ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”

Τεύχος 25 Ιούλιος - Αύγουστος 2019

Καλό
καλοκαίρι!
Μέτρα
Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Εκλογές 2019
για την απαγόρευση για την αυτοαπασχόληση ποιοί εκλέγονται
του καπνίσματος
10.000 ανέργων
σε Α’ & Β’ Πειραιά

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
06

Ανακοίνωση της «Ένωσης Εκδοτών Εφημερίδων»
κατά του πρακτορείου «Άργους»

07

Καλοκαιρινή Συμφωνία
του Γιάννη Σκούρτη

08

ΕΒΕΠ: Το πακέτο και το χρονοδιάγραμμα των 15 φοροελαφρύνσεων

09

Μέτρα για τη απαγόρευση του καπνίσματος

11

Πιο ακριβές οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ

12

Εκλογές 2019

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

14

Νέα ψηφιακή εποχή για τη «ΣΤΑΣΥ»

15

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την αυτοαπασχόληση ανέργων

26

Oδηγίες προς λουομένους από το Υπ. Ναυτιλίας

28

Ανέλκυση «φαντασμάτων» από τον βυθό της Σαλαμίνας

Τεύχος 25 / Ιούλιος - Αύγουστος 2019
ΚΩΔ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 230013

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

“Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εκδότης - Υπεύθυνος για το νόμο:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Νικητάκης
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Μέρος
Γ. Γραμματέας: Γιάννης Σκούρτης
Ταμίας: Ευαγγελία Σαλπέα
Μέλη: Γεώργιος Φώτης,
Αριστέα Μαραγκού,
Βασίλης Δημητρίου
Εμπορική Διεύθυνση:
Ε. Νικητάκης, Σ. Μέρος, Ε. Σαλπέα
Διεύθυνση Σύνταξης:
Γιάννης Σκούρτης
Γραμματεία - Διαφημίσεις:
ΕΝΩΣΗ “Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ”
τηλ.: 210 4133200
e-mail: enosiagiatrias@yahoo.gr
neaapotoperiptero@yahoo.com

29 Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες αλλά όχι η εξάρτησή μας από το
πλαστικό...
30

9ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ανακοίνωση της «Ένωσης Εκδοτών Εφημερίδων»
κατά του πρακτορείου «Άργους»

Σ

την τελευταία εξέλιξη «της διακοπής της έγκαιρης διανομής
του Τύπου στην Θεσσαλονίκη»
αναφέρετα ανακοίνωση της Ένωσης
Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων
Αθηνών, εξέλιξη την χαρακτηρίζει «άλλη μιά μονομερή ενέργεια της ΑΡΓΟΣ».
Αναλυτικά η ΕΙΗΕΑ στην ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:
«Μετά και την τελευταία εξέλιξη της
διακοπής της έγκαιρης διανομής του
Τύπου στην Θεσσαλονίκη, εξέλιξη η
οποία αποτελεί άλλη μιά μονομερή
ενέργεια της ΑΡΓΟΣ, η οποία δεν προσπάθησε να τηρήσει ούτε τα προσχήματα κάνοντας διάλογο ή διαβούλευση με
τους εκδότες για την εξεύρεση λύσεως,
είναι ηλίου φαεινότερα τα εξής:
- Η ΑΡΓΟΣ δεν αντιλαμβάνεται ότι
αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τα έντυπα να βρίσκονται εγκαίρως στα σημεία πώλησης.
- Γίνεται κατανοητό ότι αγνοεί τις βα-
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σικές αρχές της διανομής ή, για κάποιον
λόγο, δεν την ενδιαφέρουν.
- Είναι, πλέον, αντιληπτό ότι η δυσμενής οικονομική κατάσταση του πρακτορείου οφείλεται αποκλειστικά σην
ανικανότητα των μετόχων και της διοικήσεως του να μπορέσουν να διαμορφώσουν τέτοιες συνθήκες, ώστε να βελτιωθούν οι όροι της διανομής και, ως εκ
τούτου, και η οικονομική κατάσταση
όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων
και των εργαζομένων τους.
- Είναι προφανές ότι το πλάνο των
περικοπών που ακολουθείται οδηγεί
νομοτελειακά στην καταστροφή των εκδοτικών επιχειρήσεων και στην απαξίωση των εκδοτικών προϊόντων.
Με δεδομένο πλέον ότι ολόκληρες
περιοχές της χώρας μας δεν παραλαμβάνουν Τύπο καθόλου ή έστω εγκαίρως, πολύ σύντομα το υπέρτατο αγαθό
της έντυπης ενημέρωσης θα αποτελεί
οριστικά παρελθόν. Καλούμε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς σε έναν ει-

λικρινή και ανοιχτό διάλογο με σκοπό
να εξευρεθούν οι απαραίτητες λύσεις
και να αποφευχθεί το αδιέξοδο στο
οποίο φαίνεται να οδηγούμεθα.
Δυστυχώς, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να υπερασπισθεί
επαρκώς την ανεξάρτητη και απρόσκοπτη διανομή του Τύπου. Ευχόμαστε η
νέα κυβέρνηση να το πράξει πριν να είναι πολύ αργά», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΙΗΕΑ.
*Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι τον Ιούνιο
η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε ζητήσει τη
λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του Άργους
ήδη από τον Ιούνιο, αναφέροντας τότε σε ανακοίνωσή της πως «συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον γι' αυτό πρέπει να ληφθούν
αυτεπαγγέλτως ασφαλιστικά μέτρα κατά της
εταιρείας "Άργος", τα οποία θα ισχύουν μέχρι
την έκδοση της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της κύριας υπόθεσης».

ΑΠΟΨΗ

Καλοκαιρινή συμφωνία...
του Γιάννη Σκούρτη

Ε

ίναι γεγονός πως οι καλοκαιρινοί μήνες δεν προσφέρονται
για πολλές και βαριές αναλύσεις. Χάνονται κι αυτές στη θερινή ραστώνη. Πόσα γεγονότα όμως έγιναν
κι άλλαξαν το τοπίο. Πήγαμε τέσσερις
φορές στις κάλπες και καταφέραμε να
τους έχουμε όλους ικανοποιημένους!
Ο μεν πρώτος γιατί έγινε, επιτέλους,
πρωθυπουργός, ο δέ δεύτερος γιατί
κράτησε τις δυνάμεις του, η τρίτη επειδή πήρε κάτι τις παραπάνω, ο τέταρτος
διότι αποδείχθηκε μπετόν-αρμέ κι άλλοι δύο νεοεισελθώντες κατάφεραν να
εκπροσωπούνται στη Βουλή. Μόνο ο
Λεβέντης δεν τα κατάφερε, οι άλλοι
είχαν δεί το όνειρο από νωρίς και είχαν αποσυρθεί, όπως επίσης και η
Χ.Α. η οποία πλέον έχει να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη χωρίς την κοινοβουλευτική κάλυψη-ασυλία.
Στα δικά μας τώρα τα πράγματα
δείχνουν στάσιμα, αφού όλοι περιμένουν τις κινήσεις των νέων κυβερνητών. Μάλλον δεν είναι ακριβώς στάσιμα διότι παρατηρήθηκε το τελευταίο
διάστημα από αρκετές εταιρίες μια μικρή-μικρή αύξηση, τόση όσο χρειάζεται για να ισοφαριστεί η μείωση του
ΦΠΑ από 24% σε 13% που έγινε πρίν
λίγες εβδομάδες. Αλλά μιά και όπως
είπαμε στην αρχή η ραστώνη μας κάνει βραδυκίνητους ας το προσπεράσουμε...
Λέγοντας για νέους κυβερνήτες
άκουσα πολύ προσεκτικά τον πρωθυπουργό αλλά και τον υπουργό για την
υγεία να δηλώνουν μετ΄επιτάσεως

πως ο αντικαπνιστικός νόμος θα
εφαρμοστεί παντού και αμέσως! Όσο
κι αν σας ακούγεται περίεργο είμαι
φανατικά υπέρ αυτού μέτρου. Θέλω
να ελπίζω πως δεν θα εξαντληθεί η
αυστηρότητα εφαρμογής του νόμου
μόνο στους χώρους καπνίσματος αλλά
και στους χώρους διάθεσης καπνικών
προϊόντων!! Άραγε θα το τολμήσουν;
Επίσης θεωρώ πως έχουν ωριμάσει ορισμένα αιτήματα του κλάδου
ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά κέρδους
για καπνικά, κάρτες κινητής, εισιτήρια
και βεβαίως τύπο! Δεν γνωρίζω αν θα
ξαναπιάσουμε από την αρχή τα θέματα αυτά, από μηδενικής βάσης εννοώ,
ή θα συνεχίσουμε με τα ήδη υπάρχοντα, όμως οι ανάγκες επιβίωσης του
κλάδου πιέζουν ασφυκτικά...τα αρμόδια υπουργεία ελπίζω να μας ακούσουν/καλέσουν.
Για τα θέματα με τους ΟΤΑ, ας
περιμένουμε τις αποφάσεις των νέων
δημοτικών αρχόντων και ιδίως αυτών
που προεκλογικά «καταλάβαιναν» το
δίκαιο των αιτημάτων μας. Το ίδιο
ισχύει και για τις Περιφέρειες. Πάντως το γεγονός πως εμπλέκονται τόσοι
φορείς και υπουργεία μόνο για το περίπτερο με ξεπερνά! Μήπως είναι
καιρός να σταματήσει όλη αυτή η γραφειοκρατία που μας ταλαιπωρεί;
Ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους τους συναδέλφους, μικρούς και μεγάλους, είναι το φορολογικό αλλά και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται. Για να μην παρεξηγηθώ,
δεν αρνούμαστε τον έλεγχο και την

επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων, όμως είναι αδιανόητο να
τιμωρηθεί ένας περιπτεράς για μιά τσίχλα ή έναν αναπτήρα ή ένα νερό που
πούλησε χωρίς να κόψει απόδειξη με
την ίδια λογική με την οποία τιμωρείται ένα ρεστωράν στη Μύκονοπ.χ.
(άσε που τις πιό πολλές φορές ο πελάτης τα παραπάνω είδη τα παίρνει μόνος του πετάει το αντίτιμο και φεύγει).
Για τελευταίο αλλά όχι έσχατο
θεωρώ πως πρέπει να ξεκινήσει μια
σοβαρή συζήτηση για το επάγγελμα
του περιπτερά-καπνοπώλη. Η σύντομη, χρονικά, διαχείριση ενός περιπτέρου και η δύσκολη έως αδύνατη μεταβίβασή του αποθαρρύνει σοβαρές
επενδύσεις από μέρους των επαγγελματιών. Η ιδιόμορφη ιδιοκτησιακή
κατάσταση που υπάρχει σήμερα (αναπηρικά, δημοτικά, οργανισμών) μεγαλώνει το πρόβλημα ανισότητας μεταξύ
των περιπτέρων.
Βλέπετε πως θεματάκια πάντα
θα υπάρχουν έστω και εν μέσω θέρους, η καταγραφή τους είναι εύκολη,
η διαδικασία να πείσεις είναι δύσκολη. Αλλά όπως ξέρετε είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα!
Καλό καλοκαίρι! Να προσέχετε τον
εαυτό σας και τους δικούς σας. Όσοι φύγετε
να περάσετε όμορφα κι όσοι μείνετε να περάσετε ακόμη καλύτερα!!!
Ο Γιάννης Σκούρτης είναι Γ. Γ. του
Δ. Σ. της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΒΕΠ: Το πακέτο και το χρονοδιάγραμμα
των 15 φοροελαφρύνσεων
Η Διοίκηση και οι επιχειρήσεις-μέλη
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς καλωσορίζουν το «πακέτο» των
φοροελαφρύνσεων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, χωρίς μάλιστα να θέτει
σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων για τα
πρωτογενή πλεονάσματα. Το νέο φορολογικό
νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη
Βουλή τον Σεπτέμβριο, θα περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές “ανάσες” για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις και, μάλιστα, με ταχύτερη
εφαρμογή από ότι είχαν ανακοινωθεί προεκλογικά. Εν τω μεταξύ, λαμβάνοντας υπόψη
τον «Γολγοθά» των 7,5 δις ευρώ άμεσων φόρων για το 2019 που ξεκινά τέλος Ιουλίου, η
κυβέρνηση καταθέτει το πρώτο φορολογικό
νομοσχέδιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος για μείωση 500 εκ. ευρώ στον ΕΝΦΙΑ,
ώστε να ισχύσει από φέτος τον Αύγουστο στα
εκκαθαριστικά 6,4 εκατ. ιδιοκτητών ακινήτων.
Το ΥΠ.ΟΙΚ. φαίνεται να έχει εξασφαλίσει στους θεσμούς «αντίμετρα» μείωσης δαπανών ύψους 950 εκατ. ευρώ ετησίως, ώστε να
ενσωματώσει διατάξεις άμεσης εφαρμογής και
φοροελαφρύνσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν
σταδιακά από το 2019 αντί του 2020. Το σχέδιο
στοχευμένης εξοικονόμησης περιλαμβάνει
επισκόπηση δαπανών ύψους 200 εκατ. ευρώ,
περικοπές επιχορηγήσεων στις ΔΕΚΟ 400
εκατ. ευρώ, επέκταση της ψηφιοποίησης 150
εκατ. ευρώ, επιβολή ανωτάτων ορίων στις δαπάνες 200 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα οι φοροελαφρύνσεις κοστολογούνται περίπου στα 2,5 δις
ευρώ για τη πρώτη διετία και συγκεκριμένα
850 εκατ. ευρώ από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ,
700 εκατ. ευρώ από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και 900 εκατ. ευρώ από τη
μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Σημαντικό
ρόλο στις προκαταρκτικές συζητήσεις μεταξύ
κυβέρνησης και δανειστών για τις μειώσεις φόρων, έπαιξε και το γεγονός ότι το οικονομικό
επιτελείο ολοκλήρωσε με επιτυχία το ετήσιο
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πρόγραμμα δανεισμού της χώρας με την έξοδο
στις αγορές για την έκδοση επταετούς ομολόγου αντλώντας 2,5 δις ευρώ, μετά από προσφορές 13 δις ευρώ, με επιτόκιο 1,9% και, κυρίως,
με «ποιοτική σύνθεση» αγοραστών.
Τα 15 συνολικά μέτρα των «φοροελαφρύνσεων» που εξαγγέλθηκαν από τη Κυβέρνηση και θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο,
είναι τα εξής:
1. Αναστολή του ΦΠΑ 24% στην οικοδομική δραστηριότητα για μία τριετία που αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την αγορά νεόδμητων ακινήτων από επενδυτές.
2. Καθιέρωση έκπτωσης φόρου ίσης με
το 40% της δαπάνης για όλες τις εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, συντήρησης και αξιοποίησης κτιρίων,
ως κίνητρο έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων.
3. Αναστολή για μία τριετία του φόρου
υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
4. Βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων για μικροοφειλέτες με μείωση της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής από τα 30 στα 20 ευρώ και του επιτοκίου από 5 σε 3%.
5. Καθολική μείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση, εξαιρουμένων των αλκοολούχων ποτών, στο 13% για όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων του καφέ και των ροφημάτων.
6. Μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά
κατά 22% από το 2019, με μείωση 30% για τις

μικρές ιδιοκτησίες, 20% για τη μεσαία τάξη και
10% για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία.
7. Μείωση του πρώτου συντελεστή της
φορολογικής κλίμακας φυσικών προσώπων
στο 9%, από 22%, για εισόδημα έως 10.000 ευρώ και του ανώτατου στο 42%, από 45%.
8. Διατήρηση αφορολόγητου ορίου και
προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
9. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
σε διάστημα δύο ετών.
10. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
11. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη στο 20%, από
28%, και συγκεκριμένα στο 24%, για τη χρήση
του 2019 και στο 20%, του 2020.
12. Μείωση της φορολογίας στα μερίσματα στο 5%, από 10%, από τη χρήση του
2019.
13. Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση
δύο συντελεστών 11% και 22%, από 13% και
24%.
14. Ισόποση μείωση 1,25% ετησίως των
ασφαλιστικών εισφορές από το 20% στο 15%.
15. Διεύρυνση της ρύθμισης των 120
δόσεων με την υπαγωγή των επιχειρήσεων
που έχουν βασική οφειλή μέχρι 1 εκατ. ευρώ
και για όσους παραμένουν στη ρύθμιση, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μέτρα για την
απαγόρευση
του καπνίσματος
Απαγορεύεται πλέον το τσιγάρο και
στους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και σε εστιατόρια, καφέ.
Οριστική είναι πλέον η καθολική απαγόρευση για το τσιγάρο σε δημόσιους
χώρους. Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η οποία προκειμένου να περάσει το
τέλος του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους γνωστοποίησε ότι θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή για την αναφορά παραβάσεων εντός
εξαμήνου.
Το μέτρο μάλιστα ξεκινά από την Βουλή. «Εφαρμόζεται άμεσα ο αντικαπνιστικός νόμος παντού στην Επικράτεια,
ξεκινώντας από το Κοινοβούλιο», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με το νόμο ο χώρος εντός του
οποίου διαπιστώνεται η παράβαση είναι:
•
νοσηλευτικά ιδρύματα όλων
των ειδών και των βαθμίδων,
•
εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά
προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά
σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
όλων των τύπων, Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
•
χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής
παντός τύπου ιδιωτικής εκπαίδευσης,
•
χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,
•
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ)
•
κέντρα διασκέδασης, κλπ.

Τι ισχύει με τον αντικαπνιστικό νόμο
Στην εγκύκλιο με τα πρόστιμα για όσους
παραβιάζουν τον αντικαπνιστικό νόμο
αναφέρεται:
•
Η παράβαση των διατάξεων
για την απαγόρευση του καπνίσματος
από τους δημόσιους λειτουργούς, τους
δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.
•
Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500)
ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
•
Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης
και λειτουργίας των χώρων της πρώτης
παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του
άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από
πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ, λαμβανομένης υπόψη
τυχόν υποτροπής. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό
διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην
πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά
η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
•
Σε όσους πωλούν προϊόντα

καπνού σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500)
έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η
υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το
ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται
προσωρινά η άδεια λειτουργίας, για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών,
ενώ στην πέμπτη ανακαλείται οριστικά
η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
•
Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού επιβάλλεται
πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής.
•
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.
3730/2008, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 35 του Ν. 3896/2010, για την παράβαση της απαγόρευσης καπνίσματος
στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού
1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ
διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των
3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας
ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός
(1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και
αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση,
αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πληρώνετε με πιστωτική κάρτα;
Όλες οι αλλαγές από τις 14 Σεπτεμβρίου

Ν

έος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ισχύσει
από τις 14 Σεπτεμβρίου, για
τις συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε η Ελληνική
Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).
Οι νέες απαιτήσεις ασφαλείας ορίζουν, μεταξύ άλλων, τη χρήση του κωδικού (PIN) για την ολοκλήρωση
ανέπαφων συναλλαγών, όταν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ή
αριθμό.
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με
την ανακοίνωση, από τις 14 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να ισχύει νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2015/2366 «για τις
υπηρεσίες πληρωμών» (PSD 2). Έτσι,
θα εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά
και πανευρωπαϊκά νέες απαιτήσεις
ασφαλείας στις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών πλη-
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ρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και
προπληρωμένων).
Οι νέες απαιτήσεις ασφαλείας θα
αφορούν τις εξής περιπτώσεις συναλλαγών:
•
Ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε τερματικά αποδοχής συναλλαγών των εμπόρων (POS). Θα απαιτείται από τον κάτοχο της κάρτας η χρήση
του κωδικού (ΡΙΝ) για την ολοκλήρωση και των ανέπαφων συναλλαγών
του, όταν αυτές υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό ή αριθμό. Σήμερα, οι
ανέπαφες συναλλαγές γίνονται μέχρι
το ποσό των 25 ευρώ.
•
Μεμονωμένες πληρωμές σε
περιβάλλον «ηλεκτρονικού εμπορίου». Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
ισχυρή ταυτοποίηση του κατόχου κάρτας, για τις ανάγκες της κάθε συναλλαγής του. Γι' αυτό ο αποδέκτης των συναλλαγών με κάρτα (π.χ. τράπεζα,
ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ)
θα πρέπει να συνεργαστεί έγκαιρα με

τις επιχειρήσεις-πελάτες του για την
χωρίς καθυστέρηση προσαρμογή των
συστημάτων του στο νέο περιβάλλον
ισχυρής ταυτοποίησης.
•
Πάγιες εντολές (περιοδικές
πληρωμές κατόπιν εξουσιοδότησης
του πελάτη σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπόρων). Θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση που αποδέχεται στην πλατφόρμα της περιοδικές πληρωμές με κάρτα πληρωμών, να
εξασφαλίζει την ισχυρή ταυτοποίηση
του κατόχου της και της συναλλαγής
του.
Οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών έχουν ήδη προβεί
στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθούν έγκαιρα στις παραπάνω νέες υποχρεωτικές ρυθμίσεις. Οι πελάτες-επιχειρήσεις των τραπεζών θα λάβουν τη σχετική λεπτομερέστερη ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες
από τις τράπεζες συνεργασίας τους.

Πιο ακριβές οι αναλήψεις με κάρτες
από ΑΤΜ άλλων τραπεζών
Πιο ακριβά γίνονται τα μετρητά για
τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν
την χρεωστική τους κάρτα για να κάνουν ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας από αυτή που έχει εκδοθεί η κάρτα τους, καθώς το υψηλό κόστος λειτουργίας των ΑΤΜ, όπως υποστηρίζουν τραπεζικά στελέχη, τις αναγκάζει
να χρεώνουν προμήθεια σε όσους δεν
είναι πελάτες τους και κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ τους.
Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρουν
τραπεζικά στελέχη, αποτελεί ακόμα ένα
κίνητρο για τη χρήση των χρεωστικών
καρτών που είναι ο πιο φθηνός τρόπος
συναλλαγών και συμβάλλει καίρια στον
περιορισμό της φοροδιαφυγής. Όσοι,
πάντως, επιμένουν στα μετρητά, θα πρέπει να αναζητούν ATM της δικής τους
τράπεζας για να γλυτώσουν την επιβάρυνση.
H προσαρμογή των προμηθειών που
χρεώνονται για την ανάληψη από
ΑΤΜ άλλης τράπεζας θα ξεκινήσει από
την ερχόμενη εβδομάδα και γίνεται ξεχωριστά από κάθε πιστωτικό ίδρυμα
ανάλογα με τη διάρθρωση του δικτύου
του και την επιχειρηματική του πολιτική.
Στην ουσία κάθε τράπεζα προσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική στους
κανονισμούς της ΕΕ που προβλέπουν
ότι όλοι οι κάτοχοι καρτών, έλληνες και
ξένοι, πρέπει να πληρώνουν το ίδιο
όταν πραγματοποιούν συναλλαγές από
το ΑΤΜ ενός πιστωτικού ιδρύματος
που δεν είναι όμως ο εκδότης της κάρτας τους.

Όπως επισημαίνεται από τραπεζικά
στελέχη, ο πελάτης δεν επηρεάζεται καθόλου εφόσον επιλέγει το ΑΤΜ της δικής του τράπεζας. Εύλογα κάθε τράπεζα
έχει άλλη τιμολόγηση και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τράπεζα Πειραιώς που έχει το πλέον ευρύτερο «φυσικό» δίκτυο αλλά και ATMs off site,
δηλαδή εκτός καταστημάτων σε όλη την
Ελλάδα και βαρύνεται με υψηλότερο
κόστος, μεταξύ άλλων, για τη συντήρηση, τη φύλαξη, τη διατήρηση μετρητών.
Αξίζει να σημειωθεί, όπως τονίζεται από
αρμόδια τραπεζικά στελέχη, ότι όλο και
συχνότεροι πλέον βανδαλισμοί έχουν
αυξήσει το κόστος συντήρησης των
ATM.
Τράπεζα Πειραιώς-Το μεγαλύτερο
δίκτυο ΑΤΜ
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοινώσει την προσαρμογή των τιμολογίων
που αφορούν τις αναλήψεις μετρητών
αρχής γενομένης από τις 22 Ιουλίου. Οι
κάτοχοι καρτών που θα χρησιμοποιούν
ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς για τη
συναλλαγή που γίνεται μέσω του δια-

τραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, θα χρεώνονται με 3 ευρώ, ακριβώς όπως μέσω
των άλλων διεθνών σχημάτων, αφού
πάντως ερωτηθούν αν αποδέχονται τη
χρέωση.
Παράλληλα, για τους δικούς της πελάτες η Τράπεζα Πειραιώς από τις 22
Ιουλίου μειώνει την προμήθεια που
πληρώνουν όταν κάνουν χρήση των
ΑΤΜ άλλης τράπεζας.
Σήμερα σε αυτές τις περιπτώσεις, για
ποσό ως 250 ευρώ, υπάρχει χρέωση
1,40 ευρώ και για μεγαλύτερο ποσό 2,20
ευρώ, ενώ από τις 22 Ιουλίου, η χρέωση
θα μειωθεί σε 0,60 ευρώ προκειμένου
να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο
τρόπο.
Η Τράπεζα για την εξυπηρέτηση των
πελατών της, αλλά και γενικότερα του
κοινού, διατηρεί μεγάλο δίκτυο ΑΤΜ
σε όλη την Ελλάδα, ενθαρρύνει όμως
τους πελάτες της να κάνουν μεγαλύτερη
χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών με ασφάλεια και ευκολία.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τα εκλογικά αποτελέσματα σε Α’ και Β’ Πειραιά

Οι εκλεγέντες βουλευτές σε Α’ και Β’ Πειραιά
Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κατσαφάδος Ιωάννη Κωνσταντίνος (ΝΔ)
Μελάς Παναγιώτη Ιωάννης (ΝΔ)
Μανωλάκος Πέτρου Νικόλαος (ΝΔ)
Δούνια Δημητρίου Παναγιώτα (Νόνη) (ΝΔ)
Μπουτσικάκης Ιωάννη Χριστόφορος - Εμμανουήλ (ΝΔ)
Δρίτσας Παναγιώτη Θεόδωρος (ΣΥΡΙΖΑ)
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Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνου Δημήτριος (ΝΔ)
Τραγάκης Παναγιώτη Ιωάννης (ΝΔ)
Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα) (ΣΥΡΙΖΑ)
Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης (ΣΥΡΙΖΑ)
Αλεξιάδης Ζαφειρίου Τρύφων (ΣΥΡΙΖΑ)
Μανωλάκου Εμμανουήλ Διαμάντω (ΚΚΕ)
Ασημακοπούλου Δημητρίου Σοφία - Χάιδω (ΕΛΛ. ΛΥΣΗ)
Μπακαδήμα Αγαθοκλή Φωτεινή (ΜΕΡΑ25)

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης
Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Παναγιώτης Πικραμμένος
Υπουργείο Οικονομικών:
Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας
Υφυπουργός, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία: Απόστολος Βεσυρόπουλος
Υφυπ. αρμόδιος για τη δημοσιονομική
πολιτική: Θεόδωρος Σκυλακάκης
Υφυπουργός αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: Γεώργιος Ζαββός
Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Υπουργός: Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης
Υφυπουργός αρμόδιος για τις ιδιωτικές
επενδύσεις και τις συμπράξεις δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα: Γιάννης Τσακίρης
Υφυπουργός αρμόδιος για την έρευνα
και τεχνολογία: Χρίστος Δήμας
Υφυπ. αρμόδιος για τη βιομηχανία και
το εμπόριο: Νίκος Παπαθανάσης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νίκος Δένδιας
Αν. υπουργός Αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
Υφυπουργός για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια: Κώστας
Φραγκογιάννης
Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο
ελληνισμό: Αντώνης Διαματάρης
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Αν. υπουργός αρμόδιος για τη μετανάστευτική πολιτική: Γιώργος Κουμουτσάκος
Υφυπ. αρμόδιος για την αντεγκληματική πολιτική: Λευτέρης Οικονόμου
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Νίκος Παναγιωτόπουλος
Υφυπουργός: Αλκιβιάδης Στεφανής
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Νίκη Κεραμέως
Υφυπ. αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και ειδικής αγωγής: Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης: Βασίλης Διγαλάκης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργός: Γιάννης Βρούτσης
Υφυπ. αρμόδιος για θέματα κοινωνικής
ασφάλισης: Παναγιώτης Μηταράκης
Υφυπουργός αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης:
Δόμνα Μιχαηλίδου
Yπουργείο Υγείας
Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας
Υφυπουργός: Βασίλης Κοντοζαμάνης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων: Γεράσιμος Θωμάς
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος:
Δημήτρης Οικονόμου
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Υπουργός: Λίνα Μενδώνη
Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα
Αθλητισμού: Λεύτερης Αυγενάκης
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργός: Κώστας Τσιάρας
Υφυπουργός Δικαιοσύνης: Δημήτρης
Κράνης
Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Παναγιώτης Θεοδωρικάκος
Υφυπ. αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης και εκλογών: Θεόδωρος Λιβάνιος
Υφυπ. αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης: Θεόδωρος Καραόγλου
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπουργός Επικράτειας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης: Κυριάκος Πιερρακάκης
Υφυπουργός για θέματα Απλούστευσης
Διαδικασιών: Γεώργιος Γεωργαντάς
Υφυπ. για θέματα ψηφιακής στρατηγικής: Γρήγορης Ζαρειφόπουλος
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργός: Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής
Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Μεταφορών: Γιάννης Κεφαλογιάννης
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολίτικης
Υπουργός: Γιάννης Πλακιωτάκης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Υπουργός: Μάκης Βορίδης
Υφυπουργός αρμόδιος για την Κοινή
Αγροτική Πολίτικη: Κώστας Σκρέκας
Υφυπουργός αρμόδιος για την Αλιευτική Πολίτικη: Φωτεινή Αραμπατζή
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Χάρης Θεοχάρης
Υφυπουργός: Μανός Κόνσολας
Υπουργός Επικράτειας: Γιώργος Γεραπετρίτης
Υφυπουργός πάρα τω πρωθυπουργώ
αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου: Άκης Σκέρτσος
Υφυπουργός πάρα τω πρωθυπουργώ
αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και
ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος: Στέλιος Πέτσας
Πρόεδρο της Βουλής: Κωνσταντίνος
Τασούλας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέα ψηφιακή εποχή για τη «ΣΤΑΣΥ»
«GOOGLE MAPS-GOOGLE STREET VIEW»

Ένα ακόμη «ψηφιακό βήμα» πραγματοποιεί
η ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.)
με τις περίπου 300 τεχνικά άρτιες φωτογραφίες 360 μοιρών από όλους τους σταθμούς
του Μετρό, του Ηλεκτρικού και του Τραμ,
ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την ΣΤΑΣΥ και από τον περασμένο Απρίλιο άρχισαν
να αναρτώνται στους ψηφιακούς χάρτες
Google Maps/ Google Street View.
Με αυτόν τον τρόπο η ΣΤΑΣΥ, στοχεύοντας
πάντα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες της Αθήνας,
αλλά και των επισκεπτών από όλο τον κόσμο, κάνει ένα ακόμη άνοιγμα στη σύγχρονη τεχνολογία για τη διευκόλυνση του κοινού που χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα πλοήγησης.
Η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ αντιλαμβανόμενη
ότι πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος ενημέρωσης,
πλοήγησης- δρομολόγησης στις μητροπόλεις όλου το κόσμου, ξεκίνησε πριν από 8
μήνες το τεράστιο έργο καταγραφής των
σταθμών με φωτογραφίες 360 μοιρών.
Στόχος η εξυπηρέτηση των επιβατών μας,
Ελλήνων και ξένων, αλλά και η δημιουργία
αίσθησης ασφάλειας προς τους επισκέπτες
απ’ όλο τον κόσμο, ότι έχουν φτάσει στον
14 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

σωστό προορισμό και πως αυτή είναι η σωστή αποτύπωση του εκάστοτε χώρου σφαιρικά.
Στο διάστημα των δύο μηνών που μεσολάβησαν από τις πρώτες αναρτήσεις σφαιρικών
φωτογραφιών (360 μοιρών) στο διεθνές χαρτογραφικό σύστημα Google Maps/ Google
Street View, εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες
του διαδικτύου εξυπηρετήθηκαν, βοηθήθηκαν και δρομολογήθηκαν χρησιμοποιώντας
τις σφαιρικές φωτογραφίες των σταθμών του
Μετρό, του Ηλεκτρικού και του Τραμ. Οι
ψηφιακές «επισκέψεις» στους σταθμούς του
δικτύου της ΣΤΑΣΥ αυξάνονται με καταιγιστικό ρυθμό, καθώς τα εκατομμύρια των
τουριστών που έρχονται στη χώρα μας και
είναι πλήρως εξοικειωμένοι με την ψηφιακή
δρομολόγηση μέσω των χαρτών της Google
και μέσα στον Ιούνιο οι θεάσεις του σταθμού
«Σύνταγμα» ξεπέρασαν τις 400.000 θεάσεις,
ενώ οι επίσημα αναρτημένες από την ΣΤΑΣΥ φωτογραφίες είχαν πάνω από 100.000
θεάσεις. Αντιστοίχως περίπου 40.000 θεάσεις
είχαν οι 360 μοιρών φωτογραφίες της ΣΤΑΣΥ του σταθμού της Ακρόπολης και περίπου
32.000 της Ομόνοιας.
Με την ανάρτηση των σφαιρικών φωτογρα-

φιών η ΣΤΑΣΥ:
- Διευκολύνει τις μετακινήσεις των επιβατών, Ελλήνων και ξένων, στο δίκτυό της.
- Δίνει σαφή εικόνα- πληροφόρηση από τις
εισόδους- εξόδους και τις πλατφόρμες.
- Πιστοποιεί την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών διεθνώς
- Βελτιώνει την σύγχρονη εικόνα των ψηφιακών της υπηρεσιών και προάγει με διαδραστικό τρόπο την παρουσία της στο χαρτογραφικό σύστημα που χρησιμοποιεί όλος
ο πλανήτης.
Ενδεικτικά links στο Google Maps:
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
https://goo.gl/maps/FHAnB1yJ6hTeo4qy7
https :// goo . gl / maps / rQdXm 9 xir 59 YLCmc 7
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
https://goo.gl/maps/3ziiqP94jBhCPKXGA
https://goo.gl/maps/whvdEPtd1vjaSFdC8
ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ
https://goo.gl/maps/xCRsVS3qoQQpUTWz8
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
https://goo.gl/maps/yHZihZzcU3jSbjmbA
ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ (ΤΡΑΜ)
https://goo.gl/maps/JTR59C2HZAYGFMqd7

Νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την αυτοαπασχόληση 10.000 ανέργων
Η επιλογή της αυτοαπασχόλησης αποτελεί
διαχρονικά επίκαιρο φαινόμενο στα πεδία
της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.Η Ελλάδα, συγκριτικά με τα άλλα κράτη
μέλη της ΕΕ, εμφανίζει με διαφορά το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχόλησης που υπολογίστηκε το 2018 στο 33,5% της συνολικής
απασχόλησης ατόμων ηλικίας 15 ετών και
άνω, με τον μ.ο. στην Ε.Ε. να είναι 15,3%
(OECD data, Labour Force Statistics 2018).
Οικονομικό βοήθημα στην κατεύθυνση της
αυτοαπασχόλησης δίνει η νέα δράση «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση
μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων,
ηλικίας 18-66 ετών», με την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινάει την Τετάρτη 10 Ιουλίου
2019.
Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), θα είναι ανοιχτή σε ετήσια βάση
για την περίοδο 2019-2021 και αποσκοπεί
στην διευκόλυνση των ανέργων στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των νέων επιχειρήσεων κατά την πρώτη φάση λειτουργίας
τους. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι
άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι
στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία, ενώ σε περίπτωση προηγούμενης
επιχειρηματικής δραστηριότητας, έπρεπε να
την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011.
Ο συνολικός αριθμός των 10.000 δυνητικά
ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος
κατανέμεται ηλικιακά ως εξής:
18-29 ετών: 2.000 άτομα / 30-66 ετών: 8.000
άτομα
Επιπρόσθετα, στο πρόγραμμα μπορούν να
υποβάλουν αίτηση και άνεργοι που δεν
έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την ενημέρωση της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου (προέγκριση) θα πρέπει προχωρήσουν στην έναρξη της δραστη-

ριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες, ενώ μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις
(3) μήνες.
Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα
είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες
νομικές μορφές: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ),

ρων, το μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας, αποσβέσεις παγίων κα.
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, που
έχει την μορφή Επιχειρηματικού Σχεδίου,
στην σχετική περιοχή της ιστοσελίδας του
ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή της αίτησης πρέπει να
έχουν προηγηθεί η εξατομικευμένη παρέμβαση και η έναρξη της νέας επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ από τις
4/7/2019 και μετά. Όπως επισημάνθηκε,
εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση χωρίς να έχουν κάνει
έναρξη, ωστόσο οφείλουν να προβούν σε
έναρξη το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από
την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης
της αίτησης τους.
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τους ομόρ- Στο πλαίσιο της αξιολόγησης κάθε αίτησης,
ρυθμους εταίρους, Εταιρεία Περιορισμένης εξετάζεται η ποιότητα, πληρότητα και ωριΕυθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική μότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου σύμΕταιρεία (ΙΚΕ) ή με τη νομική μορφή Συ- φωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
νεταιρισμού Εργαζομένων του άρθρου 24 1.
Σαφής περιγραφή της επιχειρηματου ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
τικής ιδέας
Το ποσό επιχορήγησης θα καταβληθεί σε 2.
Συνάφεια και επάρκεια του ενδιατρεις δόσεις και διαμορφώνεται ως εξής:
φερόμενου με το αντικείμενο της επιχειρηi.
έως 12.000€ σε ατομικούς επιχει- ματικής δραστηριότητας
ρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο 3.
Οικονομοτεχνική επάρκεια του
εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%
επιχειρηματικού σχεδίου
ii.
έως 9.000€ σε μέλη εταιρειών που 4.
Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηκατέχουν το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου
λαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις
iii.
έως 8.000€ σε μέλη εταιρειών που
με υφιστάμενες επιχειρήσεις και/ή συμπράκατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου
ξεις μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για
Σημειώνεται ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δι- τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Συνάφεια της επιχειρηματικής
καιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε 5.
αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και σε μια δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίμόνο επαγγελματική εγκατάσταση.
κευσης
(RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020
Στις δαπάνες που επιχορηγούνται στο πλαίσιο της δράσης (επιλέξιμες δαπάνες) περι- Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια με βάση
λαμβάνονται τα ενοίκια επαγγελματικού την τεκμηρίωση του βαθμολογείται από 0
χώρου, δαπάνες ΔΕΚΟ, δαπάνες για αμοιβές έως 5, ενώ προκειμένου να προεγκριθεί το
τρίτων (πχ λογιστές), δαπάνες προβολής, δα- επιχειρηματικό σχέδιο του δυνητικά ωφεπάνες για προμήθεια αναλωσίμων, οι ασφα- λούμενου, θα πρέπει να συγκεντρώσει συλιστικές εισφορές του επιχειρηματία/εταί- νολική βαθμολογία τουλάχιστον 8
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Tο νέο ηλεκτρονικό τσιγάρο Logic Compact της JTI
Το Logic COMPACT τώρα και στην
ελληνική αγορά!
Ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο
άτμισμα και ανταποκρινόμενη στις
ανάγκες των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής ποιότητας και (εξαιρετικά)

δικτύου από το οποίο διαθέτει όλα τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα της JTI.
«Με την κυκλοφορία του Logic
COMPACT στην Ελλάδα, η JTI επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει στους ενήλικες καταναλωτές μια

θυμούν, επιλέγοντας απλά τη γεύση
που επιθυμούν.
•
Υγρά επαναπλήρωσης παρασκευασμένα στην Ευρώπη: Με την
ποιότητα, την αξιοπιστία και την εγγύηση της JTI

απλά στη χρήση, η JTI διαθέτει τώρα
και στην Ελλάδα το Logic COMPACT.
Με μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό, μέγεθος-‘τσέπης' και μαγνητική
φόρτιση με ένα μόνο κλικ, το Logic
COMPACT είναι κάτι περισσότερο
από ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αποτελεί
την τέλεια φορητή συσκευή ατμίσματος.
Χωρίς κουμπιά και ρυθμίσεις. Ο χρήστης τοποθετεί απλά την κάψουλα και
ατμίζει.
Το Logic COMPACT λειτουργεί με
προ-γεμισμένες κάψουλες (pods) οι
οποίες κουμπώνουν μαγνητικά στη συσκευή με ένα κλικ. Τα υγρά επαναπλήρωσης παρασκευάζονται στην Ευρώπη
και ανταποκρίνονται πλήρως στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας
που απαιτούνται από τους κανονισμούς
της Ε.Ε..
Στην Ελλάδα, το Logic COMPACT
είναι διαθέσιμο στους καταναλωτές σε
επιλεγμένα σημεία πώλησης μέσω του

σύγχρονη, εύκολη στη χρήση, εναλλακτική επιλογή στην κατηγορία των
ηλεκτρονικών τσιγάρων», δηλώνει ο
Edoardo Voletti, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JTI στην Ελλάδα.
Η JTI είναι ήδη παγκόσμιος ηγέτης
στην κατηγορία του ηλεκτρονικού τσιγάρου με ισχυρή παρουσία σε πολλές
αγορές προϊόντων ατμίσματος, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Μεγάλης
Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα Logic κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή σε 12 επιμέρους
αγορές παγκοσμίως και αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της παγκόσμιας
αξίας των ηλεκτρονικών τσιγάρων.
Πληροφορίες για το προϊόν
•
Συσκευή Logic Compact: Διαθέσιμη σε 3 μεταλλικά χρώματα - ανθρακί, (γκρι σκούρο), μπλε και ροζ
•
Προγεμισμένες κάψουλες
(pods): Οι ατμιστές μπορούν να αλλάζουν κάψουλα όποτε και όσο συχνά επι-

•
Απλή λειτουργία συσκευής:
Άμεση χρήση, χωρίς κουμπιά ή άλλες
ρυθμίσεις
•
Συντήρηση συσκευής: Δεν
απαιτείται
•
Μπαταρία και φόρτιση: Μπαταρία λιθίου 350mAh - πλήρης φόρτιση σε περίπου 70 λεπτά
Η συσκευασία του προϊόντος περιέχει:
•
Τη συσκευή
•
Μία κάψουλα (Pod) Tobacco
12mg/ml
•
Φορτιστή USB
Οι κάψουλες (pods) του Logic COMPACT διατίθενται σε τέσσερις γεύσεις:
•
Tobacco: 18mg/ml, 12mg/ml,
6mg/ml
•
Menthol: 12mg/ml
•
Cherry: 12mg/ml
•
Berry Mint: 12mg/ml
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Διακρίσεις και βραβεία
για την «ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ»
Διάκριση «πολυτελείας» για την Κα- Η Καρέλια Α.Ε. στα «Διαμάντια της
ρέλια στα Packaging Innovation Ελληνικής Οικονομίας»
Awards

Μία σημαντική διάκριση απέσπασε το νέο σήμα της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια, George Karelias and Sons Bright
Virginia. Η πολυτελής κασετίνα απέσπασε το Silver Award
στην κατηγορία «Luxury», κατά τη διάρκεια της τελετής
απονομής των Packaging Innovation Awards 2019.
Η φετινή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 20
Ιουνίου στο Gazarte, σε μια λαμπρή εκδήλωση που διοργάνωσε το περιοδικό Marketing Week και ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ). Τα Packaging Innovation Awards αναδεικνύουν
και επιβραβεύουν αυτούς που ξεχώρισαν για την καινοτομία, τον σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις διαδικασίες που εφάρμοσαν σε ολόκληρη την αλυσίδα Συσκευασίας, αναδεικνύοντας την πραγματική της αξία στο branding
των προϊόντων τους.
«Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αποτελεί επιβράβευση της στρατηγικής επιλογής της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια να δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα,
τα οποία χαρακτηρίζονται από την ποιότητα και το μοναδικό
design της συσκευασίας τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Δημήτρης Καραμήτσος, Διευθυντής Marketing Ελλάδας, ο
οποίος συνέχισε, λέγοντας: «Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να πρωταγωνιστούμε στην αγορά για περισσότερα
από 130 χρόνια και τα προϊόντα μας να συγκαταλέγονται
στις πρώτες επιλογές των καπνιστών παγκοσμίως».
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Για άλλη μία συνεχόμενη χρονιά, η Καρέλια A.E. τιμήθηκε με τη σημαντική διάκριση «Diamonds of the Greek
Economy», που επιβραβεύει τους δυναμικότερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.
Η βράβευση της Καρέλια Α.Ε. ως μία από τις κορυφαίες
ελληνικές επιχειρήσεις επιβεβαιώνει τη στρατηγική που χαράσσει καθώς και την υγιή αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθεί, παράγοντες που έχουν καταστήσει το όνομά της συνώνυμο της ποιότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνής αγορές όπου δραστηριοποιείται. Με το βλέμμα στραμμένο στην καινοτομία και με στόχους ξεκάθαρους, η
Καρέλια Α.Ε. κεφαλαιοποιεί τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ελληνική
οικονομία, διατηρώντας παράλληλα άρρηκτους δεσμούς εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους της και την τοπική κοινωνία.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
«Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα, στις 10 Ιουλίου, παρευρέθησαν επιχειρηματίες και στελέχη των υγιέστερων ελληνικών εταιρειών, των οποίων η δράση εκπέμπει ένα ηχηρό
μήνυμα για τις προοπτικές του επιχειρείν και της ανάπτυξης.
Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους της Καρέλια Α.Ε., ο Διευθυντής Marketing κ. Βασίλης Μαστοράκης.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τη New Times
Publishing, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

“Στο φως φεγγαριού”
Οι εκδηλώσεις για την
Πανσέληνο Αυγούστου 2019
Το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού διοργανώνει με επιτυχία
από το 2002 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου προσφέροντας
στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει
μια καλοκαιρινή βραδιά κάτω από το
φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού
στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας.
Ο απολογισμός των εκδηλώσεων του
2018 ξεπέρασε τους 100.000 επισκέπτες
(έναντι των 74.970 επισκεπτών για το
2017 και 63.795 για το 2016) που κατέκλυσαν αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την επικράτεια.
Ο εορτασμός της Πανσελήνου του
Αυγούστου 2019 θα κορυφωθεί την
Πέμπτη 15 Αυγούστου, ημέρα της
Πανσελήνου, με εκδηλώσεις που εκκινούν από τις 11 Αυγούστου και ολοκληρώνονται στις 19 Αυγούστου.
97 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και
μουσεία της χώρας θα παραμείνουν
ανοιχτά για να απολαύσει το κοινό το
πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού
και σε 48 από αυτά θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, κυρίως μουσικές
συναυλίες. Οι εκδηλώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα
μουσεία της χώρας, που αναμένεται να
αυξηθούν, καταγράφονται σε πίνακες
που θα επικαιροποιούνται για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού και θα
είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα.
Για τον εορτασμό της Πανσελήνου
του Αυγούστου που συμπίπτει για το
2019 με την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, επιλέχθηκε ως θέμα της αφί-

σας η Ι. Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής
στη Σίφνο.
Η είσοδος σε όλους τους χώρους είναι
ελεύθερη για το κοινό.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
σε Περιφέρεια Αττικής:
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα
συμμετάσχει όπως και κάθε χρόνο στις
εκδηλώσεις της Πανσελήνου του Αυγούστου 2019 με μουσικά σύνολα και
θεματικές περιηγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου.
Αρχαιολογικός χώρος Αμφιαρείου

στον Ωρωπό Ο χώρος θα παραμείνει
ανοικτός για το κοινό έως τις 24.00 με
εκδήλωση που περιλαμβάνει ηχογραφημένη απαγγελία ποιημάτων από καταξιωμένους Έλληνες ποιητές και μουσική.
Δυτικοί Λόφοι Ο χώρος παραμένει
ανοικτός για το κοινό όλο το 24ωρο
Κάστρο Χώρας Κυθήρων και Μόνιμη Έκθεση Οικοσήμων To Κάστρο
Χώρας Κυθήρων και η Μόνιμη Έκθεση Οικοσήμων θα παραμείνουν επισκέψιμα για το κοινό μέχρι τις 24:00 χωρίς εκδηλώσεις.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η Philip Morris International ανακοίνωσε την
έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων της πώλησης του IQOS στις
Η.Π.A.
•Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α. επιβεβαίωσε στις 30 Απριλίου ότι το IQOS, το
ηλεκτρικά θερμαινόμενο σύστημα καπνού της Philip Morris International
(PMI), είναι κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας και ενέκρινε την πώλησή του στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής. Η απόφαση
του FDA είναι αποτέλεσμα της ενδελεχούς αξιολόγησης της αίτησης της
PMI προς τον Οργανισμό, που υποβλήθηκε το 2017, για την έγκριση της
κυκλοφορίας του προϊόντος.
Σε αντίθεση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS θερμαίνει – αλλά δεν
καίει – τον καπνό. Είναι το πρώτο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού
που λαμβάνει άδεια πώλησης στις
Η.Π.Α., σε συνέχεια του νόμου του
2009, που εξουσιοδοτεί τον FDA να
ρυθμίζει τα προϊόντα καπνού, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των
καινοτόμων προϊόντων.
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του
FDA ο Ανδρέας Καλαντζόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της PMI, είπε:
“Η απόφαση του FDA να εγκρίνει
την κυκλοφορία του IQOS στις
Η.Π.Α. είναι ένα σημαντικό βήμα
μπροστά για τους περίπου 40 εκατομμύρια Αμερικανούς, άνδρες και γυναίκες, που καπνίζουν. Κάποιοι θα διακόψουν το κάπνισμα. Οι περισσότεροι
δεν θα το διακόψουν και για αυτούς το
IQOS προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή χωρίς τον καπνό του τσιγάρου.
Μόνο μέσα σε δυο χρόνια, 7,3 εκατομ22 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

μύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εγκατέλειψαν εντελώς το τσιγάρο και το
αντικατέστησαν με το IQOS. Η σημερινή απόφαση του FDA δίνει αυτή την
ευκαιρία και στους Αμερικανούς ενήλικους καπνιστές. Όλοι μας στην PMI
είμαστε αποφασισμένοι να αντικαταστήσουμε τα συμβατικά τσιγάρα με
εναλλακτικά προϊόντα χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, που συνδυάζουν
προηγμένη τεχνολογία και αυστηρή
επιστημονική τεκμηρίωση. Η ανακοίνωση του FDA είναι ένα ιστορικό
ορόσημο.”
Πρόσθεσε, “Η απόφαση καθορίζει
σαφείς οδηγίες για την κυκλοφορία του
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων μάρκετινγκ, που μεγιστοποιούν την ευκαιρία για τους ενήλικες
να αντικαταστήσουν τα συμβατικά τσιγάρα, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα
την μη ενδεδειγμένη χρήση του. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτόν τον στόχο.
Ο FDA έχει θέσει υψηλές προδιαγραφές και θα δουλέψουμε μαζί του για να
εφαρμόσουμε την απόφαση ώστε το
IQOS να φτάσει στο κατάλληλο κοινό
– τους ενήλικους καπνιστές.”
Η PMI θα διαθέσει το IQOS στην
αγορά των Η.Π.Α. μέσω αποκλειστικής άδειας με την Altria Group, Inc.,
της οποίας η θυγατρική Philip Morris
USA έχει την τεχνογνωσία της αγοράς
και τις υποδομές για να διασφαλίσει
την επιτυχημένη κυκλοφορία του. Η
PM USA είναι έτοιμη να ξεκινήσει το
πλάνο λανσαρίσματος του IQOS.
Η PMI υπέβαλε εμπεριστατωμένη

επιστημονική τεκμηρίωση για την
υποστήριξη αφενός της αίτησης άδειας
κυκλοφορίας (Premarket Tobacco
Product Application - PMTA) και
αφετέρου της παράλληλης αίτησης για
την έγκριση του IQOS ως «Προϊόν
Καπνού Τροποποιημένου Κινδύνου»
(Modified Risk Tobacco Product Application - MRTPA), που ο FDA συνεχίζει να εξετάζει.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος
Χαρπαντίδης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις αυτές, ανέφερε «Η απόφαση αυτή
είναι εξαιρετικά σημαντική για τους
ενήλικους καπνιστές των ΗΠΑ οι
οποίοι θα έχουν, πλέον, πρόσβαση σε
καλύτερες εναλλακτικές σε σχέση με το
τσιγάρο, όπως και τα 7,3 εκατομμύρια
καπνιστές στον κόσμο. Στην Ελλάδα
όλο και περισσότεροι καπνιστές στρέφονται αποκλειστικά στο IQOS, με σημαντικό μερίδιο αγοράς πανελλαδικά,
καθιστώντας τη χώρα μας την 3η αγορά του IQOS παγκοσμίως μετά την Ιαπωνία και τη Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε η ΡΜΙ στην χθεσινή ετήσια συνέλευση των μετόχων της. Το εργοστάσιο της Παπαστράτος είναι έτοιμο να
ανταποκριθεί στις νέες παγκόσμιες
προκλήσεις.

Παπαστράτος:
δημιουργεί 160 νέες θέσεις εργασίας
Η Παπαστράτος δημιουργεί 160
νέες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενισχυθούν
οι πωλήσεις και η ενημέρωση των
ενήλικων καπνιστών για το νέο
προϊόν θερμαινόμενου καπνού, το
IQOS.
Οι 160 πωλητές
IQOS που θα επιλεγούν και θα προσληφθούν από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
με την της Παπαστράτος, θα απασχοληθούν με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου. Όλη η
διαδικασία της επιλογής και πρόσληψης θα ολοκληρωθεί πανελλαδικά μέσα στον Ιούνιο.
Οι νέες αυτές θέσεις εργασίας είναι

επιπλέον των 400 θέσεων που ανακοίνωσε η Παπαστράτος, ως αποτέλεσμα της μεγάλης επένδυσης των
300 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή
του εργοστασίου της σε μονάδα
αποκλειστικής παραγωγής θερμαι-

νόμενων ράβδων καπνού για το
IQOS σταματώντας μετά από 87
χρόνια την παραγωγή τσιγάρων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
βρουν πληροφορίες και να στείλουν

το βιογραφικό τους εδώ
«Η μεγάλη επένδυση που έχει
κάνει η Παπαστράτος στη χώρα μας
τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχύσει
την απασχόληση στη χώρα μας σε
καιρούς πραγματικά δύσκολους, με
εκατοντάδες παραγωγικές και ανταγωνιστικά αμειβόμενες
θέσεις εργασίας. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και
είμαστε υπερήφανοι
γιατί αφήνουμε ένα
θετικό αποτύπωμα και δημιουργούμε μέλλον για όλους» δήλωσε ο
Γιώργος Παρτσακουλάκης, Γενικός
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Παπαστράτος.
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Το

14ο Διεθνές Μουσικό
Φεστιβάλ Αίγινας διοργανώνεται από τις 7 έως
τις 31 Αυγούστου 2019, με την υποστήριξη των Φίλων του Φεστιβάλ. Οι 10
μουσικές του βραδιές στην Αυλή του
Ναού του Σωτήρος, στο Μικρό θέατρο
Ι. Μολφέση, στην Παχειοράχη και στην
Παραλία της Αύρας, διατηρούν αναλλοίωτο το στίγμα της
υψηλής ποιότητάς του, υποστηρίζουν σταθερά νέους αλλά
και καταξιωμένους Έλληνες
καλλιτέχνες, γνωρίζει στο κοινό ξένους ερμηνευτές, συνθέτει
«προκλητικές» μουσικές βραδιές με τα ωραιότερα έργα
μουσικής δωματίου, τζαζ, λυρικά και έντεχνα τραγούδια
από την Ελλάδα αλλά και όλο
τον κόσμο.
Το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας έχει φιλοξενήσει, στις 13
προηγούμενες διοργανώσεις
του, 93 Μουσικές Βραδιές με
περισσότερους από 460 ερμηνευτές, δημιουργώντας τη δική
του παράδοση και διαδρομή.
24 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

– Πρόγραμμα –
Τετάρτη 7/8/2019
Αυλή του Ναού του Σωτήρος
Περί τον Debussy
Θεοδώρα Μπάκα, μεσόφωνος
Διονύσης Μαλλούχος, πιάνο
Ναταλία Γεράκη, φλάουτο
Νικόλας Τσαλίκης, πιάνο

Παρασκευή 9/8/2019
Αυλή του Ναού του Σωτήρος
Α μέρος: Piano Trio Beethoven σε σι
ύφεση μείζονα ( του Αρχιδούκα)
Β μέρος: Piano Trio Tschaikovsky
“Στη μνήμη ενός μεγάλου καλλιτέχνη”
Ντόρα Μπακοπούλου, πιάνο
Βικτωρία Κιαζίμη, πιάνο
Χριστόφορος Μιρόσνικοφ,
βιολοντσέλο
Γιώργος Καρτελιάς, βιολί
*
Σάββατο 10/8/2019
Αυλή του Ναού του Σωτήρος
Jazz συναυλία με το Τρίο
“Spiral”
Σπύρος Μάνεσης, πιάνο
Αρίων Γυφτάκης, κοντραμπάσο
Αναστάσης Γούλιαρης, τύμπανα
Τρίτη 13/8/2019
Αυλή του Ναού του Σωτήρος
Έργα Beethoven, Debussy
και γερμανικά Lieder

τσέλο & Τζένια Μανουσάκη, πιάνο
Ευτυχία Βενιωτά, πιάνο
S. Rachmaninoff, σονάτα για τσέλο
Έλενα Μαραγκού, μεσόφωνος
και πιάνο
Μάριος Σαραντίδης, βαρύτονος
*
*
Παρασκευή 23/8/2019
Παρασκευή 16/8/2019
Αυλή του Ναού του Σωτήρος
Αυλή του Ναού του Σωτήρος
“ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ μέρος: R. Schumann: H αγάπη
ΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ”
ενός ποιητή
Μαριλένα Λιακοπούλου, πιάνο
Β Μέρος: Μ. Χατζιδάκις: Ο κύκλος
Philipe Forget, βαρύτονος
του CNS, Καπετάν Μιχάλης
Τζένη Δριβάλα , υψίφωνος
Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη
Δημήτρης Καραμανώλης, πιάνο
μνήμη του Κώστα Γαλάνη
Έργα Debussy, Satie, Poulenc
Τάσης Χριστογιαννόπουλος, τραγού*
δι
Σάββατο 24/8/2019
Ντόρα Μπακοπούλου, πιάνο
Μικρό θέατρο Ι. Μολφέση, Παχει*
οράχη
Σάββατο 17/8/2019
Έργα Bach, Purcell, Granados
Αυλή του Ναού του Σωτήρος
Κωστής Θέος , τσέλο
Α΄ μέρος : Μάνος Κιτσικόπουλος,
Βασιλεία Γκιγιοτώ , τραγούδι
πιάνο (σόλο)
Παναγιώτης Ανδρέογλου, μπαντοS. Barber: Σονάτα για πιάνο σε Μι
ύφεση ελάσσονα, και προσωπικές του νεόν
συνθέσεις
Τετάρτη 28/8/2019
Β μέρος: Χριστίνα Μπαζίλη, βιολον-

Αυλή του Ναού του Σωτήρος
Νέα αστέρια!
Daniele Pilkington Scimone (ετών
16), πιάνο
Χριστόφορος Πετρίδης (ετών 12 )
βιολί
Αλεξάνδρα Πετρίδου , βιολοντσέλο
Έργα: Τρίο Beethoven op. 11 (πιάνο,
βιολί, τσέλο)
R. Schumann: Συμφωνικές Σπουδές,
για σόλο πιάνο
*
Σάββατο 31/8/2019
Παραλία Αύρας
Συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και την Έλλη Πασπαλά
Συμμετέχει η Κατερίνα Πολέμη
(τραγούδι)
Μαζί τους, ο Τάκης Φαραζής (πιάνο)
και ο Ντέιβιντ Λιντς (σαξόφωνο)
Μια μεγάλη γιορτή του ελληνικού
τραγουδιού
Η συναυλία είναι αφιερωμένη στους
«Γιατρούς του Κόσμου»
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Oδηγίες προς λουομένους από το Υπ. Ναυτιλίας
- Μην απομακρύνεσαι κολυμπώντας από τις ακτές, όταν μάλιστα δεν ξέρεις καλό κολύμπι. Έχεις σκεφτεί ότι η
επιστροφή είναι περισσότερο κουραστική;
- Καλό είναι να κολυμπάς με παρέα.
- Έχεις φάει; Περίμενε να περάσουν
3 – 4 ώρες για να κολυμπήσεις. Καλό
είναι, όμως, ν’ αποφεύγεις να μπαίνεις
τελείως νηστικός στο νερό.
- Έχεις πιει οινοπνευματώδη ποτά;
Έχε κατά νου ότι αλκοόλ και κολύμβηση είναι επικίνδυνος συνδυασμός.
- Μην κάνεις βουτιές σε περιοχές
που δεν γνωρίζεις το βάθος ή τη διαμόρφωση του βυθού, ή σε περιοχές με
βράχια και πέτρες.
- Μην σπρώχνεις και μην βυθίζεις
άλλους στη θάλασσα.
- Μην κολυμπάς σε περιοχές όπου
υπάρχουν πινακίδες που προειδοποιούν ότι η θάλασσα είναι μολυσμένη.
- Μην κολυμπάς, όταν οι καιρικές
συνθήκες είναι κακές και σε θάλασσα
με μεγάλα κύματα ή ισχυρά ρεύματα.
- Μην κολυμπάς μόνος τη νύχτα και

πάντα να έχεις οπτική επαφή με το σύντροφό σου κολυμβητή.
- Αν αισθάνεσαι ρίγος ή ζαλάδα, φοβάσαι ή κρυώνεις βγες αμέσως από τη
θάλασσα.
- Καθώς κολυμπάς παρατηρείς ότι σε
παρασέρνει το ρεύμα; Μην πανικοβάλλεσαι. Δες από πού φυσάει ο άνεμος.
Στρέψε το στόμα και την μύτη σου από
την αντίθετη κατεύθυνση και προσπάθησε ΑΠΛΩΣ να κρατηθείς στην επιφάνεια. Παρατηρείς μήπως ότι το ρεύμα
είναι παράλληλο προς την ακτή; κολύμπα μαζί του πλησιάζοντας την παραλία υπό γωνία.
- Αισθάνεσαι κίνδυνο; Κάλεσε βοήθεια.
- Κουράστηκες κολυμπώντας; Μην
σε πιάνει πανικός. Μείνε στην επιφάνεια σε οριζόντια θέση και συνεχίζεις
ήρεμα το κολύμπι όταν ξεκουραστείς.
- Έπαθες «κράμπα»; Μη φοβηθείς.
Χαλάρωσε το μέρος του σώματος που
«πιάστηκε» και με αργές κινήσεις κολύμπησε προς την ακτή.
- Αν υπάρχουν σημαδούρες που δεί-

χνουν τα όρια έξω από τα οποία επιτρέπεται να κινούνται τα ταχύπλοα σκάφη,
μην κολυμπάς πέρα απ’ αυτές.
- Μην κολυμπάς στα ανοιχτά, εκεί
όπου περνάνε βάρκες ή ταχύπλοα.
- Υψώθηκε από τον ναυαγοσώστη
κόκκινη σημαία κινδύνου; ΒΓΕΣ γρήγορα έξω απ’ το νερό Η κόκκινη σημαία μπορεί να σημαίνει είτε ότι τα κύματα / ρεύματα έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα, είτε ότι υπάρχει ρύπανση στην
θάλασσα είτε ότι ελλοχεύει κάποιος άλλος κίνδυνος.
- Αντιλήφθηκες κάποιον κολυμβητή
να ζητάει βοήθεια ή να κινδυνεύει στο
νερό; Βρες ένα αντικείμενο που επιπλέει και ρίξε το κοντά του για να πιαστεί,
εάν υπάρχει.
•
Κάλεσε για βοήθεια.
•
Σε περίπτωση που πλησιάσεις
το θύμα ή είσαι ήδη κοντά του, ΕΧΕ
ΥΠΟΨΗ ότι μπορεί να κινδυνέψεις
και εσύ αν πιαστεί πάνω σου βίαια και
απότομα
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Ανέλκυση «φαντασμάτων»
από τον βυθό της Σαλαμίνας

Mε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η αποστολή που οργανώθηκε από το BlueCycle και την Aegean Rebreath στο νησί της
Σαλαμίνας, για τον υποβρύχιο καθαρισμό ενός υφάλου από
εγκαταλελειμμένα δίχτυα. Εθελοντές δύτες, με τη βοήθεια
εθελοντών χειριστών ROV της εταιρείας Als Marine Consultants Ltd., εντόπισαν τεράστια ποσότητα διχτυών σε σημείο
που υπέδειξαν αλιείς, οι οποίοι συνδράμουν στην προσπάθεια
για τον καθαρισμό του βυθού του νησιού.
Μετά από επίπονη προσπάθεια, ανελκύστηκαν από τη θάλασσα δίχτυα-φαντάσματα των οποίων το βάρος ξεπερνούσε
τους 2 τόνους. Η συνολική δραστηριότητα του BlueCycle και
της Aegean Rebreath για τον θαλάσσιο καθαρισμό περιελάμβανε 3 ημέρες επιχειρήσεων και απέδωσε 3 τόνους εγκατα-
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λελειμμένων διχτυών, τα οποία είχαν καλύψει τον ύφαλο,
δημιουργώντας μια θλιβερή εικόνα για τη θαλάσσια ζωή του
τόπου. Ας μην ξεχνάμε ότι τα δίχτυα-φαντάσματα παραμένουν η πλέον θανάσιμη παγίδα για την πανίδα της θάλασσας.
Τα πλαστικά αυτά δίχτυα έχουν πάρει τη σειρά τους προκειμένου να ανακυκλωθούν στο ειδικό εργαστήριο που δημιουργείται στον Πειραιά, το BlueCycle Lab, και να επιστρέψουν στη βιομηχανία ως υλικό έτοιμο για ένα νέο κύκλο
ζωής! Περισσότερα για το πρόγραμμα BlueCycle στην ιστοσελίδα www.bluecycle.com
Facebook BlueCycle.official - Instagram @bluecycle.official
- Φωτογραφίες: © Aegean Rebreath

Μειώνονται οι πλαστικές σακούλες
αλλά όχι η εξάρτησή μας από το πλαστικό...
Δεκαοκτώ μήνες μετά την εφαρμογή
του μέτρου για τη μείωση της λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς στη
χώρα μας και την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους, οι Έλληνες μειώνουν τη
χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας,
ωστόσο οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων
και πολλά καταστήματα προωθούν σακούλες με «περισσότερο πλαστικό», χωρίς την ίδια ώρα να υπάρχει ανταποδοτικότητα.
Έτσι καταλήγουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο πλαστικό, καθώς η αλλαγή στη συνήθειά μας συνίσταται στην
αλλαγή του πάχους της σακούλας, όχι
στην πραγματική μείωση του
αριθμού της.
Τα συμπεράσματα του «Δικτύου Συνεργασίας Για το
Θαλάσσιο Περιβάλλον», με
αφορμή την «Παγκόσμια
Ημέρα Κατά της Πλαστικής
Σακούλας» στις 3 Ιουλίου,
προέρχονται από τη μελέτη
των στοιχείων που έχουν δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δελτίο Τύπου 22 Ιανουαρίου 2019) καθώς και
σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
Αναλυτικότερα:
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, σε
εφαρμογή της Οδηγίας 2015/720 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπαψε η δωρεάν
διάθεση πλαστικής σακούλας μεταφοράς και επιβλήθηκαν η καταβολή αντισταθμιστικού περιβαλλοντικού τέλους
για τις λεπτές πλαστικές σακούλες με
πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μm) και η τιμολόγηση της πλαστικής σακούλας μεταφοράς με πάχος
τοιχώματος από 50 - 70 μικρά (μm).
Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του
2018, η ΑΑΔΕ εισέπραξε το ποσό των
15.506.584€, το οποίο αντιστοιχεί σε
516.886.140 λεπτές πλαστικές σακούλες

μεταφοράς. Η τιμολόγηση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς με πάχος
τοιχώματος από 50 - 70 μικρά (μm) δεν
περιλαμβάνει αντισταθμιστικό περιβαλλοντικό τέλος.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση,
«οι λεπτές σακούλες μικρότερες των 50
μm τείνουν να καταργηθούν: ήταν διαθέσιμες μόνο σε 5 από τα 13 ελεγχόμενα
σημεία και σε όλα τα σούπερ μάρκετ
διατίθεντο πλαστικές σακούλες μεγαλύτερες των 50 μm ή των 70 μm». Πράγματι στα σούπερ μάρκετ πλέον διατίθεται πλαστική σακούλα μεταφοράς (συχνά ονομαζόμενη «επαναχρησιμοποι-

2017». Στην πράξη, όλα τα καταστήματα χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες
μεταφοράς αλλά τα μοναδικά τεκμηριωμένα στοιχεία για τον αριθμό των
πλαστικών σακουλών μεταφοράς προέρχονται από το λιανεμπόριο.
Συμπερασματικά:
-Το περιβαλλοντικό τέλος της λεπτής
πλαστικής σακούλας φαίνεται πως στο
μέλλον θα αποτελεί αποκλειστικά έσοδο του εμπόρου αντί για ανταποδοτικό
τέλος στο κράτος.
-Η παραγωγή εθνικών στατιστικών
στοιχείων για άλλη μια φορά είναι
πλημμελής, διασύροντας τη χώρα μας
και λειτουργώντας σε βάρος του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
-Υπάρχουν
ακόμα πολλά
που πρέπει να
γίνουν για την
αλλαγή συμπεριφοράς σχετικά
ούμενη») με πάχος 52μm, ενώ με τη μείωση του πλαστικού στην καπληθώρα καταστημάτων (γαλακτοπω- θημερινότητα, ξεκινώντας από την ορθή
λεία, καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, εφαρμογή του υφιστάμενου μέτρου.
παιχνιδιών κ.ά.) πωλούν την πλαστική
σακούλα στην τιμή του περιβαλλοντιΤο «Δίκτυο Συνεργασίας Για το Θακού τέλους, όταν στην πράξη αυτή είναι λάσσιο Περιβάλλον» επισημαίνει ότι η
κατά πολύ παραπάνω των 50 μικρών. επιτυχής εφαρμογή του μέτρου περιορισμού χρήσης της λεπτής πλαστικής
Κατά το ΥΠΕΚΑ, «…80% ήταν η μεί- σακούλας αποτελεί προϋπόθεση για την
ωση στη χρήση της λεπτής πλαστικής ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα πλασακούλας μέσω των μεγάλων καταστη- στικά μιας χρήσης. Για τον σκοπό αυτό
μάτων πώλησης καταναλωτικών αγα- είναι αναγκαία η ορθή και αληθής ενηθών και 60% από τα υπόλοιπα καταστή- μέρωση του κοινού, καθώς και η προματα.». Σχετικά με το ίδιο θέμα, το Ιν- ώθηση της συμμετοχής των πολιτών και
στιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα- των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρήναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σεις, δημόσιες αρχές, ερευνητικοί φορείς,
ανακοίνωσε ότι «τα στοιχεία καταγρά- μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.) σε
φουν για 2018 μείωση της τάξης του όλα τα στάδια διαμόρφωσης και εφαρ80,3% στη χρήση της πλαστικής σακού- μογής νομοθεσίας και πολιτικών.
λας ελαφρού βάρους σε σχέση με το
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9ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας
Στην αυλή του Β’ Δημοτικού Σχολείου Αίγινας
Οι παραστάσεις:
Τετάρτη 31 Ιουλίου:
«Ειδήσεις είναι θα περάσουν».
Στην παράσταση βλέπουμε τη ζωή
ενός άντρα εθισμένου στους οικονομικούς όρους, ο οποίος αδιαφορώντας
για την προσωπική του ζωή και ευτυχία, αποχαυνώνεται παρακολουθώντας συνεχώς δελτία ειδήσεων. Ενός
μετανάστη που πουλάει τριαντάφυλλα
και δείχνει πως παρά την καταγωγή
του, το χρώμα της επιδερμίδας του και
οι προσβολές που δέχεται καθημερινά
κρύβει μέσα του μια ψυχή που αισθάνεται αγαπά και πονάει. Μιας νεαρής
Ρωσίδας η οποία παρόλο που ταξίδεψε
στην Ελλάδα για αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης, αναγκάστηκε να ψιθυρίσει στα κακόβουλα σχόλια των
άλλων ανθρώπων: «Ντρέπομαι» Ενός
πρώην μεγάλου ονόματος της πίστας
που έζησε το όνειρό του και τώρα λέει
τις μεγαλύτερες αλήθειες. Αυτοί και
πολλοί άλλοι ρόλοι ενσαρκώνονται
από τρεις ευρηματικούς ηθοποιούς οι
οποίοι εργάστηκαν με μεράκι και
αγάπη με κύριο σκοπό όχι να υπενθυμίσουν τα πάσης φύσεως προβλήματα
των σύγχρονων Ελλήνων αλλά να
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τους παροτρύνουν μέσα από το γέλιο
τους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες
με μεγαλύτερη δύναμη, αισιοδοξία,
ελπίδα, ανυποταγή και χιούμορ.
Σκηνοθεσία: Μάριος Ντερντές.
Κείμενο: Λευτέρης Ελευθερίου, Γιώργος Φειδάς, Μάριος Ντερντές.
Ερμηνεύουν: Άρης Τσάπης, Αναστασία Παντούση, Γιάννης Φραγκίσκος.
Είσοδος: 10 Ευρώ. Προπώληση 8
Ευρώ.
Σάββατο 3 Αυγούστου:
«Σίρλεϋ Βαλεντάιν» του W. Russel
Η Βρετανίδα Σίρλεϋ είναι μια γυναίκα λίγο μετά τα 50, μάνα δύο παιδιών που έχουν τη δική τους πλέον
ζωή και σύζυγος ενός άνδρα που η
σχέση τους χάθηκε κάπου στην πορεία
των χρόνων. Μόνη της «συντροφιά»,
σαν φανταστικός φίλος θα λέγαμε, ο
τοίχος της κουζίνας της. Μέχρι τη μέρα
που μία ασήμαντη αφορμή την ξυπνάει και αποφασίζει να ξαναβρεί τον
εαυτό της, να ξανανιώσει ζωντανή!
Ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ένα τραπεζάκι μπροστά στη θάλασσα, ένα αγιόκλημα και μια... αναπάντεχη γνωριμία,
θα συνθέσουν το σκηνικό της δικής
της επανάστασης απέναντι σε όσα την

καταπίεζαν.
Πόσο όμως θα κρατήσει αυτή η επανάσταση; Θα καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με το μέσα
της και τους δικούς της ανθρώπους;
Και τελικά, υπάρχει δεύτερη ευκαιρία
στη ζωή;
Ένα έργο γεμάτο συναίσθημα, γέλιο,
συγκίνηση και απρόοπτα...
Σίρλεϋ Βαλεντάιν η ΜΠΕΣΥ
ΜΑΛΦΑ
Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα
Μουσική: Alter Ego Φωτογραφίες:
Χρήστος Κοτσιρέας
Γενική είσοδος 15 Ευρώ. Προπώληση
12 Ευρώ.
Κυριακή 4 Αυγούστου:
«Τα παράσιτα του παραδείσου»
Στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας
Μια μουσική και ποιητική παράσταση με την Όλια Λαζαρίδου και τη
Μελίνα Τανάγρη. Οι δύο καλλιτέχνιδες την αφιερώνουν μέσα από την
καρδιά τους στον φίλο τους, Βίκο
Ναχμία, από τον θάνατο του οποίου
συμπληρώνονται φέτος τρία χρόνια.

Η Όλια Λαζαρίδου θα απαγγείλει ποιήματα από τις Ελεγείες του Ράινερ Μαρία
Ρίλκε και από την ποιητική ανθολογία του
Τζελλαλεντίν Ρουμί σε μετάφραση Βίκου
Ναχμία. Η Μελίνα Τανάγρη θα ερμηνεύσει τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν και
δικά της. Στην κιθάρα θα τη συνοδεύσει ο
Δημήτρης Παπαλάμπρου, που θα παίξει
και σολιστικά κομμάτια.
Είσοδος: 10 Ευρώ.

λαούτο – Μπαγλαμάς: Κώστας Γεδίκης
Βοηθός Σκηνοθέτη – Οργάνωση Παραγωγής: Κώστας Καρασαββίδης Σκηνικά –
Κοστούμια: Μυρτώ Καραπιπέρη Μοδίστρα: Πέννυ Τσομπανάκη
Φωτογραφίες: Δημήτρης Καλογερής
Trailer: Κώστας Κουφιόπουλος
Γραφίστας: Γεράσιμος Αμπάτη ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης

Παρασκευή 9 Αυγούστου:
«Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»
Με την Χριστίνα Αλεξανιάν
1915. Γενοκτονία των Αρμενίων.
Χρόνια μετά, η Ανζέλ Κουρτιάν, ζώντας
πια στην Ελλάδα, αφηγείται το οδοιπορικό
του διωγμού της οικογένειάς της και ολόκληρου του έθνους της. Η μάνα-μοδίστρα.
Οι δυο της αδελφές.
Τα πρώτα ευτυχισμένα χρόνια. Και
ύστερα βιώνουν τις συνέπειες της διαταγής
εξολόθρευσης των Αρμενίων. Γίνονται
αυτόπτες μάρτυρες της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ένα οδοιπορικό από την Προύσα ως τη Σμύρνη... Και από εκεί στην
Κρήτη και την Κοκκινιά. Ο πόλεμος και
η προσφυγιά καταγράφονται μέσα από τα
μάτια ενός παιδιού, της μικρής Ανζέλ. Με
τον φόβο και τον θάνατο... Με τα γέλια και
τις χαρές... Με τις μουσικές και τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια αληθινή ιστορία. Μια συγκλονιστική
μαρτυρία. Όπως τα έζησε η ίδια...
Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν αποτελούν μια παράσταση – μαρτυρία για τη
Γενοκτονία των Αρμενίων (1915) και τη
Μικρασιατική Καταστροφή (1922), βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ανζέλ
Κουρτιάν (εκδ. Πλέθρον).
Η παράσταση τελεί υπό την Αιγίδα της
Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας
στην Ελλάδα. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Θεατρική διασκευή του ομότιτλου βιβλίου
– Σκηνοθεσία – Ερμηνεία:
Χριστίνα Αλεξανιάν
Στα ηχογραφημένα τραγούδια της παράστασης συμμετέχουν:
Φωνή: Μαρία Σπυριδωνίδου Πολίτικο

Σάββατο 10 Αυγούστου:
«Τρεις φόνοι καμιά κηδεία»
Μια απρόβλεπτη κωμωδία
Τρία άτομα, που αποτελούν ένα θεότρελο
ερωτικό τρίγωνο, επισκέπτονται μέσα σε
έναν χρόνο, σε τρεις διαφορετικές περιόδους διακοπών –Χριστούγεννα, Πάσχα,
Πρωτοχρονιά– το ίδιο ξενοδοχείο, το ίδιο
δωμάτιο, με τον ίδιο δολοφονικό σκοπό:
να εξοντώσουν το τρίτο άτομο από τη
σχέση τους. Μια κωμωδία γεμάτη σασπένς, που ξεχειλίζει από ξεκαρδιστικά
σχέδια δολοφονίας ανάμεσα στον ερωτύλο
και άπιστο εραστή (Κώστα Αποςτολάκη),
τον σκανδαλιάρη απατημένο σύζυγο
(Σπύρο Πούλη), και τη μοιραία γυναίκα
του (Κατερίνα Μπιλάλη). Μέσα στις έντονα χιουμοριστικές καταστάσεις αυτής της
παράλογης φάρσας, παρακολουθούμε τις
τρεις, γεμάτες γκάφες, απόπειρες φόνου
που σχεδιάζουν οι ήρωες ανά δύο, προκειμένου να σκοτώσουν τον τρίτο χαρακτήρα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος
Κυριακού Σκηνικά: Νατάσα Παπαστεργίου
Κοστούμια: Κατερίνα Ανδρικοπούλου
Φωτισμοί: Βλάσης Θεοδωρίδης Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλησ
Ερμηνεύουν: Σπύρος Πούλης, Κώστας
Αποστολάκης, Κατερίνα Μπιλάλη
Γενική είσοδος: 15 Ευρώ, Παιδικά, φοιτητικά, ανεργών κ΄ΑΜΕΑ 12 Ευρώ. Προπώληση: 10 Ευρώ.
Κυριακή 11 Αυγούστου:
«Ήλιος με δόντια»
Ένας σπαραχτικός μονόλογος, μία χειμαρ-

ρώδης συνειρμική αφήγηση ζωής, που
ακροβατεί ανάμεσα στο λογικό και το παράλογο, στο τώρα και στο χθες, με πικρές
αναφορές στα ”χρηστά ήθη” της ελληνικής
επαρχίας, την υποκρισία, τον μίζερο καθωσπρεπισμό.Ο Κωνσταντής. Ένα θύμα κοινωνικού ρατσισμού στις αρχές του αιώνα
στη Χώρα της Χίου. Ένας άνθρωπος, παράπλευρη απώλεια ενός ιστορικού πολεμικού δυστυχήματος, ο φάκελος του
οποίου δεν άνοιξε ποτέ…
Ο Γιάννης Μακριδάκης, συγγραφέας μεγάλων επιτυχιών, ένας πνευματικός άνθρωπος, ερευνητής, μελετητής, που έχει
ταράξει τα πολιτιστικά νερά του τόπου του
και ο Βασίλης Βασιλάκης, συνεπής για
άλλη μία φορά στη θεατρική γραμμή και
πορεία που έχει χαράξει, προσκαλούν το
κοινό σε ένα ταξίδι στη βαθειά αλήθεια του
θεάτρου. Βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο
«Ήλιος με δόντια», του Γιάννη Μακριδάκη, Εκδόσεις Εστία.
Συντελεστές: Σκηνοθεσία – Ερμηνεία Θεατρική μεταφορά: Βασίλης Βασιλάκης
Φωτογραφία back-stage: Κορίνα Χαριτοπούλου, Πέννυ Κτενά, Χριστίνα Σαρλάμη
Γενική Είσοδος: 10 Ευρώ.
Προπώληση: 8 Ευρώ. Φοιτητικό- Ανέργων –ΑΜΕΑ 8 Ευρώ.
Οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από
τους θιάσους. Στο πρόγραμμα των παραστάσεων υπάρχουν περισσότερα στοιχεία
για την ταυτότητα της κάθε παράστασης.
Οργανωτική επιτροπή:
Σαλπέα Καίτη, Μούρτζης Γεώργιος,
Μπήτρος Γεώργιος, Σταυρίδου Μαίρη,
Χαρτοφύλακα Μάρθα, Μπήτρου Νεκταρία.
Ευχαριστούμε για την παραχώρηση της
φωτογραφίας της αφίσας τον κ.Δημήτρη
Κάππο. Φωτογραφία: Δ. Δρύσας.
Είσοδος Ελεύθερη
ΈΝΑΡΞΗ
ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΩΝ
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