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Οδηγίες προς ναυτιλομένους
του Γιάννη Σκούρτη

Ν

α που φτάσαμε τελικά και
σ’αυτό το καλοκαίρι. Δυστυχώς ορισμένοι συνάδελφοι
δεν είναι μαζί μας. Οι αντοχές τους, οικονομικές κυρίως, τους εγκατέλειψαν
και προστέθηκαν στη μακρά λίστα των
επιχειρήσεων που έκλεισαν οριστικά.
Η ΓΣΕΒΕΕ είχε προειδοποιήσει ήδη
από τον Απρίλιο για τις εξελίξεις και
φαίνεται πως δικαιώνεται. Ακόμη πιο
ανησυχητικά προβλέπονται τα πράγματα για μετά το καλοκαίρι.
Κανείς πλέον δεν υποστηρίζει πως η
κρίση θα είναι βραχύβια και πως η οικονομία θα ανακάμψει γρήγορα. Αντίθετα μια κατακρήμνιση της οικονομικής δραστηριότητας θα οδηγήσει σε
εκρηκτική αύξηση της ανεργίας. Αυτό
είναι κάτι που πρέπει όλοι να το λάβουμε σοβαρά υπόψη για τις πολιτικές
ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επχειρήσεων.
Αυτά σε γενικές γραμμές ισχύουν για
όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Ειδικότερα για τον δικό μας κλάδο τα
πράγματα ίσως είναι και πιο δύσκολα.
Εκεί που πήγαμε να πούμε “δόξα το
θεό πάλι βόηθα Παναγιά!” Η απειλή
του lockdown γίνεται βεβαιότητα από
την αύξηση των κρουσμάτων και σα να
μην έφταναν αυτά οι εξ ανατολών γείτονες βάλθηκαν να αποδείξουν πως είναι άξια τέκνα απολίτιστων και θρησκόληπτων προγόνων.
Από την άλλη πλευρά, την ευρωπαϊκή, η αλληλεγγύη μοιράζεται και δίνεται με αρκετά αυστηρούς όρους και
προϋποθέσεις. Όπως και χρονικά θα
υπάρξει καθυστέρηση. Αυτό που έχουν
ανάγκη οι οικονομίες του νότου που

Σίγουρα θα έχετε καταλάβει πως βιάέχουν πληγεί ιδιαίτερα,όχι μόνο από
τον Covid -19, είναι άμεση ρευστότη- ζομαι να κλείσω αυτό το σημείωμα,
από τα άσχετα που έχω γράψει πιό πάτα!
Ένα άλλο γεγονός που σημάδεψε την νω, όμως να με συγχωρείτε διότι αρχίεποχή μας είναι η αναγκαιότητα της ζουν οι καλοκαιρινές μου διακοπές και
λειτουργίας του κράτους. Όπως ακρι- πρέπει να φτιάξω το σακκίδιό μου!
Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και να
βώς διαδραμάτισε τον πιό αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παν- επιστρέψουμε όλοι πιο ακμαίοι και πιο
δημίας μέσω του ΕΣΥ, έτσι και στην αποφασισμένοι για να βελτιώσουμε τη
παρούσα φάση πρέπει να αναλάβει δουλειά μας, τις σχέσεις μας την ίδια
πρωτοβουλίες που ο ιδιωτικός τομέας μας τη ζωή τελικά.
δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί...
Όμως όλα αυτά είναι στενάχωρα και
το καλοκαιράκι δε προσφέρεται για ητΟ Γιάννης Σκούρτης
τοπάθειες και μαύρες σκέψεις. Οργαείναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ.
νώστε τις διακοπές σας, όσοι μπορείτε
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
να φύγετε για μία εβδομάδα. Διαλέχτε
και Περιχώρων η
ένα ήσυχο και ήρεμο προορισμό, ιδίως
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
οι άνω των πενήντα! Οι νεώτεροι μπορούν να πάνε όπου θέλουν άνευ περιορισμών. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα μεγάλης απουσίας ας εκμεταλλευτούν τα Σαββατοκύριακα για μικρές
αποδράσεις.
Προτιμάμε φυσικούς χυμούς και
ελαφριά κοκτεϊλ μαζί με φρούτα και
σαλάτες. Όσοι πάρουν μηχανή δεν ξεχνούν το κράνος και τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Δείχνουμε κατανόηση στους
ανθρώπους που μας εξυπηρετούν
(σερβιτόρους, μπάρμεν κλπ) και βάζουμε το “ευχαριστώ” στο λεξιλόγιό μας.
Φροντίζουμε να μην κάνουμε ότι μας
κάνουν διάφοροι κακότροποι πελάτες
και προσπαθούμε να αφήσουμε πίσω
μας κάθε τι που δεν αξίζει να κουβαλάμε μέσα μας. Ένα βιβλίο είναι μια καλή
παρέα στην παραλία. Οι ρακέτες μάλλον θέλουν ερημικό περιβάλλον και οι
καλοκαιρινές γνωριμίες πάντα με προφύλαξη!
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Κύκλωμα επίορκων αστυνομικών
σε λαθρανασκαφές και λαθραία τσιγάρα
Για σειρά από βαριά αδικήματα
διώκονται αστυνομικοί που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο σε
εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σε νομό της
βορείου Ελλάδος.
Η δράση τους δεν αφορούσε,
όπως είχε αρχικά αναφερθεί, μόνο
στις λαθρανασκαφές για τον εντοπισμό αρχαίων αντικειμένων και
χρυσού, αλλά και στη διακίνηση
λαθραίων τσιγάρων και πλαστών
διαβατηρίων.

Όπως αποκαλύπτει η HuffPost
Greece, στο κύκλωμα φέρονται να
συμμετείχαν ενεργά τρεις αστυνομικοί, ιδιώτες αλλά και ένας αντιδήμαρχος. Συνολικά οι κατηγορούμενοι αναμένεται να φτάσουν
τους 90. Εκτός από τους τρεις συλληφθέντες αστυνομικούς, στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα εφτά
αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν δευτερεύοντα ρόλο.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες
είναι και ένας ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικός δι-

ευθυντής στο βαθμό. Ο αξιωματικός φέρεται από τη δικογραφία
των «αδιάφθορων» να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, μαζί με
έναν αρχιφύλακα.
Το κύκλωμα είχε «σαρώσει» το
νομό για τον εντοπισμό αρχαιοτήτων και χρυσού. Έρευνες έκανε
ακόμα και σε χώρους, οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι ως αρχαιολογικοί. Ο ανώτερος αξιωματικός
της ΕΛ.ΑΣ. έφτανε στο σημείο να
πηγαίνει για λαθρανασκαφές με
το υπηρεσιακό όχημα, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν υπερσύγχρονες συσκευές ανίχνευσης
χρυσού.
Στην υπόθεση φέρεται να είχε
εμπλοκή και ένας αντιδήμαρχος.
Το κύκλωμα δεν σταματούσε,
όμως, στις λαθρανασκαφές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πραγματοποιούσε εμπόριο λαθραίων τσιγάρων, ενώ τα μέλη του περνούσαν παράνομα κόσμο από τα σύνορα.

Έχασε τη μάχη ο περιπτεράς που μαχαιρώθηκε από ληστή
Την τελευταία του πνοή άφησε
ο 66χρονος περιπτεράς από την
Αταλάντη, που επί 22 ημέρες έδινε
«μάχη» για να κρατηθεί στη ζωή,
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας, βαρύτατα τραυματισμένος από φονικές μαχαιριές 31χρονου ληστή.
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Ο 66χρονος νοσηλευόταν σε
κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ μετά από τις μαχαιριές που του κατάφερε στο λαιμό και την πλάτη ο
Αλβανός δράστης και παρά την
αρχική σταθεροποίηση, τα διάφορα προβλήματα που αντιμετώπιζε
επιδεινώθηκαν, με αποτέλεσμα να

καταλήξει.
Την ίδια ώρα ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης, βρίσκεται
προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού, δικαιολογώντας την πράξη του με την ατάκα
«όλα έγιναν εξαιτίας της κακιάς
ώρας και της κακιάς στιγμής».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΑΔΕ: Παράταση για τις ταμειακές μηχανές
“Παράταση από την ΑΑΔΕ τιλαμβάνεται ότι, οι εκ μέρους του
των προθεσμιών προσαρμογής κράτους παρεμβάσεις και ζητούταμειακών μηχανών μέχρι 31 μενες προσαρμογές πρέπει να γίΟκτωβρίου 2020 των εξής δύο νονται με γνώμονα την διευκόπροθεσμιών: – Πρώτον, για την λυνση του επιχειρείν και τη διααπόσυρση των ξεπερασμένων τα- σφάλιση ευνοϊκότερων όρων για
μειακών μηχανών, που είχαν λά- την επιβίωσή του. Η ΕΣΕΕ, στις
βει άδεια καταλληλότητας τα έτη σχετικές επικοινωνίες της με το
2002 έως 2005. – Δεύτερον, για
την αναβάθμιση των λογισμικών
των χρησιμοποιούμενων ΦΗΜ,
που αφορούν στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης (τεχνικές προδιαγραφές) για
την διαβίβαση των δεδομένων
τους στο πληροφοριακό σύστημα.
Και οι δύο προθεσμίες ήταν προγραμματισμένο να λήξουν την
31η Ιουλίου 2020. Την δεδομένη
χρονική στιγμή όπου οι επιχειρήσεις μετρούν ακόμα τις πληγές
τους από τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού
και προσπαθούν για την επάνοδό
τους στην όποια κανονικότητα, η
ΑΑΔΕ με την παράταση των σχετικών προθεσμιών δείχνει να αν-

Υπουργείο Οικονομικών, ήδη
αναζητεί τρόπους για την επιδότηση του κόστους των αναγκαίων
αντικαταστάσεων και αναβαθμίσεων των ΦΗΜ από πόρους του
ΕΣΠΑ,προκειμένου το λιανεμπόριο να ανακτήσει σταδιακά τον
βηματισμό του.”

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών λόγω Covid-19

Ανακοίνωση του Δήμου Κερατσίνιου Δραπετσώνας
“Σε συνέχεια της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για
την απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού
(Δημοτικά Τέλη) όσων επιχειρήσεων διέκοψαν τη
λειτουργία τους λόγω Covid-19, για το διάστημα που
παρέμειναν κλειστές, σας γνωρίζουμε ότι:

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα πρέπει
να συμπληρώσουν σχετική αίτηση η οποία επισυνάπτεται (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και να την αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση covid-19@keratsini.gr”
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η απάντηση του Υπ. Εσωτερικών για τα κενωθέντα περίπτερα
Όπως είναι γνωστό η Ένωση με επιστολή της προς
το Υπουργείο Εσωτερικών, είχε κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου για την συρρίκνωση και τον αφανισμό
του κλάδου, καθώς με την ισχύουσα νομοθεσία και την
δυνατότητα που έχουν οι Δήμοι, έχουμε κατάργηση
θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων.
Για το θέμα αυτό έγινε αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών Παν. Θεοδωρικάκο από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αλεξιάδη Τρύφωνα, Δρίτσα Θεόδωρο,
Κασιμάτη Νίνα, Ραγκούση Γιάννη, την βουλευτή του

Σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υποπαράγραφο ΣΤ2 «Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των
Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτώνέναντι ανταλλάγματος» του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’ 222) και ιδίως στις περιπτώσεις 3, 4 και 5 αυτής, η διαδικασία
που ακολουθείται για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης,
εφόσον κενωθεί για οποιαδήποτε
λόγο περίπτερο, είναι η ακόλουθη. Το δημοτικό συμβούλιο μετά
από γνώμη της οικείας κοινότητας
και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει αν θα
διατηρηθεί ή αν θα απομακρυνθεί το κενωθέν περίπτερο. Ομοίως, η χωροθέτηση νέων θέσεων
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ΜΕΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα και τον βουλευτή της
Ελληνικής Λύσης Αντώνη Μυλωνάκη.
Στις ερωτήσεις - αναφορές των βουλευτών απάντησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος ο
οποίος θεωρεί ότι για το θέμα των κενωθέντων περιπτέρων αρμόδιο να αποφασίσει είναι το εκάστοτε δημοτικό συμβούλιο.
Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από
την απάντηση του Υφ. Εσωτερικών:

περιπτέρων γίνεται με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από τη γνώμη της οικείας κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ενώ παράλληλα απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για την
καταλληλότητα του χώρου από
πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων. Σχετικές οδηγίες εφαρμογής
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
έχουν δοθεί με την αριθμ. 38/2014
εγκύκλιό μας με αριθμ. πρωτ.
23463/06-06-2014
(Α.Δ.Α.:
7ΘΤΡΝ-Ζ72).
Από τα ανωτέρω, γίνεται φανερό ότι η διαχείριση και διάθεση
των κοινόχρηστων χώρων των
δήμων εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια. Με αποφάσεις

των αρμόδιων οργάνων τους,
μπορούν να τους διαθέτουν κάθε
φορά με τον πιο πρόσφορο τρόπο,
λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά
από παραμέτρους, τις οποίες εκείνοι σταθμίζουν ως σημαντικές
(π.χ. ασφάλεια κυκλοφορίας, καλύτερη αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, έσοδα).
Συνεπώς, οποιαδήποτε ρύθμιση στην κατεύθυνση των αιτημάτων που τίθενται στην εν λόγω
Ερώτηση θα αποτελούσε παρέμβαση στη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια
των δήμων και στην αρμοδιότητά
τους να αποφασίζουν ανεπηρέαστοι, για τη βέλτιστη αξιοποίηση
του κοινόχρηστου χώρου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν από
τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα
31 Αυγούστου.
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός
από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας
μειωμένης τιμής, επιτρέπεται και η αναγραφή
και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Επιβάλλεται η αναγραφή πρώτα απ’ όλα
της παλιάς και νέας τιμής των προϊόντων και
κατόπιν γενικευμένο ποσοστό έκπτωσης.
Σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας των
καταστημάτων, αυτές ορίζονται συνεχώς με
Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν ρητά τους περιορισμούς και τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων.
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζονται, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, οι ακόλουθες αποστάσεις:
• Έως 20 τμ. – 4 άτομα.
• Από 20 τμ. έως 100 τμ. – 4 άτομα
• Άνω των 100 τμ. – 12 άτομα
• Άνω των 300 τμ. – 1 άτομο ανά 10 τμ. ανά
όροφο.
• Εντός όλων των καταστημάτων τηρείται ο
κανόνας της απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέ10 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

τρου του ενός ατόμου από το άλλο.
Για τα σούπερ μάρκετ και καταστήματα
τροφίμων γενικά, παραμένει ο περιορισμός
του 1 ατόμου ανά 15 τμ., της ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων . Είναι
υποχρεωτική η χρήση μάσκας για το προσωπικό που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα.
Η χρήση μάσκας στα μικρά καταστήματα
παραμένει προαιρετική, αλλά συνιστάται
στους καταστηματάρχες να προτρέπουν τους
πελάτες τους και τους εργαζόμενούς τους,
ώστε να φορούν μάσκες και να απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους.
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο
για το προσωπικό των καταστημάτων που
βρίσκονται εντός εμπορικών κέντρων, εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων.
Στους ανελκυστήρες, η πληρότητα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40%.
Όπου υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες, τους
ανελκυστήρες χρησιμοποιούν μόνο τα άτομα
με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και το προσωπικό για σκοπούς τροφοδοσίας.
Στα κομμωτήρια και στα κέντρα αισθητι-

κής, πρέπει:
• Να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων
• Να προσέρχονται οι πελάτες μόνο με ραντεβού.
• Να τηρείται κατάλογος των ραντεβού, άμεσα διαθέσιμος στον έλεγχο.
• Να φοράει όλο το προσωπικό υποχρεωτικά
μάσκα
Τα κομμωτήρια λειτουργούν από τις 7 π.μ.
έως τις 10 μ.μ. τις καθημερινές και τις 9 μ.μ. το
Σάββατο.
Η ώρα έναρξης του ωραρίου των καταστημάτων παραμένει η 10η πρωινή έως τις 12/7.
Στις 7 π.μ. ανοίγει το λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων, τζαμιών κλπ. αντίστοιχων ειδών.
Σε όλους τους χώρους γραφείων πάσης
φύσεως τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
Στα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία,
πρέπει να διασφαλίζεται η παρουσία επιβατών στο 60% της δυναμικότητας του πλοίου
κατ’ ανώτατο όριο (ή του 65% εφόσον το
πλοίο διαθέτει καμπίνες). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επιβατών παραμένει στο
1,5 μέτρο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συνάντηση Προέδρων ΓΣΕΕ - Γιάννη Παναγόπουλου,
ΓΣΕΒΕΕ - Γιώργου Καββαθά, ΕΣΕΕ - Γιώργου Καρανίκα
Πραγματοποιήθηκε στις 16
Ιουλίου 2020 συνάντηση των
προέδρων της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ,
ΕΣΕΕ κ.κ. Γιάννη Παναγόπουλου, Γιώργου Καββαθά, Γιώργου
Καρανίκα στα γραφεία της ΕΣΕΕ.
Η συνάντηση αυτή αποτυπώνει
την προσπάθεια των εκπροσώπων του κόσμου της εργασίας και
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για κοινές
πρωτοβουλίες και σχετικές δράσεις στο άμεσο μέλλον.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας
του COVID-19, που πλήττουν
έντονα την οικονομία, σε άμεση
σχεδόν συνέχεια της πολύχρονης
κρίσης, έχουν επιταχύνει τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία. Για
όλες τις πλευρές, οι προκλήσεις
αυτές είναι ζωτικής σημασίας και
μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά μονάχα με κοι-

νωνικό διάλογο, συνέργειες και
συνεργασία.
“Η νέα κρίση στην οποία
βρισκόμαστε ανέδειξε νέα θέματα
και κρίσιμες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν τόσο την
εργασία όσο και το οικοσύστημα
της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Ζητήματα όπως ο
ψηφιακός αλλά και ο πράσινος
μετασχηματισμός τίθενται με μια
νέα δυναμική, η οποία απαιτεί την
αποτελεσματική παρέμβαση και
προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων. Η προσαρμογή αυτή είναι
αναγκαία προϋπόθεση για τη
βελτίωση της θέσης τόσο των εργαζομένων όσο και των μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο
κίνδυνος, για άλλη μια φορά, να
ενοχοποιηθούν για τις ανεπάρκειες της οικονομικής δομής και
των αναπτυξιακών δυναμικών οι
εργαζόμενοι και οι μικρές επιχει-

ρήσεις είναι ορατός. Η συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και του πολύτιμου πόρου της ανθρώπινης
εργασίας μπορεί να αποτελέσει
όχι μόνο παράγοντα οικονομικής
ανάπτυξης, προώθησης της ποιοτικής απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, αλλά και μέσο ενίσχυσης της δημοκρατίας και καταπολέμησης των ανισοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις συμφώνησαν ότι μετά και την
1η διαβούλευση με τον Πρωθυπουργό και την επιτροπή για το
σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, ο διμερής κοινωνικός
διάλογος για την προστασία της
εργασίας και την ανάπτυξη των
μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα συνεχιστεί με την συμμετοχή και των άλλων κοινωνικών εταίρων”.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
SOS από την ΓΣΕΒΕΕ για τις μικρές επιχειρήσεις
Τα κυριότερα ευρήματα
της έκτακτης έρευνας του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ:
Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την
σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Το ζήτημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων που
είχε επισημανθεί, στην έρευνα του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που δημοσιεύτηκε

• 8 στις 10 επιχειρήσεις
(81,7%) δήλωσαν πως ο τζίρος
τους ήταν μειωμένος το προηγούμενο διάστημα (μήνα) σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας ο μέσος
όρος μείωσης του τζίρου είναι
46%.
• 2 στις 10 επιχειρήσεις
(21,1%) δήλωσαν πως είναι πολύ
πιθανό το προσωπικό τους να μει-

o 1 στις 3 επιχειρήσεις
(33,4%) δήλωσε ότι το επόμενο
διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές της
υποχρεώσεις.
• Σχεδόν 6 στις 10 (55,1%)
επιχειρήσεις είναι λίγο ή καθόλου
ικανοποιημένες με τα μέτρα που
έχει λάβει η κυβέρνηση για την
στήριξη των επιχειρήσεων.
Παρά τα μέτρα που έχει λά-

τον Απρίλιο του 2020, ως το σημαντικότερο πρόβλημα που θα
χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι
επιχειρήσεις είναι πλέον εμφανές.
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι
σήμερα από την κυβέρνηση για
την ενίσχυση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων φαίνεται πως δεν
επαρκούν για να καλύψουν την
πλειονότητα των επιχειρήσεων
που παλεύουν για την επιβίωση
τους μέσα σε συνθήκες εξαιρετικά
μειωμένης ζήτησης.
Τα κυριότερα ευρήματα της
έρευνας που αποτυπώνουν την
δυσμενή αυτή κατάσταση είναι τα
εξής:

ωθεί το επόμενο εξάμηνο, ενώ
μόλις το 5% δήλωσε πως θα προχωρήσει σε προσλήψεις. Εκτιμάται, με βάση τις συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί σήμερα πως
μέχρι το τέλους του έτους κινδυνεύουν να χαθούν περίπου
190.000 θέσεις εργασίας.
• 1 στις 3 (33,9%) επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους το επόμενο διάστημα.
• Σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις (37,2%) δήλωσαν ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσουν
να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις

βει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση
για την ενίσχυση της πραγματικής
οικονομίας και τον περιορισμό
των επιπτώσεων της υγειονομικής
κρίσης, έχει αρχίσει να προδιαγράφεται και κυρίως να γίνεται
αποδεκτό ότι η ελληνική οικονομία δεν θα αποφύγει την βαθιά
ύφεση. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα
επιβεβαιώνουν την εκτίμηση αυτή.
Φαίνεται πως τα μέτρα και οι
μέχρι σήμερα πολιτικές της κυβέρνησης που αποσκοπούν στην
ανάσχεση των δυσμενέστερων
των επιπτώσεων της υγειονομικής
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
κρίσης δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένα στον χαρακτήρα και
το περιεχόμενο της κρίσης, αλλά
ούτε και στα χαρακτηριστικά της
ελληνικής οικονομίας που στην
συντριπτική της πλειοψηφία αποτελείται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, το
εύρος των μέτρων δεν επαρκεί για
να καλύψει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του κοινωνικού συνόλου που πλήττεται δυσανάλογα
από τις οικονομικές επιπτώσεις
της υγειονομικής κρίσης. Η εκτίμηση ότι η ύφεση αν και βαθιά θα
είναι βραχύβια και κατ’ επέκταση
σε λίγους μήνες η οικονομία θα
επανακάμψει «πιάνοντας το νήμα

από εκεί που το άφησε» πιθανότατα δεν θα επιβεβαιωθεί εάν
οδηγηθούμε σε κατακρήμνιση της
οικονομικής δραστηριότητας και
εκτίναξη της ανεργίας.
Σε περιόδους κρίσης, ο ρόλος
του κράτους αναδεικνύεται ως
αναγκαίος αλλά και αποφασιστικός καθώς ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει τα δικά του αδιέξοδα.
Αυτό φάνηκε και στην αντιμετώπιση της πανδημίας με την ανάδειξη του πολύτιμου ρόλου που
διαδραμάτισε το Εθνικό Σύστημα
Υγείας. Το ίδιο πρέπει να συμβεί
και στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Ο ρόλος του κράτους σε τέτοιες συγκυρίες δεν είναι

να εκχωρεί ή, στην καλύτερη περίπτωση, να αναμένει πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τομέα. Ο ρόλος του είναι, μάλλον, να αναλάβει εκείνες τις δράσεις που δεν είναι σε θέση να αναλάβει ο
ιδιωτικός τομέας της οικονομίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση
χρειάζεται να δημιουργηθεί
ένα αρραγές μέτωπο ώστε να
προωθηθούν οι αναγκαίες πολιτικές τόσο στο εσωτερικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Και για να το πετύχουμε αυτό
θα πρέπει όλοι μας να «σκεφτούμε έξω απ’ το προσωπικό
και ιδεολογικό μας κουτί».
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ΟΑΣΑ:
Αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραμμών στον Πειραιά

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ενημερώνει το
επιβατικό κοινό ότι, από την Τρίτη 7 Ιουλίου, τέθηκαν σε εμπορική λειτουργία οι
τρεις νέοι σταθμοί της επέκτασης της
γραμμής 3 του μετρό στον Πειραιά. Πρόκειται για τους σταθμούς «Αγ. Βαρβάρα»,
«Κορυδαλλός» και «Νίκαια».
Την ίδια ημέρα, τέθηκε σε ισχύ ο ανασχεδιασμός λεωφορειακών γραμμών
στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ.
Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Περάματος και Πειραιά, με στόχο
την διαλειτουργικότητα του δικτύου των
οδικών συγκοινωνιών με τους νέους
σταθμούς της γραμμής 3 του μετρό.
Οι συχνότητες των δρομολογίων
της ΣΤΑΣΥ στους τρεις νέους σταθμούς
Ο σταθμός της «Αγ. Βαρβάρας» βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Ελεούσας, του
«Κορυδαλλού» στην πλατεία Ελευθερίας
και της «Νίκαιας» στην πλατεία Αγ. Νικολάου. Οι τρεις νέοι σταθμοί εκτιμάται
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ότι θα εξυπηρετούν ημερησίως 60.000
επιβάτες, αριθμός που θα αυξηθεί ακόμη
περισσότερο το 2022, όταν ολοκληρωθεί
η επέκταση έως τον σταθμό «Δημοτικό
Θέατρο» του Πειραιά.
Η συχνότητα των δρομολογίων της
ΣΤΑΣΥ στις ώρες αιχμής (07.30-17.30)
στο τμήμα Αιγάλεω – Δουκίσσης Πλακεντίας θα είναι 4 λεπτά και στο τμήμα
Αιγάλεω – Νίκαια θα είναι 8 λεπτά.
Το πρώτο δρομολόγιο, από τον σταθμό
Νίκαια, θα ξεκινά στις 05.30 το πρωί και
το τελευταίο στις 12.05 το βράδυ. Με την
επέκταση κατά 4 χιλιόμετρα έως την Νίκαια, η γραμμή 3 του μετρό θα έχει 24
σταθμούς που θα φτάσουν τους 27 το
2022, με την προσθήκη των σταθμών
«Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό
Θέατρο».
Η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών στο δίκτυο της ΟΣΥ
Οι συγκοινωνιακές παρεμβάσεις που
αφορούν την ΟΣΥ, 12 συνολικά, βασίζονται αφενός σε τροποποιήσεις γραμμών,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα νέων με-

τεπιβιβάσεων και αφετέρου στην ίδρυση
νέας γραμμής που θα διασυνδέει τον Δήμο Πειραιά με το δίκτυο του μετρό.
Αναλυτικά, για την πρώτη φάση έχουν
σχεδιαστεί οι εξής παρεμβάσεις:
-Δημιουργία μίας νέας γραμμής
(γραμμή 900 Πειραιάς – Στ. Μετρό Νίκαια) που θα συνδέει τον Δήμο Πειραιά
με τον σταθμό του μετρό «Νίκαια».
Η νέα γραμμή θα ακολουθεί τη διαδρομή: Πλ. Καραϊσκάκη, Ακτή Καλλιμασιώτη, Ακτή Κονδύλη, Αιτωλικού, Δερ-

βενακίων, Τζαβέλα, Γ. Γρεβενών, Λαοδικείας, Αιγάλεω, Ακτή Κονδύλη, Ακτή
Καλλιμασιώτη, πλ. Καραϊσκάκη.
Η νέα γραμμή οδηγεί στην κατάργηση
της γραμμής 847 Νεάπολη – Πειραιάς Β’,
αφού η διαδρομή της καλύπτεται από τις
νέες διαδρομές των γραμμών 800 Νίκαια
- Πειραιάς, 827 Πειραιάς – Γ΄ Νεκροταφείο – Άσπρα Χώματα και 846 Νεάπολη
– Πειραιάς Α’.
-Διατήρηση της σύνδεσης του Δήμου Πειραιά με τους Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Νίκαιας - Α.Ι.Ρέντη, Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας μέσω βασικών γραμμών που κινούνται
στον άξονα βορρά - νότου, δημιουργώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα μετεπιβίβασης στις γραμμές που θα κινούνται επί

των κύριων οδικών αξόνων (Π. Ράλλη
και Γρ. Λαμπράκη), με κατεύθυνση προς
τους νέους σταθμούς μετρό.
-Τροποποίηση ομάδας γραμμών
που συνδέουν σήμερα τους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας- Α.Ι.
Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος και
Αγίας Βαρβάρας με τους Δήμους Πειραιά
και Αθηναίων, και μετατροπή τους σε
τροφοδοτικές γραμμές των νέων σταθμών
μετρό, δίνοντας την δυνατότητα μετεπιβίβασης, είτε στο δίκτυο μετρό, είτε στο δίκτυο υφιστάμενων γραμμών λεωφορείων
για τη σύνδεση με Πειραιά και Αθήνα.
Οι λεωφορειακές γραμμές που τροποποιούνται είναι οι γραμμές 800 (Νίκαια
– Πειραιάς), 806 (Κορυδαλλός – Στ. Αιγάλεω), 809 (Σχιστό – Κορυδαλλός –

Πειραιάς Α’), 820 (Κερατσίνι – Σταθμός
Αιγάλεω), 827 (Πειραιάς – Γ΄ Νεκροταφείο – Άσπρα Χώματα), 828 (Πειραιάς –
Άσπρα Χώματα – Γ΄ Νεκροταφείο), 837
(Άνω Αγ. Βαρβάρα – Στ. Αγ. Μαρίνα),
846 (Νεάπολη – Πειραιάς Α’), Β18
(Ομόνοια – Πέραμα μέσω Π. Ράλλη) και
Γ18 (Ομόνοια – Πέραμα μέσω Γρ. Λαμπράκη).
Σημειώνεται ότι για τη βέλτιστη
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
πέρα από τα εκδοτήρια εισιτηρίων
στους τρεις νέους σταθμούς της ΣΤΑΣΥ και στο δίκτυο της ΟΣΥ, λειτουργούν 115 σημεία πώλησης και επαναφόρτισης εισιτηρίων σε περίπτερα
και καταστήματα ψιλικών στην ευρύτερη περιοχή.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η JTI στηρίζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Με μια περιορισμένης συμμετοχής, λόγω των έκτακτων μέτρων
τελετή, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του εξωτερικού Κήπου του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
ανάπλασης και αναδιαμόρφωσής.
Η ανάπλαση του κήπου πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της
JT International. Η πρωτοβουλία της
JTI συνιστά έναν ακόμη σημαντικό
σταθμό της χορηγικής της διαδρομής,
απόλυτα συμβατό με το μότο της εταιρείας "Ο Σεβασμός είναι Πολιτισμός".
Ένα μήνυμα που συμπυκνώνει το
πνεύμα μιας ολιστικής προσέγγισης
στήριξης του Πολιτισμού, κάτω από
την οποία αναπτύσσονται διάφορες
δράσεις της εταιρείας.
Η συνεργασία της JTI με το
πλέον εμβληματικό μουσείο της χώρας και ενός εκ των σημαντικότερων
στον κόσμο ξεκίνησε το 2016, όταν η
εταιρεία υποστήριξε την ανάπλαση
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του εσωτερικού κήπου στο αίθριο του
Μουσείου καθώς και την τακτική
συντήρησή του, μια δέσμευση μέχρι
και το 2022.
Στην αναμόρφωση του εξωτερικού κήπου πρωταγωνιστεί η πλούσια και μοναδική χλωρίδα του τόπου,
η οποία παραμένει αναλλοίωτη στο
χρόνο, με δένδρα και αυτοφυείς θάμνους διαμορφώνοντας μικρούς βοτανικούς περιπάτους, με σεβασμό
στην ιστορική, πολιτισμική και αστική ταυτότητα του μεγαλύτερου και
σημαντικότερου Μουσείου της χώρας.
Η JTI, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια και τη διατήρηση του Κήπου σε άριστη κατάσταση, ανέλαβε την τακτική συντήρησή
του αρχικά για μια τριετία.
Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, η
Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού. Λίνα Μενδώνη, η Α.Ε. ο πρέ-

σβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Yashuhiro Shimizu, ο Δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης,
καθώς και εκπρόσωποι του Μουσείου και της JTI.
Όπως δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της JTI κ. Victor Crespo:
«Αισθανόμαστε περήφανοι που συμβάλλαμε σε συνεργασία με την εταιρεία
Ecoscapes στην πλήρη ανάπλαση του κήπου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του σημαντικότερου μουσείου της χώρας. Είναι στην κουλτούρα μας, ως ιαπωνική εταιρεία, να στηρίζουμε τον Πολιτισμό
και συγκεκριμένα φορείς που σχετίζονται
με την εθνική πολιτισμική κληρονομιά.
Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες
μας, να επιτυγχάνεται η συνεργασία μεταξύ
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και είμαστε
περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής
της προσπάθειας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα
την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
και τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη για τη στήριξη και αρωγή τους».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
British American Tobacco Hellas:
Στήριξη στο ελληνικό λιανεμπόριο
Η εταιρεία προχωράει σε σημαντική ενίσχυση των Ελλήνων λιανεμπόρων συμβάλλοντας στην προσπάθεια για αντιμετώπιση των σημαντικών ζητημάτων της προηγούμενης
περιόδου λόγω του κορωνοϊού

Η British American Tobacco, ένας από τους μεγαλύτερους
Ομίλους διεθνώς, προχωράει σε σημαντική ενίσχυση των Ελλήνων λιανεμπόρων στο πλαίσιο των ενεργειών της για συμβολή στην προσπάθεια άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας
της αγοράς μετά την περίοδο της καραντίνας λόγω του κορωνοϊού.
Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό λιανεμπόριο ενισχύεται με
πάνω από 10 εκατομμύρια € για τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς ο Όμιλος προχωράει σε νέες επενδύσεις στην Ελλάδα.
Έπειτα από δύο χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική
αγορά και σε συνέχεια της ζήτησης από τους λιανεμπόρους και
τους καταναλωτές, ως μια επιτυχημένη διεθνώς εναλλακτική

του καπνίσματος, το προϊόν ατμίσματος Vype ePen 3, που πρόσφατα αναδείχθηκε Προϊόν της Χρονιάς στην κατηγορία ατμίσματος στη μεγαλύτερη έρευνα καταναλωτών που πραγματοποιείται στη Βρετανία για καινοτόμα προϊόντα, επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του στα σημεία λιανικής πώλησης. Αρχικά, οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες σε περίπου 1.500 σημεία
λιανικής πώλησης (περίπτερα και μίνι-μάρκετ) σε όλη την
Ελλάδα, με τη δυνατότητα να επεκταθούν και σε περαιτέρω
σημεία πώλησης μέσα στην επόμενη περίοδο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco Hellas, Vitalii Kochenko, δήλωσε: «Ιδιαίτερα σε
αυτή την συγκυρία που η ελληνική οικονομία προσπαθεί να
επανέλθει μετά την περίοδο του κορωνοϊού, θεωρούμε υποχρέωσή μας να στηρίξουμε περαιτέρω τους Έλληνες λιανέμπορους, επιλέγοντας τη μικρή λιανική στην Ελλάδα ως μια
από τις σημαντικές αγορές πανευρωπαϊκά που παρουσιάζουμε
την προηγμένη τεχνολογία του Vype».
Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος της British American Tobacco επενδύει σημαντικά στις νέες κατηγορίες προϊόντων, προσφέροντας σήμερα μια ευρεία γκάμα καινοτόμων προϊόντων
καπνού σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Με σημαντικές επενδύσεις πάνω από 4 δις. δολάρια στην κατηγορία
των προϊόντων ατμίσματος, ο Όμιλος εφαρμόζει όλα τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας κατά τη δημιουργία και την παραγωγή των δυνητικά μειωμένου κινδύνου προϊόντων της,

συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ατμίσματος Vype. Συνολικά, πάνω από 1.500 επιστήμονες, μηχανικοί και ειδικοί
στον τομέα του καπνού εργάζονται στα κέντρα Έρευνας και
Ανάπτυξης της εταιρείας, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της
διαθεσιμότητας καινοτόμων προϊόντων για όλες τις κατηγορίες
των ενήλικων καπνιστών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες πανευρωπαϊκά, όπου ο Όμιλος διαθέτει ολόκληρη τη γκάμα των
Προϊόντων Επόμενης Γενιάς δυνητικά μειωμένου κινδύνου
Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική συνεργασία της British (θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo και προϊόν ατμίσματος
American Tobacco Hellas με την NOBACCO ενισχύεται, κα- Vype). Οι νέες επενδύσεις της British American Tobacco αναθώς το Vype ePen 3 θα συνεχίσει να διατίθενται και μέσω των μένεται να αυξήσουν περαιτέρω και την κίνηση εμπορευμασημείων πώλησης της NOBACCO και του ηλεκτρονικού κα- τοκιβωτίων στο Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο του Ομίλου
στον Πειραιά.
ταστήματος nobacco.gr/vype.
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“Το IQOS Προϊόν Καπνού Διαφοροποιημένου Κινδύνου”
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των
Η.Π.Α αδειοδότησε το IQOS, το ηλεκτρικά θερμαινόμενο
σύστημα καπνού της Philip Morris International (PMI),
ως προϊόν καπνού διαφοροποιημένου κινδύνου (Modified
Risk Tobacco Product - MRTP). Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση του συνόλου των επιστημονικών δεδομένων που
υπέβαλε η PMI στον FDA τον Δεκέμβριο 2016, ο Οργανισμός διαπιστώνει μειωμένη έκθεση των χρηστών του
προϊόντος σε χημικές ουσίες και θεωρεί ότι η απόφαση είναι
κατάλληλη για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
- Η απόφαση καταδεικνύει ότι το IQOS είναι ένα πραγματικά διαφορετικό προϊόν καπνού και αποτελεί καλύτερη
επιλογή για ενήλικες που σε άλλη περίπτωση θα συνέχιζαν
το κάπνισμα.
- Το IQOS είναι το πρώτο και το μοναδικό ηλεκτρονικό
προϊόν νικοτίνης που λαμβάνει αδειοδότηση μέσω της διαδικασίας MRTP του FDA
- Μετά την αδειοδότηση της κυκλοφορίας του IQOS τον
Απρίλιο του 2019, ο FDA τώρα επιτρέπει την επικοινωνία
των ακόλουθων πληροφοριών:
- Το σύστημα IQOS θερμαίνει αλλά δεν καίει τον καπνό
- Το γεγονός αυτό μειώνει σημαντικά την παραγωγή επιβλαβών και δυνητικά επιβλαβών χημικών ουσιών
- Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πλήρης μετάβαση από το συμβατικό τσιγάρο στο σύστημα IQOS μειώνει
την έκθεση του οργανισμού σας σε επιβλαβείς ή δυνητικά
επιβλαβείς χημικές ουσίες.
- Ο FDA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι το IQOS αναμένεται να ωφελήσει την υγεία του πληθυσμού στο σύνολό
του, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους καπνιστές όσο και τους

μη καπνιστές.
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του FDA ο Ανδρέας Καλαντζόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της PMI, είπε: «Η
απόφαση του FDA αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη
δημόσια υγεία. Πολλοί από τις δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς και Αμερικανίδες που καπνίζουν σήμερα θα διακόψουν το τσιγάρο —πολλοί όμως δεν θα το κάνουν. Η
σημερινή απόφαση καθιστά δυνατό αυτοί οι ενήλικες να
ενημερωθούν ότι η πλήρης μετάβαση στο IQOS αποτελεί
καλύτερη επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος. Ο
FDA διαπίστωσε ότι επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν
πως η πλήρης μετάβαση από το συμβατικό τσιγάρο στο
IQOS μειώνει την έκθεση σε επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες.
Είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτή η σημαντική απόφαση
θα βοηθήσει και θα καθοδηγήσει τις αποφάσεις των ενήλικων καπνιστών στις Η.Π.Α. Η καλύτερη επιλογή για την
υγεία είναι να μην ξεκινήσει κανείς το κάπνισμα ποτέ ή να
το διακόψει εντελώς. Για εκείνους όμως που δεν το διακόπτουν, το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να στραφούν προς ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο μη καιόμενο
προϊόν. Με στοιχεία Μαρτίου 2020, η PMI εκτιμά ότι περίπου 10,6 εκατομμύρια ενήλικες καπνιστές παγκοσμίως
έχουν ήδη διακόψει το τσιγάρο και έχουν μεταβεί στο
IQOS. Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή μπορεί να επιταχύνει περαιτέρω την απομάκρυνση των ενήλικων καπνιστών στις Η.Π.Α από το τσιγάρο. Εμείς στην PMI, μαζί με
την Altria, που έχει την ευθύνη κυκλοφορίας του προϊόντος
στις Η.Π.Α, δεσμευόμαστε για την ορθή χρήση του προϊόντος και υποστηρίζουμε πλήρως τη βούληση του FDA
να προστατέψει τους νέους.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Μετρό έφθασε
σε Κορυδαλλό και Νίκαια
Ξεκίνησε η λειτουργία του Μετρό στη Νίκαια, και
στον Κορυδαλλό δίνοντας πρόσβαση σε σημαντικούς
συγκοινωνιακούς κόμβους.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της ηγεσίας του Υπουργείου
Υποδομών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
την ηγεσίας της Αττικό Μετρό, βουλευτών και δημάρχων. Το
νέο τμήμα Αγ. Μαρίνα-Νίκαια συνδέει τις περιοχές της
Αγίας Βαρβάρας , του Κορυδαλλού και της Νίκαιας με το δίκτυο του Αθηναϊκού Μετρό.
Ο Δήμαρχος Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης δήλωσε:
«Ένα όνειρο πολλών ετών για την πόλη έγινε πραγματικότητα. Το Μετρό είναι ένα έργο πνοής που θα ενώνει την
πόλη μας με την Αθήνα και μετά από δυο χρόνια με τον Πειραιά. Στόχος μας είναι μέσα στους επόμενους μήνες να ανταλλάξουμε προτάσεις και ιδέες προκειμένου η αναμόρφωση
του ιστορικού κέντρου της πόλης να γίνει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Πριν από δυο χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο
ομόφωνα ζήτησε από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ο σταθμός να
έχει αναφορά στην Προσφυγιά και στην Αντίσταση, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πόλης μας. Έως τα τέλη Ιουλίου
θα τοποθετηθεί στο σταθμό αντίγραφο του τρίπτυχου του
Τάσσου ‘Επιτάφιος’. Η πόλη μας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και θα συνεχίσει να διεκδικεί και να πετυχαίνει αυτά
που επί σειρά δεκαετιών στερήθηκε».
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΕΟΔΥ:
τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα παράθεσε σημαντικά
δεδομένα για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού, αλλά και τα
οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος.
Σημαντικά Δεδομένα
• Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει >4.000 χημικές ουσίες, με
διαφορετικές ιδιότητες και επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, εκ των οποίων >250 είναι
επιβλαβείς και >50 είναι καρκινογόνες.
• Παγκοσμίως, το κάπνισμα
στοιχίζει ετησίως τη ζωή περίπου
8 εκατομμυρίων ανθρώπων και
αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη προλήψιμη αιτία θνησιμότητας. Στην Ελλάδα, περίπου
το 1/5 του συνόλου των θανάτων,
>20.000 ετησίως, αποδίδονται σε
νοσήματα που σχετίζονται με το
κάπνισμα (συμπεριλαμβανομένου τόσο του ενεργητικού όσο και
του παθητικού καπνίσματος).
• Παγκοσμίως, σχεδόν το 40%
των θανάτων εξ’ αιτίας όλων των
μορφών καρκίνου και σχεδόν το
90% θανάτων από καρκίνο του
πνεύμονα μπορούν ν’ αποδοθούν
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στο κάπνισμα.
• Το κάπνισμα αποτελεί την
κύρια αιτία για την εμφάνιση της
χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, ενώ υπολογίζεται ότι
το 25% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται
στο κάπνισμα.
• Το κάπνισμα φαίνεται να συσχετίζεται με την αρνητική εξέλιξη και τις δυσμενείς επιπτώσεις
από covid-19. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως οι καπνιστές
είναι πιθανότερο να εμφανίσουν
σοβαρά συμπτώματα από τον
covid-19, να εισαχθούν στην μονάδα εντατικής θεραπείας και να
χρειαστούν μηχανική αναπνευστική υποστήριξη ή και να χάσουν τη ζωή τους.
• Παρότι το ποσοστό των Ελλήνων ενηλίκων που καπνίζουν
καθημερινά έχει μειωθεί σημαντικά, η Ελλάδα έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ενήλικων καθημερινών καπνιστών (27,3%) μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.
• Μόνο 1 στους 4 Έλληνες καπνιστές αναφέρουν μία τουλάχιστον προσπάθεια διακοπής κατά
τη διάρκεια του τελευταίου έτους.
Οφέλη από τη διακοπή του κα-

πνίσματος
• Η διακοπή του καπνίσματος
είναι η καλύτερη κίνηση που
μπορεί να κάνει ο καπνιστής για
την υγεία του. Επιφέρει τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα οφέλη και συνεπάγεται περισσότερα
και υγιέστερα χρόνια ζωής.
• Ήδη μέσα σε 12 ώρες μετά τη
διακοπή του καπνίσματος, τα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα μειώνονται και τα
επίπεδα οξυγόνου επανέρχονται
στο φυσιολογικό.
• 1 χρόνο μετά τη διακοπή του
καπνίσματος, ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής μειώνεται κατά
50%.
• 10 χρόνια μετά τη διακοπή
του καπνίσματος, ο κίνδυνος
καρκίνου του πνεύμονα μειώνεται κατά 50%.
Στην Ελλάδα το νέο εθνικό σχέδιο κατά του καπνίσματος, ενισχύει και θωρακίζει την καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου με εθνικό στόχο τη
μείωση του καπνίσματος κατά
30% μέχρι το 2025, κάτι που αποτελεί στόχο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Τρύπα 610 εκατ. στα δημόσια έσοδα
από το λαθρεμπόριο τσιγάρων
Αγκάθι παραμένει για τα δημόσια
έσοδα το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα, όπως δείχνουν
τα ευρήματα της νέας, ανεξάρτητης
Έκθεσης της KPMG η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η χώρα με το
υψηλότερο ποσοστό παράνομων
τσιγάρων στην Ε.Ε., ωστόσο φαίνεται να έχει αναστραφεί η αυξητική
τάση σε σχέση με την περσινή χρονιά.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την
Έκθεση της KPMG:
• H παράνομη αγορά τσιγάρων
στην Ελλάδα το 2019 βρίσκεται στο
22,4% της κατανάλωσης τσιγάρων.
Ωστόσο, η χώρα για ακόμα μία
χρονιά έχει το μεγαλύτερο ποσοστό
παράνομων τσιγάρων στην Ε.Ε., με
τις απώλειες των κρατικών ταμείων
να ανέρχονται στα 610 εκατ. ευρώ
το 2019 (σε σχέση με 690 εκατ. ευρώ
το 2018).
• Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα καταγράφηκε η δεύτερη μεγαλύτερη
ποσότητα κατανάλωσης παραποιημένων τσιγάρων στην Ε.Ε. (1,5 δισ.
τσιγάρα).
• Την πεντάδα των χωρών με τα
υψηλότερα ποσοστά παράνομων

τσιγάρων μετά την Ελλάδα συμπληρώνουν η Λιθουανία (17,7%), η
Ιρλανδία (17,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (16,6%) και η Κύπρος (14,3%).
• Καταγράφεται συνεχιζόμενη
μείωση παράνομων τσιγάρων στην
Ε.Ε. από το 2006, οπότε και διενεργείται η Έκθεση. Το 2019, καταναλώθηκαν 38,9 δισ. παράνομα τσιγάρα, τα οποία αντιστοιχούν στο 7,9%
της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων στην Ε.Ε.
• Τα χαμένα έσοδα για τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι 9,5 δισ. ευρώ.
«Οι επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων δεν
είναι μόνο οικονομικές. Πληρώνουμε όλοι και το κοινωνικό κόστος. Παράλληλα, αποτελεί κοινή
πεποίθηση πως, τα έσοδα από τα
παράνομα τσιγάρα αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης εγκληματικών δικτύων και οργανώσεων. Βρισκόμαστε ενώπιον μίας
μεγάλης, διαρκούς απειλής που
στην Ελλάδα λαμβάνει μεγάλες
διαστάσεις» επεσήμανε αναφερόμενος στην Έκθεση ο Χρήστος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Παπαστράτος, ενώ
συνεχίζοντας σχολίασε «Η Παπαστράτος συνεχίζει να πρωτοστατεί

στη μάχη κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων έχοντας επενδύσει περισσότερα από 6
εκατ. ευρώ σε δράσεις υποστήριξης
των διωκτικών Αρχών και εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Οφείλουμε
να σταθούμε συντεταγμένα απέναντι στην απειλή, να συστρατεύσουμε δυνάμεις με σχέδιο και κυρίως μέσα από τη σύμπραξη Πολιτείας, επιχειρήσεων του κλάδου και
κοινωνίας».
«Η συνεχιζόμενη μείωση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων στην
Ε.Ε. είναι μια θετική εξέλιξη και
αναδεικνύει τη σημασία του ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
αυστηρής επιβολής του νόμου και
της συνεργασίας για την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος», δήλωσε ο Alvise Giustiniani, Αντιπρόεδρος της Philip Morris International για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου και πρόσθεσε
«Το πρώτο σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόστηκε από πέρυσι
σε ολόκληρη την Ε.Ε. βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα προϊόντα
καπνού, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επιβολή του νόμου».
Πηγή: Έθνος
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ποια πλαστικά
προϊόντα
καταργούνται
Εννέα είδη πλαστικών καταργούνται
από την 1η Ιανουαρίου του 2021 στο
ελληνικό δημόσιο, ενώ έξι μήνες αργότερα -Ιούλιος του 2021- το μέτρο θα
είναι καθολικό.
Από τον Ιούλιο του 2021 θα ξεκινήσει
η πλήρης κατάργηση των πλαστικών
μιας χρήσης, όπως έχει ανακοινώσει ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης.
«Η προστασία του περιβάλλοντος είναι
έργα και όχι λόγια. Προχωράμε μπροστά, γι' αυτό παίρνουμε και αυτή την
πρωτοβουλία, την οποία μάλιστα έχει
αγκαλιάσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά πρέπει να το κάνουμε μαζί
με τους πολίτες»
Το μέτρο αφορά, σε πρώτη φάση, εννέα είδη πλαστικών:
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• Δοχεία τροφίμων από φελιζόλ
• Ποτήρια από φελιζόλ και τα καπάκια/καλύμματά τους.
• Κυπελλάκια από φελιζόλ και τα
καπάκια/ καλύμματά τους.
• Μπατονέτες
• Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια)
Καθώς και:
• Πιάτα
• Καλαμάκια
• Αναδευτήρες ποτών
• Στηρίγματα μπαλονιών
Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην αγορά, αλλά
θα κατασκευάζονται από διαφορετικά
υλικά -πέραν του πλαστικού- τα οποία

θα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες έχουν
διαπιστώσει ότι τα πλαστικά χρειάζονται 1.000 χρόνια για να αποσυντεθούν,
γεγονός το οποίο αποτελεί βασική αιτία ρύπανσης των ακτών και της θάλασσας.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, η
κατάργηση των πλαστικών στον δημόσιο τομέα θα ξεκινήσει έξι μήνες νωρίτερα, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του
2021.
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης έχει καλέσει όλες τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα να διαχειριστούν αναλόγως
τα υπάρχοντα αποθέματα πλαστικών
ειδών, προκειμένου να είναι «έτοιμα»
για τη νέα εποχή
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Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα των δημοτικών σινεμά,
στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

www.dimotikacinema.gr/imerologio-tainion
Cine Μάρθα Καραγιάννη
Βύρωνος και Χιλής, Κερατσίνι.
Τηλ.: 2104317270

Cine Μελίνα
Σωκράτους 65, Δραπετσώνα
2104082530

Cine Αλέκος Χρυσοστομίδης
Πάρκο Σελεπίτσαρι, Αμφιάλη
2104316943

Tα τρία θερινά σινεμά του
Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας άνοιξαν και πάλι τις πόρτες τους.
“Tηρώντας όλες τις προβλεπόμενες
αποστάσεις ασφαλείας, για να υποδεχθούν το σινεφίλ κοινό! Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία, οι τρεις
δημοτικοί θερινοί κινηματογράφοι θα είναι και φέτος το καλοκαίρι κοντά στους
πολίτες, προσφέροντας, με ένα εξαιρετικό
πρόγραμμα ταινιών, απολαυστικές βραδιές θεάματος και ψυχαγωγίας.
Για ακόμη ένα καλοκαίρι επιμένουμε
στη μαγεία και τη συντροφιά που προσφέρει η μεγάλη οθόνη και ιδιαίτερα τις
καλοκαιρινές νύχτες κάτω από το φεγγαρόφωτο.
Μετά από χρόνια «κινηματογραφικής
σιωπής» στην πόλη μας, η παρούσα
Δημοτική Αρχή ξανάνοιξε τις πόρτες
τριών θερινών δημοτικών σινεμά (όπως
και ενός χειμερινού) όχι μόνο για τους
κατοίκους του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, αλλά ολόκληρου του Πειραιά
και της Αθήνας.
Συναγωνιζόμενα τη μαγεία των ίδιων
των ταινιών τους, τα τρία ανακαινισμένα
θερινά σινεμά του Δήμου, διατηρούν τη
ρομαντική γοητεία του παρελθόντος και
δίνουν τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να ταξιδέψουν σε κινηματογραφικές ιστορίες, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τον καλοκαιρινό αττικό ουρανό.
Από την πλευρά μας, επιδιώκουμε να
συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους δημότες μας όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ταινιών, ήχου και εικόνας, διατηρώντας παράλληλα το χαμηλότερο αντίτιμο, γιατί για τη Δημοτική Αρχή η
τέχνη αποτελεί κοινωνικό αγαθό, βασικό
συστατικό και δικαίωμα του κάθε πολίτη. Μαζί οικοδομούμε μια νέα ταυτότητα για την πόλη μας,
Μαζί προχωράμε και κάνουμε τη ζωή
μας πιο όμορφη, αλληλέγγυα και ανθρώπινη”
Ο Δήμαρχος Χρ. Βρεττάκος
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Το Βεάκειο θέατρο ανοίγει τις
πύλες του και αποτελεί κι αυτό το
καλοκαίρι, σημαντικό πολιτιστικό
πόλο έλξης για τον Πειραιά και την
ευρύτερη περιοχή. Συναυλίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παιδικό θέατρο, ξεχωριστές παραστάσεις αρχαίου
δράματος καθώς και εκδηλώσεις
συλλόγων της πόλης, περιλαμβάνονται στο πλούσιο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του θεάτρου. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή
5/7/2020 και θα διαρκέσουν έως και
την Κυριακή 27/9/ 2020. Το πρόγραμμα του θεάτρου, θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις ειδικές
οδηγίες των υγειονομικών αρχών,
με προτεραιότητα στη δημόσια υγεία
και με αίσθημα ευθύνης απέναντι
στο κοινό και τους καλλιτέχνες.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
Δε 24/8 «Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ» του
ΑΡΚΑ σε σκηνοθεσία Δημήτρη
Αγορά με τους: Γιώργο Γιαννόπουλο, Θανάση Βισκαδουράκη, Σοφία
Βογιατζάκη, Πέτρο Μπουσουλό28 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

πουλο, Αγορά 15€ (γενική είσοδος)
12€ (προπώληση, άνεργοι, πολύτεκνοι, φοιτητές, άνω των 65) 10€
(μαθητές)
Τρ 25/8 «STAYING ALIVE –
Σχεδόν πέθανα» με την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ Ένα ολοκαίνουριο
stand-up show από το πιο αστείο κορίτσι στον κόσμο! 12€ (προπώληση
viva.gr) 10€ (ΑμεΑ) 15€ (ταμείο)
Τε 26/8 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΜΜΕΤΡΟΝ Ι.Κ.Ε.
Πε 27/8 ΣΥΝΑΥΛΙΑ PASSPORT Ι.Κ.Ε.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Τρ 1/9 «ΠΡΟΣΟΧΗ Ο ΦΙΛΟΣ ΔΑΓΚΩΝΕΙ» της Carole
Greep σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου
Κυριακίδη με τους: Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Ναταλία Δραγούμη, Ευαγγελία Μουμούρη και Μέμο Μπεγνή. 20€ (κανονικό), 15€ (φοιτητές,
άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, παιδιά
από 6 έως 12 ετών)
Τε 2/9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΜΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ «Σινεμά, ένας μεγάλος
έρωτας»
Πε 3/9 «ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ» του George Feydeau σε μετάφραση - σκηνοθεσία Γιάννη

Μπέζου με τους: Γιάννη Μπέζο,
Τάσο Γιαννόπουλο, Ελένη Ουζουνίδου, 20€ (κανονικό), 15€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, παιδιά από 6 έως 12 ετών)
Πα 4/9 «Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ
ΠΑΝΩ» του Αντώνη Τσιπιανίτη
σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη
με την Κατερίνα Διδασκάλου. 15€
(γενική είσοδος),12€ (προπώληση,
φοιτητές, άνεργοι)
Σα 5/9 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΡΟΥΜΦΙΤΑ» σε σκηνοθεσία
Νίκου Λημνιού με τους: Σάββα Βασιλειάδη, Βασιλική Συρανίδου, Νίκο Δήμα,. ΠΑΙΔΙΚΟ 8€ (προπώληση), 9€ (ταμείο)
Κυ 6 /9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
«ΤΟ ΤΑΒΛΙ» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη με τους: Ιεροκλή Μιχαηλίδη
και Γεράσιμο Σκιαδαρέση. 10€
(προπώληση),12€ (γενική είσοδος)
Δε 7/9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ 15€ (γενική είσοδος)
Τρ 8/9 «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του
Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη
Μουμουλίδη με τους: Ιωάννα Παππά, Γιώργο Χρυσοστόμου, Λουκία
Μιχαλοπούλου
Τε 9/9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΜΜΕ-

Τε 9/9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΜΜΕΤΡΟΝ Ι.Κ.Ε.
Πε 10/9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ PASSPORT Ι.Κ.Ε.
Πα 11/9 «ΑΧ ΕΡΩΤΑΣ» του Φρεντερίκο Γκαρθία
Λόρκα σε σκηνοθεσία Νανάς Νικολάου με τους: Νάντια Μπουλέ, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ 12€ (προπώληση),15€ (γενική είσοδος)
Σα 12/9 «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία
Χρήστου Σουγάρη και μουσική Στέφανου Κορκολή με
τους: Γιάννη Κοψιδά, Νίκο Καρδώνη, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΚΟΖΑΝΗΣ 15€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητές, άνω
των 65)
Κυ 13/9 «ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ»
της Άλκης Ζέη σε διασκευή-σκηνοθεσία Ανδρομάχης
Χρυσομάλη με τους: Γιάννη Καρατζογιάννη, Μαρία
Γουσίου ΠΑΙΔΙΚΟ 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο)
Δε 14 /9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΑΚΙΜ με την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ «ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ» Συμμετέχει ο Γιάννης Νιάρχος 14€ (γενική είσοδος)
Τε 16/9 «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ, Η ΖΩΗ ΜΟΥ»
με τους: Φίλιππο Μοδινό, Κασσάνδρα Δημοπούλου και
Αθανάσιο Μαργούτα. Ειδική συμμετοχή: η σοπράνο
Ειρήνη Κώνστα στον ρόλο της Αϊντα. 5€ (γενική είσοδος), δωρεάν είσοδος (παιδιά κάτω των 16 ετών)
Πα 18/9 «ΜΕΙΝΑΜΕ ΣΠΙΤΙ…» Ο Πολιτιστικός
Όμιλος «ΔΩΔΩΝΗ» θα παρουσιάσει μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή χορευτικών, μουσικών και θεατρικών σχημάτων. Υπεύθυνος εκδήλωσης,
ο χοροδιδάσκαλος Γιώργος Γκολέμης. ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Σα 19/9 «ΜΗΔΕΙΑ» του Μποστ σε σκηνοθεσία
Νικορέστη Χανιωτάκη με τους: Μάκη Παπαδημητρίου,
Κ.Τριανταφυλλόπουλο, Γ. Δρακόπουλο, Ν. Πουρσανίδη, Τζ. Θεωνά, Ν. Χανιωτάκη, Γ. Σκαφίδα, 15€ (κανονικό), 12€ (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι), 10€ (άνεργοι, ΑμεΑ)
Κυ 20/9 Μουσικοχορευτική παράσταση από τα
συγκροτήματα της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η
ΟΜΟΝΟΙΑ» Θα ακολουθήσει συναυλία με Μανώλη
Κονταρό. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Δε 21/9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΙΔΗΣ &
ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο)
Τρ 22/9 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ «Αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη» 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο)
Πα 25/9 «COSI FAN TUTTE, Έτσι κάνουν όλες»
μια παράσταση όπερας του Μότσαρτ σε μουσική διεύθυνση Βύρωνα Φιδετζή και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
Κυ 27/9 «Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ» από τους μύθους του Αισώπου με γνωστούς ηθοποιούς. ΠΑΙΔΙΚΟ 7€ (ενήλικες), 6€ (παιδιά)
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣIΤΗΡΙΩΝ
•ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δευτ.–Παρ. 10:00- 14:00 Τηλ.: 210 4143310
•ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα του θεάτρου θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις
ειδικές οδηγίες των υγειονομικών αρχών, με προτεραιότητα στη δημόσια
υγεία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και τους καλλιτέχνες.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά
παρουσιάζει για πρώτη φορά το «PIC
NIC FESTIVAL 2020», ένα πρόγραμμα ποικίλων πολιτιστικών δράσεων
που θα πραγματοποιηθεί από τις
2/6/2020 έως τις 25/92020, στον κήπο
του Βεακείου Θεάτρου και στο πάρκο
Αγνάντι στα Βοτσαλάκια.
Αξιοποιώντας και αναδιαμορφώνοντας τον περιβάλλοντα χώρο του Βεακείου Θεάτρου στον Προφήτη Ηλία, ο
φυσικός κήπος μετατρέπεται σε έναν
πολυχώρο πολιτισμού, όπου θα παρουσιάζονται μικρές θεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες, αλλά και stand up comedy.
O Δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης
τόνισε: «Ο Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Πειραιά,
παρουσιάζει για πρώτη φορά στην πόλη μας
ένα ξεχωριστό φεστιβάλ με ποικίλες εκδηλώ-

σεις. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία της δημόσιας υγείας και την
ασφάλεια όλων, περιμένουμε τον κόσμο να
διασκεδάσει με τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
του φεστιβάλ».
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του
Δήμου Πειραιά Ιωσήφ Βουράκης, σε
δήλωσή του, επεσήμανε:
«Μαζί με τους συνεργάτες μου μελετάμε,
εδώ και καιρό, τρόπους μέσα από τους οποίους
θα δώσουμε την ευκαιρία και την πρόσβαση
στους συμπολίτες μας σε πολιτιστικά δρώμενα,
έχοντας πάντοτε σαν βασική μας σκέψη τη
διασφάλιση των υγειονομικών κανόνων για
την ασφάλεια των πολιτών από τον COVID19. Τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας, πάνω σε μεγάλες μαξιλάρες, απολαμβάνοντας τον
μαγικό χώρο του κήπου, ευελπιστούμε να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι να δώσουμε
πνοή σε ένα μέχρι σήμερα αναξιοποίητο σημείο της πόλης του Πειραιά, ενισχύοντας παράλληλα τον πολιτισμό και την τέχνη».
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
Δε 31/8 «ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ» του
Alexander Gelman σε σκηνοθεσία –
διασκευή Γιώργου Κιμούλη με τους:
Γιώργο Κιμούλη και Φωτεινή Μπαξεβάνη, 16€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητές, άνεργοι)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Πα 4/9 «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ»
19:00–20:30
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ–

Θέατρο σκιών, κούκλας και μαριονέτας» ΠΑΙΔΙΚΟ 6€ (γενική είσοδος),
3€ (ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω
των 65)
Πα 11/9 «Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ»
19:00–20:30
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ –
Θέατρο σκιών, κούκλας και μαριονέτας
ΠΑΙΔΙΚΟ 6€ (γενική είσοδος), 3€
(ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των
65)
Τρ 15/9 «Ο ΚΗΠΟΣ» του Bruce
Gooch σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά με τους: Στέλιο Μάινα και Κάτια
Σπερελάκη. 15€ (γενική είσοδος), 13€
(φοιτητές, άνεργοι)
Πα 18/9 «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΙΠΠΟΤΗΣ» 19:00–20:30 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θέατρο
σκιών, κούκλας και μαριονέτας ΠΑΙΔΙΚΟ 6€ (γενική είσοδος), 3€ (ΑμεΑ,
τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των 65)
Τε 23/9 «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ» του Διονύσιου Σολωμού σε
θεατρική προσαρμογή & σκηνοθεσία
Δήμου Αβδελιώδη. Ερμηνεύει η Κατερίνα Γκατζόγια. 15€ (γενική είσοδος),
10€ (προπ., άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ,
άνω των 65)
Πα 25/9 «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
ΓΙΑΤΡΟΣ» 19:00–20:30 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – Θέατρο
σκιών, κούκλας και μαριονέτας ΠΑΙΔΙΚΟ 6€ (γενική είσοδος), 3€ (ΑμεΑ,
τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνω των 65)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣIΤΗΡΙΩΝ
- ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες των
υγειονομικών αρχών, με προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και με αίσθημα ευθύνης
απέναντι στο κοινό και τους καλλιτέχνες.
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πρόγραμμα παραστάσεων

Τετάρτη 29 Ιουλίου ΤΟ ΤΑΒΛΙ με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση
και Ιεροκλή Μιχαηλίδη
Παρασκευή 31 Ιουλίου ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΑΜΟ με τους
Αντώνη Λουδάρο και Παυλίνα Χαρέλα
Σάββατο 01 Αυγούστου ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟ με την
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου
Κυριακή 02 Αυγούστου ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ
Δευτέρα 03 Αυγούστου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – ΓΙΑ
ΠΑΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τετάρτη 05 Αυγούστου ΓΥΝΗ ΠΛΕΟΥΣΑ
Σάββατο 08 Αυγούστου ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΖΕΛ
ΚΟΥΡΤΙΑΝ με τη Χρ. Αλεξανιάν
Δευτέρα 10 Αυγούστου Ο ΚΗΠΟΣ με τους Στέλιο Μάινα και
Κάτια Σπερελάκη
Τετάρτη 12 Αυγούστου ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ με τους Σωτήρη Χατζάκη
και Δημήτρη Μυλωνά
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