλά
η εξυγίανση και η υποστήριξή τους,
ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα και
να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη.
Το γεγονός ότι με απόφαση του
υπουργού Οικονομικών, όπως περιγράφει το άρθρο 6 του ν. 4649/2019, το
ελληνικό Δημόσιο θα εκδίδει πράξεις
παροχής εγγύησης προς τους ομολογιούχους υψηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας για τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις, ύψους έως 12 δισ. ευρώ, νομιμοποιεί το ενδιαφέρον της Ελληνικής
Βουλής να προκαλέσει σύγκληση των
αρμόδιων επιτροπών προς διερεύνηση
των σχετικών ερωτημάτων.
Επιβάλει επίσης, την υποχρέωση των
εκπροσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών διαχείρισης μη
εξυπηρετούμενων δανείων (servicers)
όπως αυτές αδειοδοτούνται βάσει της
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της
Τράπεζας της Ελλάδας ΠΕΕ
118/19.5.2017 να παραστούν στη συνεδρίαση και να δώσουν τις απαραίτητες
διευκρινίσεις προς τον ελληνικό λαό κι
εκείνες τις κοινωνικές κατηγορίες που
πιθανά να εκτεθούν από τις αλλαγές του
νέου νόμου.
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ΓΣΕΒΕΕ: Συνάντηση Γ. Πατούλη με τον Γ. Καββαθά
για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
«Μέσα από καινοτόμες συνέργειες θα
στηρίξουμε ενεργά την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας» Η δρομολόγηση συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής με
τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ) με στόχο την προώθηση της
επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Αττική και τη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο
της συνάντησης του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο
της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθά και μέλη της
Συνομοσπονδίας. Στη συνάντηση μετείχαν επίσης ο Γ. Γραμματέας της
ΓΣΕΒΕΕ Α. Νικολόπουλος, ο εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ Π.
Λιντζέρης, τα επιστημονικά στελέχη του
Ινστιτούτου Π. Πρωτοπαπαδάκης και
Α. Αγγελάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής
Σ. Νικολαρόπουλος και ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόσης.
Ο κ. Καββαθάς επικαλούμενος την
έμπρακτη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε ιατροφαρμακευτικό

επίπεδο, σε συνεργασία με την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εξήρε το αυτοδιοικητικό αλλά και
το κοινωνικό έργο του κ. Πατούλη, επισημαίνοντας πως τα χρόνια της κρίσης
συνέβαλλε τόσο με την αυτοδιοικητική
όσο και με την ιατρική του ιδιότητα, στη

διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες αλλά
και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Αττικής λόγω των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων σε τομείς όπως ο τουρισμός,
η γαστρονομία και ο πολιτισμός, τόνισε
τη σημασία προώθησης συνεργειών με

την Περιφέρεια, μέσω του επιστημονικού βραχίονα της ΓΣΕΒΕΕ που είναι
το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων,
με στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση
των θέσεων εργασίας. «Μπορούμε όλοι
να συνδράμουμε στην εθνική προσπάθεια για την ανάταξη της οικονομίας»
τόνισε. Με αυτή την άποψη συνηγόρησε απόλυτα ο Περιφερειάρχης Αττικής
ο οποίος δήλωσε τη βούλησή του να
δρομολογηθεί σχετική συνεργασία τονίζοντας ότι στις προτεραιότητες της νέας
διοίκησης είναι η στήριξη του επιχειρείν, μέσα και από σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ. «Εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να δημιουργήσουμε
ένα κύτταρο νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπου θα συμμετέχουν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αλλά και τα Επιμελητήρια με στόχο όλοι μαζί, από κοινού,
να προωθούμε καινοτόμες και βιώσιμες
λύσεις για νέους ανθρώπους, που βιώνουν επαγγελματικό αδιέξοδο», ανέφερε.
Παράλληλα ο κ. Πατούλης κατά τη
συζήτηση εστίασε στην ανάγκη αξιοποίησης του πρωτογενούς τομέα της
Αττικής. Σε αυτό το πλαίσιο προανήγγειλε τη λειτουργία μίας ειδικής πλατφόρμας όπου θα συμπεριλαμβάνονται
όλα τα τοπικά προϊόντα της Αττικής, με
στόχο την προώθηση τους διεθνώς, γεγονός που θα συμβάλει, όπως τόνισε,
στην ενίσχυση της υπεραξίας και του
brand name της Αττικής. Ειδικότερα,
έμφαση θα δοθεί στην προώθηση της
μεσογειακής διατροφής και της τοπικής
γαστρονομίας, πλεονεκτήματα που
μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλος
έλξης τουριστών απ΄όλο τον κόσμο.
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ΕΒΕΠ:«Καταναλωτική
κόπωση» στην Αττική
Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της
έρευνας του Π.Ε.Σ.Α, η οποία διεξήχθη από το τμήμα μελετών του
Ε.Β.Ε.Π. σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, όμορων νομών και νήσων και
του Ε.Σ.Π., για το διάστημα, από την
έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων
μέχρι σήμερα, όπου και διαφαίνεται
μία έντονη «καταναλωτική κόπωση». Σύμφωνα με τα στοιχεία από 13
Εμπορικούς Συλλόγους και 30 επιχειρήσεις, η εικόνα στα περισσότερα εμπορικά
καταστήματα λιανικής της Αττικής, τις
δύο πρώτες εβδομάδες από την επίσημη
έναρξη των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων, που παραδοσιακά καταγράφεται η
μεγαλύτερη κίνηση, είναι μάλλον απογοητευτική. Στις αγορές της Αττικής παρατηρείται πως, μετά την απαιτητική περίοδο της εορταστικής αγοράς και όσα
«market events» προηγήθηκαν, οι καταναλωτές δείχνουν «χορτασμένοι» από
την «Black Friday» και την «Cyber
Monday», τις συνεχείς προσφορές και το
δεκαπενθήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να
μην «συγκινούνται» ιδιαιτέρως από τις
τακτικές εκπτώσεις. Βεβαίως, κανένας δεν
παραβλέπει το γεγονός ότι εξακολουθεί
να υφίσταται πίεση ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α.,
Β. Κορκίδης, μετέφερε με επιστολή του
στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Π.
Σταμπουλίδη, το μήνυμα της μίνι έρευνας και το αίτημα της πλειοψηφίας των
εμπόρων στην Αττική για κατάργηση
των ενδιάμεσων εκπτώσεων, προτείνοντας μάλιστα ως ισοδύναμο μέτρο την παράταση κατά μία εβδομάδα στην διάρκεια των τακτικών εκπτωτικών περιό24 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

δων. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι χειμερινές εκπτώσεις να ξεκινούν αμέσως
μετά την λήξη της εορταστικής περιόδου,
δηλαδή την 1η Δευτέρα του Ιανουαρίου,
αντί της 2ης Δευτέρας, που ισχύει σήμερα
και αντίστοιχα οι θερινές εκπτώσεις να
επεκταθούν στην πρώτη εβδομάδα του
Σεπτεμβρίου, αντί του συνήθους 10ήμερου των προσφορών που ακολουθεί τις
θερινές εκπτώσεις.
Από τους 13 Εμπορικούς Συλλόγους
της Αττικής οι 8 λένε «ναι» στη παραπάνω πρόταση, οι 2 λένε «όχι» και οι 3 λένε
να καταργηθούν οι ενδιάμεσες, χωρίς αλλαγές στην έναρξη και λήξη των τακτικών εκπτώσεων. Από τις 30 εμπορικές
επιχειρήσεις του Λεκανοπεδίου οι 20 λένε «ναι» σε έναν τέτοιο συνδυασμό, οι 9
λένε «ναι» στη κατάργηση των ενδιάμεσων και «όχι» στην επέκταση των τακτικών, ενώ μόνο μία επιχείρηση απάντησε
πως θέλει να παραμείνουν οι ενδιάμεσες
εκπτώσεις.
Η πληροφόρηση που προκύπτει από
τους 13 εμπορικούς συλλόγους της Αττικής είναι ενδιαφέρουσα, αφού οι 8 δήλωσαν στην αγορά τους χειρότερο τζίρο
από πέρυσι τις δύο πρώτες εβδομάδες
των εκπτώσεων, οι 4 στα ίδια επίπεδα και
μόνο ένας καλύτερα. Από τις 30 εμπορικές επιχειρήσεις της Αττικής οι 12 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, οι 2
καλύτερα με άνοδο 5-10% και οι 16 χειρότερα με πτώση 2-20%. Για τη συνέχεια
των εκπτώσεων οι 10 εμπορικοί σύλλογοι προβλέπουν χειρότερη πορεία και οι
3 ότι θα κινηθούν καλύτερα ή έστω στα
ίδια επίπεδα. Από τις 30 επιχειρήσεις οι
14 είναι απαισιόδοξες για την πορεία των
εκπτώσεων, οι 6 αισιόδοξες ότι θα πάνε
καλύτερα και οι 10 εκτιμούν ότι οι χειμερινές εκπτώσεις θα ολοκληρωθούν τελι-

κά με τις πωλήσεις τους στα ίδια επίπεδα.
Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων,
στις 19/1/20, τα περισσότερα καταστήματα στις περισσότερες αγορές της Αττικής
λειτούργησαν. Συγκεκριμένα 9 εμπορικοί σύλλογοι δήλωσαν πως το 100% ήταν
ανοικτά τα εμπορικά, 3 σύλλογοι ότι ήταν
το 50% ανοικτά και μόνο ένας ότι ήταν
κλειστή όλη η αγορά. Από τα 30 εμπορικά καταστήματα μόνο τα 4 ήταν κλειστά
την συγκεκριμένη Κυριακή. Όμως, από
τα 26 ανοικτά καταστήματα, μόνο τα 2 κινήθηκαν θετικά, 5 στα ίδια επίπεδα με
πέρυσι και τα 19 αρνητικά. Όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν, όταν με υπουργική
απόφαση επιτρέπεται πλέον να ανοίγουν
32 Κυριακές το χρόνο τα καταστήματα
στα όρια των Δήμων που βρίσκονται σε
τουριστικές περιοχές και πλησίον των αεροδρομίων, αρχής γενομένης με το εκπτωτικό χωριό και το εμπορικό κέντρο
των Σπάτων, προς προβληματισμό των
μικρομεσαίων εμπόρων λιανικής στην
Αττική.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών
στο Λιανικό Εμπόριο, και τον Ιανουάριο
του 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε
μείωση -2,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018,
μείωση -21,9%. Επίσης, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης, όγκου και Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε
μείωση. Συμπερασματικά λοιπόν από
την έρευνα του ΠΕΣΑ και σύμφωνα με
τα στοιχεία που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ,
ο φετινός Ιανουάριος του 2020 δεν αποτελεί εξαίρεση με ότι παρατηρήθηκε πέρυσι και πρόπερσι, κατά την έναρξη των
χειμερινών εκπτώσεων.
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Πέραμα: Σύσκεψη των Δήμων για το περιβάλλον

Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου
Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκη,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Περάματος, στην οποία παρευρέθηκαν η Αντιπεριφερειάρχης
Πειραιά Αντωνάκου Σταυρούλα η
οποία εκπροσωπούσε και την Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική, ο Δήμαρχος
Πειραιά Μώραλης Ιωάννης, ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Βρεττάκος Χρήστος, ο
Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη. Ιωακειμίδης Γεώργιος, ο Δήμαρχος
Κορυδαλλού, Χουρσαλάς Νίκος

και ο Αντιδήμαρχος Σαλαμίνας
Κόγιας ως εκπρόσωπος του Δήμαρχου Σαλαμίνας.
Στο πλαίσιο της συζήτησης-σύσκεψης
αναδείχθηκε η ανάγκη να παρθούν οι
απαιτούμενες πρωτοβουλίες από τον
Α’ και Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαδοχικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη
περιοχή του Πειραιά από παλιές και
νέες οχλούσες δραστηριότητες και
συμφωνήθηκε να σταλεί κοινή επιστολή από τους φορείς Α’ και Β’ βαθμού, προς τους αρμοδίους φορείς σε
σχέση με τη Μελέτη Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων από τον νέο φορέα
ΟΛΠ.
Στη σύσκεψη αυτή κατατέθηκαν αντιρρήσεις για νέα προτεινόμενα έργα,
ζητήθηκαν πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και έγιναν
κρίσιμες επισημάνσεις για τις εξελίξεις
στον ευρύτερο Πειραιά και προτάθηκε
να δημιουργηθούν μηχανισμοί και ειδικές μονάδες παρακολούθησης των
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.
Στις επόμενες ημέρες συμφωνήθηκε
να κατατεθεί σχετικό υπόμνημα με το
σύνολο των προτάσεων, αντιρρήσεων,
επισημάνσεων και παρατηρήσεων.
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Νίκαια - Αγ.Ι. Ρέντης: Οδοιπορικό στη μνήμη
Η ιστορία δυο πόλεων ενώθηκε στις
σελίδες του ιστορικού Λευκώματος
«Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντης Οδοιπορικό στη
μνήμη». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου
στην αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Νίκαιας και η ανταπόκριση του
κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη
Γιώργος Ιωακειμίδης αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα οφειλόμενο χρέος της Δημοτικής Αρχής,
απέναντι στη μαρτυρική ιστορική διαδρομή αυτού του τόπου. Είναι η ελάχιστη συνεισφορά μας για να
αποτυπωθεί το μεγαλείο των αγώνων
και του μόχθου. Για να συνεχιστεί
αυτή η αδιάκοπη, δύσκολη, αλλά
όμορφη - κοινή πορεία των δύο πόλεων προς την πρόοδο.
Τα τελευταία χρόνια, το πιο σημαντικό που καταφέραμε είναι ότι ενώ-
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σαμε αυτές τις ξεχωριστές ιστορικές
διαδρομές, όχι με τρόπο «λογιστικό» οικονομικό, δεν αθροίσαμε δύο διαφορετικά «ταμεία», αλλά σμίξαμε την
πλούσια πολιτισμική και πολιτιστική

παράδοση δύο τόπων, αξιοποιώντας
και ενισχύοντας την κοινωνική συνείδηση που ήδη είχε καλλιεργηθεί. Οι
δύο πόλεις μπορούν ακόμα και στα
πιο δύσκολα χρόνια να προχωρούν
ενωμένες με σεβασμό στις «ρίζες»
τους, με εφόδιο τις αγωνιστικές τους
καταβολές και τις πολιτιστικές τους
αξίες. Η διαφορετικότητα των πόλεών
μας είναι η δύναμή μας».
Για το Λεύκωμα μίλησαν οι: Λούκας Δημήτρης, Ιστορικός ΕρευνητήςΣυγγραφέας, Διευθυντής εκδόσεων,
Γάλλος Θανάσης , Διδάκτωρ Ευρωπαϊκής Ιστορίας- Ιστορικός στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
(ΑΣΚΙ), Παπαθανασοπούλου Κυριακή, Υπ. Διδάκτωρ Ιστορίας στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς
χορούς από το χορευτικό τμήμα ενηλίκων Διεύθυνσης Αθλητισμού
Δήμου Νίκαιας-Αγ .Ι. Ρέντη.
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To Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης
στην περιοχή του « Αγίου Διονυσίου » Πειραιά
Η παρουσίαση του σημαντικότερου Προγράμματος Αστικής
Ανάπλασης των τελευταίων 30 ετών στο Δήμο Πειραιά, έγινε
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώπιον του Πρωθυπουργού
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και πλήθους εκπροσώπων του
πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου.
Πρόκειται για ένα πλαίσιο συνδυαστικών ενεργειών μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την αναμόρφωση και
την ανάπτυξη της ιστορικής περιοχής του Αγίου Διονυσίου
Πειραιά, που ξεκίνησε με την αναμόρφωση τεσσάρων
μεγάλων Οικοδομικών Τετραγώνων. Το Πρόγραμμα της
Ανάπλασης εξελίσσεται σε δύο άξονες:
Στην αναβίωση και επανάχρηση των πρώην εγκαταστάσεων
της καπνοβιομηχανίας "ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ" και την
μετατροπή τους σε κτίρια γραφείων διεθνών προδιαγραφών
από την ελληνική εταιρεία Dimand σε συνεργασία με την
EBRD και την Grivalia.
Στην ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής με έργα και
επεμβάσεις σε δημόσιους, κοινωφελείς και κοινόχρηστους
χώρους.
Το Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης περιλαμβάνει την
ανακατασκευή των πρώην εγκαταστάσεων της
"ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ", ενώ θα δημιουργηθούν χώροι
πρασίνου και αθλητικές εγκαταστάσεις για το Δήμο Πειραιά.
Στο πλαίσιο διεύρυνσης του προγράμματος, η DIMAND

πρόκειται να υλοποιήσει τέσσερα επιπλέον οικιστικά έργα,
στην ίδια περιοχή όπου εφαρμόζεται το Πρόγραμμα.
Η υλοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη
συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής, μέσω δημόσιων έργων προϋπολογισμού
15 εκ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάπλασης
στην περιοχής από ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς εκτιμάται
ότι θα ξεπεράσει τα 250 εκ. ευρώ.
O Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης στην ομιλία του
τόνισε μεταξύ άλλων:
“Η μεγάλη αστική ανάπλαση στην περιοχή του Αγίου
Διονυσίου είναι μια παρέμβαση που έρχεται να αλλάξει
ριζικά την εικόνα μιας μεγάλης σε έκταση και σημασία
περιοχής του Πειραιά, δίνοντάς της νέα πνοή και δυναμική.
Δημιουργώντας νέες δυνατότητες για κατοίκους και
επισκέπτες και νέες προοπτικές ανάπτυξης για την τοπική
επιχειρηματικότητα. Μια παρέμβαση που έρχεται να
υπογραμμίσει πως ο Πειραιάς μπορεί και οφείλει να
πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και έχει θέση στην πορεία
ανάκαμψης και αλλαγής σελίδας για τη χώρα μας.
Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε στην περιοχή, όπως και η
Περιφέρεια η οποία συμφώνησε με την ανάπλαση και
χρηματοδότησε το έργο.”
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Η αλήθεια για την ανάπλαση
στην περιοχή Αγ. Διονυσίου
Με αφορμή την εκδήλωση για
την παρουσίαση του έργου της
αστικής ανάπλασης στην περιοχή
Αγίου Διονυσίου, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Παρουσιάζεται ένα σημαντικό έργο
αστικής ανάπλασης στην περιοχή του
Αγίου Διονυσίου, στον Πειραιά, το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί, για άλλη μια φορά, να οικειοποιηθεί πλήρως, αποσιωπώντας πραγματικά γεγονότα και περιστατικά.
Όμως, το έργο δεν ξεκίνησε σήμερα. Η αρχή της αστικής
ανάπλασης των 470 στρεμμάτων βρίσκεται στο 2017, οπότε
η Περιφέρεια Αττικής, με απόφασή της, ενέγραψε στον
Προϋπολογισμό της και στο Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων,
το έργο και τη χρηματοδότησή του, από ίδιους πόρους, με
15 εκατομ. Ευρώ.
Το επόμενο βήμα έγινε, στις αρχές του 2018, με την υπογραφή από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Πειραιά
Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου
στη βάση της μελέτης του Δήμου.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Τεχνική Υπηρεσία
της Περιφέρειας Αττικής, η οποία σε συνεργασία με το Δήμο εργάστηκαν για την ωρίμανση του έργου και τη δημοπράτησή του μέχρι και την ανάδειξη του προσωρινού ανάδοχου του έργου, που έγινε το Μάιο του 2019.
Σημειωτέον, δε, ότι αυτό το έργο αποτελούσε μέρος ενός
μεγάλου προγράμματος αναπλάσεων, που υλοποίησε η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους Α’ και Β’
Πειραιά».
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“7 Αναζητήσεις’
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
7 ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
7 ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ
7 ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά επιμένει στη λογική ανάθεσης συγγραφής έργων, υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές ελλήνων συγγραφέων και δίνει βήμα σε πρωτότυπες θεματικές βαθειά ανθρώπινες
άμεσα συνδεδεμένες με την ιστορία
της Ελλάδας.
Οι 7 αναζητήσεις εντάσσονται σε
αυτή τη θεματική, εμπνέονται από τις
ραδιοφωνικές αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού, ανασύρουν μνήμες, και
αφηγούνται μέσα από προσωπικές
ιστορίες ανθρώπων, στιγμές της ελληνικής πραγματικότητας από το 1920
έως σήμερα.
7 θεατρικοί συγγραφείς: Άκης Δήμου, Ρούλα Γεωργακοπούλου, Στέφανος Δάνδολος, Μάκης Τσίτας, Γιάννης
Τσίρος, Θανάσης Χειμωνάς, Γιώργος
Σκαμπαρδώνης
συναντούν
7 σκηνοθέτες: Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Θοδωρής Γκόνης, Ηλέκτρα
Ελληνικιώτη, Νάνσυ Μπούκλη, Χάρης Πεχλιβανίδης, Μαρία Σάββα, Θα30 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

νάσης Χαλκιάς
7 ηθοποιοί: Μάνος Βακούσης, Κατερίνα Διδασκάλου Λεωνίδας Κακούρης,
Ρηνιώ Κυριαζή, Ηρώ Μπέζου, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Άννα Φόνσου
Η Ελλάδα της Μέσης Ανατολής, του
εμφυλίου, της μετανάστευσης στη Γερμανία, των αγνοουμένων της Κύπρου,
της ευμάρειας μετά τη δεκαετία του ’90,
της σύγχρονης αστικής απομόνωσης ,
της μετανάστευσης στη σκηνή του
ΔΘΠ μέσα από 7 ξεχωριστά κείμενα.
Γιατί «Έκτοτε τα ίχνη του χάνονται. Όποιος
γνωρίζει κάτι παρακαλείται να...».
Οι 7 αναζητήσεις είναι ένα πολύπτυχο,
μια σπονδυλωτή παράσταση με κείμενα ποιητικά ή ρεαλιστικά, τα οποία
αναζητούν ταυτότητες ανθρώπων, από
τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.
7 συγκλονιστικές ιστορίες. 7 αναζητήσεις
Ο πόλεμος, η μετανάστευση, η εξαφάνιση, η αιχμαλωσία, η απομόνωση, η
εγκατάσταση, η μοναξιά.
Κοινός τόπος της παράστασης οι άνθρωποι, η αναζήτηση
Αναμνήσεις, αναζητήσεις, ερωτήματα,
μαρτυρίες.
Την παράσταση 7 αναζητήσεις συνθέτουν τα παρακάτω κείμενα και η παρουσίασή τους θα γίνει ανάλογα με την
εποχή στην οποία αναφέρονται.

1.1920 / Άκης Δήμου: "Erasmia Dolores". Σκηνοθεσία: Χάρης Πεχλιβανίδης ερμηνεύει η Άννα Φόνσου
Μια γυναίκα. Ένας δρόμος, ο δρόμος
της. Από την κατεστραμμένη Σμύρνη
του 1922 στο Χαλέπι, κι από κει σε όλη
την Ευρώπη. Στη σκιά ενός άντρα. Που
δεν θα μάθει ποτέ αν ήταν ο άντρας της
ζωής της.

2.Εμφύλιος /Γιάννης Τσίρος: "Ειρήνη"
Σκηνοθεσία: Ηλέκτρα Ελληνικιώτη
ερμηνεύει ο Λεωνίδας Κακούρης
Η αναζήτηση της Ειρήνης μοιάζει
ανέλπιδη. Όλα δείχνουν ότι έχει χαθεί
σε δίνες μίσους, πολέμου κι αίματος.
Και πάντα είμαστε κι εμείς πληγωμένοι. Και πάντα μας λείπει.Η αναζήτηση
της Ειρήνης είναι το μόνο που μας μένει. Ακόμα κι ανέλπιδη, η αναζήτησή
της δημιουργεί ελπίδα.

3.δεκαετία του ‘60/ Μάκης Τσίτας:
"Ούτε μέρα" Σκηνοθεσία:
Προμηθέας Αλειφερόπουλος ερμηνεύει η Ηρώ Μπέζου Μια Ελληνίδα
τραγουδίστρια, που κάνει καριέρα στη
Γερμανία έχοντας αλλάξει το όνομά της,
μαθαίνει ότι η οικογένειά της την ψάχνει μέσω των Αναζητήσεων του Ερυθρού Σταυρού. Μνήμες και φαντάσματα του παρελθόντος ταράζουν τη ζωή
της. Θέλει να τους ξαναβρεί ή μήπως
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ΑΠΟ 24/1 &
ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ

όχι;

4.η πληγή της Κύπρου / Στέφανος

πούλου: "Η προβοσκίδα" Σκηνοθεσία:
Θοδωρής Γκόνης ερμηνεύει η Ρηνιώ
Κυριαζή. Αναζητώντας καλύτερους
όρους ζωής, ο εσωτερικός πόλεμος με
το οικείο είναι αναπόφευκτος. “Η Προβοσκίδα” είναι το δράμα της εγκατάστασης.

Δάνδολος: "Τρίτη βράδυ στην άκρη του
κόσμου".Σκηνοθεσία: Μαρία Σάββα
ερμηνεύει η Κατερίνα Διδασκάλου
Μία γυναίκα μόνη, στην άκρη του κόσμου. Όπου άκρη του κόσμου είναι η
η μετανάστευση /Γιώργος Σκαμαπέραντη μοναξιά. Μία γυναίκα που
θα μπορούσε να είναι κάθε γυναίκα, παρδώνης: "Ο Ιατροδικαστής"
και κάθε άντρας, και κάθε παιδί. Μία Σκηνοθεσία: Θανάσης Χαλκιάς ερμηνεύει ο Μάνος Βακούσης
γυναίκα που ζει με τη μνήμη.
δεκαετία ‘90/ Θανάσης Χειμωνάς: Ο ιατροδικαστής της Αλεξανδρούπολης μονολογεί για τους τετρακόσιους,
"Ο στοργικός πατέρας"
ως τώρα, πνιγμένους στον ποταμό
Σκηνοθεσία: Νάνσυ Μπούκλη, ερμη- Έβρο, που έχει ο ίδιος νεκροτομήσει.
νεύει ο Αλέξανδρος Μυλωνάς
Ένας στοργικός πατέρας αναζητεί τον Ταυτότητα παράστασης
Δημητράκη του. Θυμίζοντάς μας πως
τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται.
η εγκατάσταση/Ρούλα Γεωργακο- Σκηνικά-Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

7.

5.

7 Aναζητήσεις

6.

Κίνηση: Κική Μπάκα
Μουσική σύνθεση- επιμέλεια: Νίκος
Βασιλείου, Φωτισμοί: Άννα Σμπώκου
Δραματουργική σύνθεση Νίκος Διαμαντής, Φωτογράφιση promo Αλεξ
Κατ / Bίντεο promo Παντελής Μάκας
Βίντεο παράστασης Θωμάς Παλυβός
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετ.-Πέμ.-Παρ.: 20:30
Σάβ.: 18:00 & 21:00
Κυριακή: 19:00
Τιμές εισιτηρίων:
Διακεκριμένη: 30€ -ΦοιτητικόΑνέργων:25 €|Α’ Ζώνη: 25€ – Φοιτητικό-Ανέργων: 20€ | B’ Ζώνη: 20€
– Φοιτητικό-Ανέργων: 15 € | Γ’ Ζώνη: 15 € – Φοιτητικό-Ανέργων: 10 €
Προπώληση εισιτηρίων:
ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά :
210 4143 310
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