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6 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σε συνέντευξη με τον επι-
κεφαλής της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων για

τον έλεγχο του καπνίσματος κα-
θηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη
ειπώθηκαν:

Για τα σημεία πώλησης καπνικών
προϊόντων:

Πρώτιστο καθήκον της Επιτροπής
είναι η εφαρμογή του Νόμου Προ-
στασίας από τα παθητικό κάπνισμα.

Ειρωνικά, θέλω να πω, ότι το μόνο
επάγγελμα που απελευθερώθηκε
στην Ελλάδα με μνημονιακό νόμο, εί-
ναι το επάγγελμα του καπνοπώλη.
Κανένα άλλο κλειστό επάγγελμα
(φορτηγατζήδες, συμβολαιογράφοι,
κτλ) δεν άνοιξε.

Έτσι επιτρέπεται στα πολυκαταστή-
ματα να πουλάνε τσιγάρα ενώ πριν
έπρεπε να έχει κάποιος ειδική άδεια
για την πώληση προϊόντων καπνού.

Αυτό έγινε σε αντίθεση με την τρέ-
χουσα Ελληνική νομοθεσία όπως αυ-
τή προβλέπεται από το Σύμφωνο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για
το κάπνισμα, που πρέπει τα κράτη μέ-
λη να πάρουν μέτρα ώστε να ελαττώ-
σουν τα σημεία πώλησης προϊόντων
καπνού.

Εδώ στην Ελλάδα με την αιγίδα της
Τρόικας έγινε ακριβώς το αντίθετο.
Παραβιάστηκε η Ελληνική Νομοθε-
σία, παραβιάστηκε η Διεθνής συμβα-
τική υποχρέωση να μειωθούν τα ση-
μεία πώλησης (τα οποία αυξήθηκαν).

Για το παθητικό κάπνισμα το πρό-
βλημα είναι πώς θα μπορέσουμε το

βράδυ να πάμε σε ένα εστιατόριο χω-
ρίς να βγούμε “καπνιστοί” από εκεί.
Πώς δεν θα υποχρεωνόμαστε να κα-
πνίζουμε όταν θα πηγαίνουμε να πι-
ούμε έναν καφέ στην καφετέρια της
γειτονιάς μας.

Αυτό είναι ένα πολύ έντονο πρό-

βλημα προς επίλυση στην ελληνική
πραγματικότητα και νομίζω ότι όπως
έχει εκφραστεί δια στόματος του
Πρωθυπουργού και με τις κινήσεις
του Υπουργού Υγείας κ. Κικίλια φαί-
νεται ότι το εννοούν, το θέλουν άρα
θα γίνει.

Ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας:

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
ουσιαστικά κατευθύνει και συντονίζει
όλη την πορεία της ανθρωπότητας
στην αντιμετώπιση του καπνίσματος
με το Σύμφωνο Πλάισιο του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο
είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που

έχει υπογραφεί. Στην συμφωνία αυτή
συμμετέχει το 83% του παγκόσμιου
πληθυσμού, αυτοί που λείπουν είναι
οι ΗΠΑ, όλη η άλλη ανθρωπότητα
είναι μέσα.

Τί έχει αλλάξει στην Ελλάδα τα τε-
λευταία χρόνια;

Το κάπνισμα στη Ελλάδα σαφέστα-
τα μειώνεται, η αλλαγή νοοτροπίας
γύρω από την χρήση είναι εμφανής
κάθε μέρα. Εκεί που έχουμε κενό εί-
ναι στην εφαρμογή του νόμου προ-
στασίας των πολιτών από το παθητικό
κάπνισμα στους κλειστούς χώρους,
εκεί έχουμε μείνει πολύ πίσω, όχι τό-
σο όσο νομίζουμε άλλα οπωσδήποτε
υστερούμε.

Στους κλειστούς Δημόσιους χώρους
έχουν γίνει μεγάλα βήματα τα τελευ-
ταία χρόνια, χώρις καταστολή ή επι-
βολή κυρώσεων, αυτή η εικόνα
υπάρχει σε αεροδρόμιο, μετρό, τράπε-
ζες, πολυκαταστήματα, στην αγορά της
καθημερινότητας. Εδώ έχουμε εφαρ-
μογή του νόμου χωρίς καταστολή και
ελεγκτικούς μηχανισμούς, μόνο από
τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι
έχουν εν πολλοίς συνειδητοποιήσει
την ανάγκη επαναδιαχείρησης του
καπνίσματος στους κλειστούς δημόσι-
ους χώρους.

Τα κενά υπάρχουν σε δύο τομείς:
Κρατικές Υπηρεσίες (δυστυχώς το
κράτος τα τελευταία χρόνια δεν ενερ-
γοποιήθηκε ποτέ για να εφαρμόσει
όπως γίνεται σε μια πολυεθνική εται-
ρία να εφαρμοστεί και σε κάθε
υπουργείο). Στα αστυνομικά τμήμα-

Παναγιώτης Μπεχράκης: «Το μόνο επάγγελμα
που απελευθερώθηκε στην Ελλάδα
είναι το επάγγελμα του καπνοπώλη»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

τακαι στα δικαστικά μέγαρα δεν έχει
εφαρμοστεί ο νόμος. Στη Βουλή με
παρεμβαση του Προέδρου εφαρμό-
στηκε (πρότυπο η μεταστροφή της
Βουλής). Σε πολλούς κρατικούς φο-
ρείς ο νόμος παραβιάζεται σε όλη την
επικράτεια.

Ένα άλλο θέμα είναι τα καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινά κέν-
τρα. Εκεί γίνεται καταστρατήγηση του
νόμου και πρέπει να επικεντρωθούμε
στην εφαρμογή του, κάτι που νομίζω
ότι το ζητά και ο κόσμος σήμερα. Δεν
πρόκειται για της επιβολή ενός νόμου

εκ των άνω, αλλά για την εφαρμογή
ενός νόμου που η κοινωνία επιζητεί.

Έχω επίσημες μετρήσεις από εται-
ρίες δημοσκοπήσεων όπου το 75%
των Ελλήνων επιθυμεί την εφαρμογή
του νόμου.

Το 85% των Ελλήνων αισθάνεται
ότι αποτελεί πολιτισμική ντροπή για
την χώρα αυτό που γίνεται στα κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέρον-
τος.

Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι η

κοινωνία είναι ώριμη για την εφαρ-
μογή της σχετικής νομοθεσίας.

Για την συνάντηση με τον Υπουργό
κύριο Κικίλια

Δεν ξέρω αν θα γίνουν νέες ρυθμί-
σεις όσο αναφορά τη νομοθεσία, αυτό
είναι θέμα του Υπουργού. Εγώ μπο-
ρώ να σας αναφέρω ότι θα προτείνω
την φιλοσοφία πάνω στην οποία μπο-
ρεί να εφαρμοστεί ο νόμος και η φι-
λοσοφία είναι ότι θέλουμε να κάνου-
με την επαναδιαχείριση του καπνί-
σματος σε κλειστούς δημόσιους χώ-
ρους, με την θετική στήριξη των
ανθρώπων που καπνίζουν, όχι υπο-

χρέωση ή με τον
φόβο της ποινής.
Να καταλάβει ο
Έλληνας ότι θετι-
κά επιλέγει να
μην καπνίσει,
εκεί που το κά-
πνισμά του παρα-
βιάζει ανθρώπινα
δικαιώματα άλ-
λων όπως παι-
διών, εγκύων, ερ-
γαζομένων και
ευπαθών ομά-
δων.

Όταν ανάβει
κάποιος ένα τσι-
γάρο σε μια τα-
βέρνα, πρέπει να

σκεφτεί ότι ο διπλανός μπορεί να έχει
έμφραγμα, άσθμα, καρκίνο. Όλους
αυτούς δεν έχει το δικαίωμα να τους
υποβάλλει σε υποχρεωτικό κάπνισμα.

Καπνιστές και μη καπνιστές ενω-
μένοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυ-
τό το σημαντικό πρόβλημα δημοσίας
υγείας.

*η συνέντευξη του Π. Μπεχράκη
μεταδόθηκε ραδιοφωνικά στο Δημοτι-
κό Ραδιόφωνο Πειραιά ‘Καναλι
ΕΝΑ 90,4’

Το βιογραφικό
του Παναγιώτη Μπεχράκη

Ο Παναγιώτης K. Μπεχράκης, MD,
PhD (McGill), F.C.C.P. είναι Πνευμο-
νολόγος – Εντατικολόγος Πρόεδρος της
Εθνικής Eπιτροπής για τον Έλεγχο του
Καπνίσματος, Πρόεδρος του European
Network for Smoking and Tobacco
Prevention, τ. Αν. Καθ. Πανεπιστημίου
Αθηνών, τ. Adjunct Professor of Har-
vard University, Διευθυντής του Κέν-
τρου Έρευνας του καπνίσματος και του
Καρκίνου του Πνεύμονος

Μάλιστα ο Παναγιώτης Μπεχράκης
είναι ιατρός και κάτοχος τριών ειδικο-
τήτων στην Παθολογία, την Πνευμο-
νολογία και την Εντατική Θεραπεία

Εργάζεται ως Διευθυντής του Ινστι-
τούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικα-
νικού Κολεγίου Ελλάδας, Διευθυντής
του Ερευνητικού εργαστηρίου George
D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκι-
νικής Εταιρείας, Ερευνητής στο Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών και σύμβουλος του Ιατρι-
κού Κέντρου Αθηνών.

Σε διεθνές επίπεδο, ο κ.Μπεχράκης
είναι focal point του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (WHO) για το κά-
πνισμα στην Ελλάδα, Συντάκτης του
περιοδικού Tobacco Prevention and
Cessation και Επικεφαλής του Joint
Action for Tobacco Control προγράμ-
ματος στην Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο γε-
νικός στόχος είναι να υποστηριχθεί η
εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα
καπνού σε όλα τα 28 ευρωπαϊκά κράτη
μέλη.

Σε Εθνικό επίπεδο έχει διατελέσει
Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονο-
λογικής Εταιρείας επί 10 και πλέον έτη
καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας για 13 συναπτά έτη.
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Ηεπικείμενη μείωση του ποσοστού κέρδους από τη
Cosmote στις κάρτες κινητής τηλεφωνίας ουσιαστι-
κά το εξαϋλώνει. Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός

πως η μείωση αυτή θα ακολουθηθεί σύντομα και από τις άλ-
λες εταιρείες (πάγια τακτική), αντιλαμβάνεται ο καθένας τι
αποτελέσματα θα φέρει στην κερδοφορία των επιχειρήσεών
μας. 

Θεωρούμε πως η επιλογή μας να ζητήσουμε την επιβάρυν-
ση των πελατών- καταναλωτών με 0,50 ευρώ,νομίμως φορο-
λογούμενα ως παροχή υπηρεσιών ανά συναλλαγή, ήταν όχι
μόνο επιβεβλημένη αλλά και σοφή! Κανένας πελάτης δεν αρ-
νήθηκε μόλις ενημερωνόταν για το τι συνέβαινε και επιπλέον
δείξαμε ως κλάδος πως μπορούμε να δράσουμε μαζικά και
οργανωμένα, πετυχαίνοντας μικρές και μεγάλες νίκες!

Είναι αδιανόητο συνάδελφοι να ζητούν να επιστρέψουν
στο παλιό καθεστώς (και είναι ανεπίτρεπτο να παραπληρο-
φορούν τους συναδέλφους με σκοπό την τρομοκράτησή
τους...)

Γιάννης Σκούρτης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Imperial Tobacco παρουσίασε πρόσφατα στο Glyfada Golf,
το νέο της προϊόν το ηλεκτρονικό τσιγάρο myblu. Ακολού-
θησε party για τους καλεσμένους. Στην φωτογραφία από την
βραδιά αυτή διακρίνονται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων

Πειραιώς και Περιχώρων “Η Αγία Τριάς”, Μανώλης Νι-
κητάκης και Σταύρος Μέρος. Ο Δ. Ευαγγελής απ’ο την Im-
perial Tobacco, οικοδεσπότης της βραδιάς, η Πρόεδρος των
Περιπτερούχων Λάρισας, Κ. Καραγιάννη, ο Πρόεδρος των
Περιπτερούχων Ιωαννίνων, Π. Σίνδρος.

Όλοι οι εν ενεργεία φοιτητές μπορούν να προσέρχονται έως τις

31 Οκτωβρίου 2019 στα εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό με την ακα-

δημαϊκή τους ταυτότητα, προκειμένου να επεκτείνουν το χρονικό διά-

στημα ισχύος του μειωμένου κομίστρου. Κάθε χρόνο, με την έναρξη του

ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να ανανεώνουν οι φοιτητές το πάσο που

τους δίνει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο στα Μέσα Μα-

ζικής Μεταφοράς του ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, όλοι οι εν ενερ-

γεία φοιτητές μπορούν να προσέρχονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 στα

εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα,

προκειμένου να επεκτείνουν το χρονικό διάστημα ισχύος του μειωμένου

κομίστρου. Όσοι φοιτητές δεν προχωρήσουν στην ανανέωση έως την

συγκεκριμένη ημερομηνία, από την 1η Νοεμβρίου 2019 θα μετακι-

νούνται με κόμιστρα κανονικής τιμής, χωρίς έκπτωση, μέχρι να προ-

σέλθουν σε εκδοτήριο και να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία.

Ανανέωση φοιτητικού ATH.ENA CARD
για μειωμένο κόμιστρο

Όχι επιστροφή στο παλαιό καθεστώς
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Με αρκετή προσοχή
άκουσα τις τελευταίες
δηλώσεις του κυρίου

Μπεχράκη στο “Κανάλι Ένα” του
Πειραιά που αφορούσαν την
εφαρμογή του αντικαπνιστικού
νόμου. Από αυτό εδώ το περιοδι-
κό έχουμε δηλώσει πως είμαστε
υπέρ αυτού του νόμου αρκεί να
εφαρμοστεί στην ολότητά του.

Μέχρι στιγμής κανένας δεν μπο-
ρεί να διαβεβαιώσει τι θα γίνει με
τα σημεία πώλησης!

Πόσο συνάδει με το πνεύμα του
νόμου η δυνατότητα να προμη-
θεύεται κάποιος καπνικά προϊόντα
από βενζινάδικα, φούρνους, καφέ,
μπαρ κλπ.

Αν η λογική είναι μόνο να απο-
κλείσουμε τους καπνιστές από τους
κλειστούς χώρους τότε έχει καλώς.
Αν όμως ενδιαφερόμαστε και για
τη δημόσια υγεία συνολικά αλλά
και τα δημοσιονομικά έσοδα η επι-
λογή πρέπει να είναι η εξής: α) Ει-
δικά εξουσιοδοτημένα καταστήμα-
τα όπως ορίζονται από το νόμο (πε-
ρίπτερα - καπνοπωλεία - υπεραγο-
ρές τα οποία να φέρουν ειδική
σήμανση άδειας πώλησης καπνι-
κών, β) αντιμετώπιση του παραεμ-
πορίου και των λαθραίων - παρα-
ποιημένων προϊόντων σε μεγαλύ-
τερη συχνότητα.

Επίσης υπάρχει η σκέψη για αύ-

ξηση της τιμής του πακέτου μέχρι
και 2 ευρώ ώστε να είναι και πιο
αποτρεπτικό στον αγοραστή. Ένα
επακόλουθο που θα πρέπει να
υπολογιστεί είναι η αναζήτηση κα-
πνικών μέσω άλλων καναλιών...

Βέβαια ίσως είναι και μία καλή
ευκαιρία για τον κλάδο να διεκδι-
κήσει σταθερό ποσοστό κέρδους
που να ανταποκρίνεται στις σύγ-
χρονες απαιτήσεις επιβίωσης...

Από την άλλη περιμένουμε να
ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά
τα νέα προϊόντα, άτμισμα, θέρμαν-
ση καπνού 

Στα εκτός καπνικών τώρα όλοι
είναι σε αναμονή της Α.Μ. της σο-
κολάτας!! Είναι ένα σημαντικό γε-
γονός που επαναλαμβάνεται κάθε
χρόνο τέτοια εποχή. Φέτος εάν πι-

στέψουμε τους προμηθευτές, δεν
υπάρχουν τεράστιες αλλαγές αλλά
το γεγονός παραμένει πως εάν θες
να έχεις μία ενημερωμένη βιτρίνα
πρέπει να δαπανηθούν 600 ευρώ
το λιγότερο! Ελπίζω οι συνάδελφοι
να έχουν προνοήσει προς αυτήν
την κατάσταση.

Ένα ακόμα ζήτημα που απασχο-
λεί πολλούς συναδέλφους οι οποίοι
έχουν υπαλλήλους είναι το έλλειμ-
μα κατάρτισης τους. Αν και φαίνε-
ται μη ουσιώδες ίσως θα πρέπει να
το σκεφτούμε πιο σοβαρά. Η διεξα-
γωγή σεμιναρίων, σε συνεργασία
με το Επιμελητήριο και η πιστοποί-
ηση ατόμων για τη θέση του πωλη-
τή/ταμία περιπτέρου με τα πρότυπα
του ΕΦΕΤ εκτός του ότι δημιουργεί
νέες ευκαιρίες απασχόλησης, συμ-
βάλει στην καλύτερη και επωφελέ-
στερη αξιοποίηση του περιπτέρου.

Και βέβαια να μην ξεχάσουμε τη
ιδέα της συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρήσεών μας, το μέλλον πη-
γαίνει προς τα εκεί. Το ζήτημα είναι
εάν θα μας πάρει μαζί του ή θα το
κοιτάμε που φεύγει.

O αντικαπνιστικός νόμος
και τα σημεία πώλησης

του Γιάννη Σκούρτη 

Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ. 
της Ένωσης Επαγγελματιών

Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

πόσο συνάδει
με το πνεύμα του

νόμου η δυνατότητα
να προμηθεύεται
κάποιος καπνικά

προϊόντα
από βενζινάδικα,
φούρνους καφέ,

μπαρ κλπ

“

”
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10 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά κ. Γ. Μώραλη ορί-
ζονται ως Αντιδήμαρχοι από 11/9/19, οι κάτωθι:

1. Η Αλιγιζάκη Ασπασία, Δημοτική Σύμβουλος της
πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθη-
σης με αρμοδιότητες της Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μά-
θησης, καθώς και των Τμημάτων Σχολικών Κτηρίων και
Συντήρησης & Επισκευής Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρ-
χιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.

2. Ο Βλαχάκος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος της
μειοψηφίας από τον συνδυασμό «Πειραιάς Πόλη Πρότυ-
πο» Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυ-
νομίας.*

3. Η Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Δημοτική Σύμβου-
λος της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρε-
σιών με αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών.

4. Η Ζαρακέλη Ανδριάνα, Δημοτική Σύμβουλος της
πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας - Προβολής και

Μέσων Ενημέρωσης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Επικοι-
νωνίας - Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και
του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πό-
ρων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

5. Ο Καρύδης Δημήτριος, Δημοτικός  Σύμβουλος της
πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανά-
πτυξης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης, εκτός του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών
& Εθνικών Πόρων.

6. Ο Καψοκόλης Γρηγόριος, Δημοτικός  Σύμβουλος
της πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου
με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εμπορίου.

7. Ο Ρέππας Παναγιώτης, Δημοτικός  Σύμβουλος της
πλειοψηφίας Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανα-
κύκλωσης.

*στον ορισμό του Ν. Βλαχάκου παρουσιάστηκε εμπλοκή και εκκρε-
μεί η απόφαση του Δημάρχου για τον αντικαταστάτη του 

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στους Δήμους
Πειραιά, Νίκαια-Ρέντη, Κερατσινίου-Δρα-

πετσώνας, Κορυδαλλού, Περάματος.

Με απόφαση του Δημάρχου Νίκου Χουρσαλά και μετά
από την σύμπραξη των παρατάξεων «Κορυδαλλός- Ένα
Βήμα Μπροστά» και «Δήμος για Όλους», ορίστηκαν ως
Αντιδήμαρχοι οι κάτωθι:

• Γιώργος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών.

• Νεκτάριος Τσίρμπας, Αντιδήμαρχος Διαφάνειας,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Σύγκλισης. 

• Κυριάκος Τζέρπος, Αντιδήμαρχος Παιδιού και Νε-
ολαίας, με αρμοδιότητες τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς, την Παιδεία, Δια Βίου Μάθηση και μεταναστευ-

τική πολιτική. 

• Απόστολος Μανούσος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

και Ανακύκλωσης.

• Μιχάλης Ευθυμιάδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών πα-

ρεμβάσεων και Πολιτικής Προστασίας.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο Γιώρ-

γος Δημόπουλος και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο

Κυριάκος Τζέρπος. 

Οι Δήμαρχοι μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους

όρισαν τους νέους Αντιδημάρχουςγια τα επόμενα δύο χρόνια

Oι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Πειραιά

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κορυδαλλού
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι Αντιδημάρχοι, από 02/09/2019 κα εκχωρώντας σε αυ-
τούς τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις

πειθαρχικές και αναλυτικά:
1. Την Αραβαντινού - Τσιμπλάκη Μαρία του Γερα-

σίμου, Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποι-
ότητας Ζωής, 

2. Τον Κοτζαμάνη Σπύρο του Κωνσταντίνου, Αντιδή-
μαρχο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Τον Λεγάκη Γεώργιο του Ανδρέα, Αντιδήμαρχο της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Την Μουταφίδου Βασιλική του Χαραλάμπους, Αν-
τιδήμαρχο με αρμοδιότητα στα θέματα Κοινωνικών Υπη-

ρεσιών

5. Τον Μπακατσέλο Ιωάννη του Πέτρου, Αντιδήμαρχο

της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

6. Τον Παναγόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου, Αντι-

δήμαρχο της Δ/νσης Αθλητισμού

7. Την Σωτηροπούλου Δέσποινα του Κωνσταντίνου,

Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Πρασίνου

8. Τον Χατζηπαυλίδη Ελευθέριο του Γεωργίου, Αν-

τιδήμαρχο με αρμοδιότητα στα θέματα Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Βιβλιοθηκών καθώς και της Δ/νσης Πολι-

τισμού

Ο Θεόδοτος Μιλτιάδης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,

Ανακύκλωσης & Τεχνικού Εξοπλισμού & Πολιτικής

Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασί-

νου.

Ο Αλεξίου Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος στη Δημοτική

Κοινότητα Δραπετσώνας 

Ο Δασκαλάκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης

Υπηρεσίας Δόμησης & Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων

Η Μιχάλογλου Στέλλα Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης & Τμήματος

Παιδείας και Διά βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Πολιτι-

σμού-ΑθλητισμούΠαιδείας.

Η Διακάκη Ευγενία Αντιδήμαρχος Τμήματος Μικρο-

έργων και Συντήρησης Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος και Πρασίνου & Τμήματος Ηλεκτρομη-

χανολογικού και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών. 

Η Περδίκη Παναγιώτα Αντιδήμαρχος  Τμήματος

Συντήρησης Πρασίνου, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

και Πρασίνου & Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοικητικών και Άθλησης
Μαργαρίτα Καζάκου

Αντιδήμαρχος καθαριότητας Θανάσης Λαγουδάκης 

Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και Κοινωνικής Υπηρε-
σίας Χριστόφορος Ντίμερης

Εκκρεμεί ακόμη η εκλογή δύο Αντιιδημάρχων 

Oι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Kερατσινίου - Δραπετσώνας

Oι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νίκαιας - Ρέντη

Oι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Περάματος
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Ξεναγηθείτε σε Πρέσπες - Νυμφαίο - Αρκτούρο - Αγ. Αχίλλειο -Ψαράδες - Λίμνη Βεγορίτιδα.
Θαυμάστε τα Παλιά Αρχοντικά, δοκιμάστε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα

ή απλά χαλαρώστε πίνοντας τον καφέ σας� με τη μαγική θέα
που προσφέρει η Λίμνη της Καστοριάς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εκδρομή της Ένωσης
8-9-10 Νοεμβρίου

Καστοριά - Πρέσπες -Νυμφαίο - Λίμνη Βεγορίτιδα

1η Ημέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Την Παρασκευή 08/11/2019 αναχωρούμε από τον Πειραιά
νωρίς το πρωί. Με τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για κα-
φέ και φαγητό, άφιξη αργά το μεσημεράκι στην πόλη της Κα-
στοριάς! Από τις ομορφότερες πόλεις της βόρειας Ελλάδας,
πλαισιωμένη από τα επιβλητικά βουνά Γράμμο και Βίτσι, η
φημισμένη πόλη των γουναράδων, αντικατοπτρίζεται αιώνες
τώρα στα ασάλευτα νερά της λίμνης Ορεστιάδας. Χτισμένη
αμφιθεατρικά, πάνω σε μια στενή χερσόνησο, ξελογιάζει τους
επισκέπτες με τα αστείρευτα κάλλη της, την αρχοντιά και τη
γαλήνια αύρα της. Ένας περίπατος στο πανέμορφο φυσικό
περιβάλλον της λίμνης με τα πλατάνια τους γλάρους τις πα-
ραδοσιακές βάρκες τις πλατιές χωρίς καρίνα και την ηρεμία
του τοπίου που θα μας μείνουν αξέχαστα
2η Ημέρα: ΠΡΕΣΠΕΣ – ΨΑΡΑΔΕΣ – ΑΓ.
ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Η ση-
μερινή μας διαδρομή θα μας φέρει σ’ έναν από τους  προστα-

τευόμενους Εθνικούς Δρυμούς της χώρας μας, τις Πρέσπες.
Η ΜΙΚΡΗ και Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ είναι τα υγρά σύ-
νορα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και πρώην Γιουγκοσ-
λαβίας και χωρίζονται μεταξύ τους από μια στενή λωρίδα
προσχώσεων που έχει δημιουργηθεί από το ρεύμα του Αγίου
Γερμανού. Στη Μικρή Πρέσπα με νερά ρηχά και ήρεμα δια-
βιούν οι αργυροπελεκάνοι. Στο κέντρο της βρίσκεται το μι-
κροσκοπικό νησί του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ που επί πολλά
χρόνια όταν πάγωνε η λίμνη οι δυσκολίες των λιγοστών κα-
τοίκων ήταν τεράστιες ενώ τώρα με τη νέα πλωτή γέφυρα εί-
ναι καλύτερα. Εμείς θα πάμε στο νησάκι με τις είκοσι τρεις
βυζαντινές εκκλησίες και θα επισκεφθούμε αυτήν που πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ερειπωμένη εκκλησία
του Αγίου Αχίλλειου του 11ου αιώνα. Κατόπιν επιστροφή
στην Καστοριά στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση μέχρι τη
βραδινή μας συνάντηση σε κέντρο διασκέδασης με ζωντανή
μουσική με θέα τη λίμνη.
3η Ημέρα: ΝΥΜΦΑΙΟ «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Η 3η
μέρα είναι αφιερωμένη στους φυσιολάτρες και ζωόφιλους.
Θα πάμε πρώτα στον ΑΕΤΟ το Κέντρο Ενημέρωσης για την
αρκούδα (προαιρετικά) και στη συνέχεια θα καταλήξουμε
στο πανέμορφο ΝΥΜΦΑΙΟ και στο ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟ-
ΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ
«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ». Το Νυμφαίο παραδοσιακός διατηρητέος
οικισμός χτισμένος σε υψόμετρο 1.350 μέτρα αποτελεί Πα-
νελλήνιο πρότυπο ανάπτυξης με ήπιο τουρισμό και προστα-
σία περιβάλλοντος. Μαγικό τοπίο για περιπάτους. Από το
χωριό, με ένα μονοπάτι φαρδύ πλακόστρωτο – 1χλμ. – όσοι
θέλουν θα πάνε πεζοί στο Περιβαλλοντικό κέντρο «Αρκτού-
ρος». Μέσα σε δάση οξιάς και σε έκταση 100 στρεμμάτων φι-

λοξενούνται ζώα που αδυνατούν να επιβιώσουν και να εν-
ταχθούν στο φυσικό περιβάλλον. Αναχώρηση για λίμνη Βε-
γορίτιδα.Η λίμνη σε συνδυασμό με τους γύρω ορεινούς όγ-
κους της περιοχής (Βόρας και Βέρμιο) αποτελούν μία σύν-
θεση εξαιρετικού φυσικού κάλλους που προσφέρεται για
πληθώρα τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (σκι,
ιστιοπλοΐα, αεραθλητισμό κλπ). Αποτελεί εξαιρετικής σημα-
σίας υδροβιότοπο καθώς φιλοξενεί πολλά και σπάνια είδη
πουλιών και ψαριών. Σαν συνέπεια αυτού η λίμνη εντάσσε-
ται στη ζώνη προστασίας της NATURA 2000 και αποτελεί
καταφύγιο θηραμάτων. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό
γεύμα. Επιστροφή στον Πειραιά με ενδιάμεσες στάσεις.

Τηλέφωνα για κρατήσεις θέσεων:

210 4133200, 6977 195925
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος αν-
τικαπνιστικός νόμος του Υπουρ-
γείου Υγείας. Το νομοσχέδιο πε-

ριλαμβάνει μεταξύ άλλων και διατάξεις
για την μετατροπή του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας σε Νομικό Πρό-
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου από δημοσίου
δικαίου, διατάξεις για τα φάρμακα και την
επιτροπή τιμών.

Καταργούνται οι χώροι καπνιζόντων στα
καζίνο και κέντρα διασκέδασης

Καταργείται η δυνατότητα δημιουργίας χώ-
ρων καπνιζόντων οι οποίοι δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν το ½ του συνολικού εμβαδού του
καταστήματος, στα καζίνο και στα κέντρα δια-
σκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω
των 300 τμ καθώς και στα καταστήματα όπου
νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, με ταυ-
τόχρονη κατάργηση και του προβλεπόμενου
ετήσιου τέλους ύψους 200 ευρώ ανά τετραγω-
νικό μέτρο για την δημιουργία των χώρων αυ-
τών.

Χώροι με πλήρη απαγόρευση καπνίσματος
Η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος

επιβάλλεται:
1.σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώ-

ρους εργασίας, κλειστούς ή στεγασμένους.
Εξαιρούνται: χώροι για την παρασκευή προ-
ϊόντων καπνού

2.σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος, ιδίως εκείνα παρασκευής και
προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων,
κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μι-
κτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδα-
σης

3.στους παντός είδους χώρους αναμονής
4.στα αεροδρόμια Εξαιρούνται: χώροι που

θα προσδιοριστούν ειδικά για καπνιστές
5.στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και

επιβατικών σταθμών λιμένων
6.στα παντός είδους κυλικεία
7.στα παντός είδους ΜΜΜ συμπεριλαμβα-

νομένων των ΤΑΞΙ και των αγοραίων
8.στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα ιδιωτικής

και δημόσιας χρήσης όταν σε αυτά επιβαίνουν

ανήλικοι κάτω των 12 ετών
Πρόστιμο 1500 ευρώ και αφαίρεση διπλώ-

ματος για κάπνισμα σε αυτοκίνητο με παιδιά
Η απαγόρευση ισχύει για αυτοκίνητα ιδιω-

τικής και δημόσιας χρήσης όταν σε αυτά επι-
βαίνουν παιδιά κάτω των 12 ετών. Το πρόστι-
μο ανέρχεται στα 1.500 ευρώ είτε ο παραβάτης
είναι οδηγός, είτε συνοδηγός είτε επιβάτης και
στις 3.000 ευρώ αν πρόκειται για αυτοκίνητο
δημόσιας χρήσης, καθώς και αφαίρεση της
άδειας οδήγησης για ένα μήνα στον οδηγό
ανεξαρτήτως εάν ο παραβάτης είναι ο ίδιος.

Από 50 έως 200 ευρώ το πρόστιμο για τους
καπνιστές - Στα 500 ευρώ για τους επικεφαλής
των χώρων

Όσον αφορά στους χώρους διεξαγωγής
αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλη-
τικών εκδηλώσεων, η απαγόρευση του καπνί-
σματος επεκτείνεται εφεξής πέραν των κλει-
στών χώρων και στους υπαίθριους χώρους διε-
ξαγωγής αθλοπαιδιών ψυχαγωγίας και συγ-
κέντρωσης ανηλίκων (σ.σ. παιδικές χαρές κλπ),
όπου προβλέπεται μάλιστα τετραπλασιασμός
του προστίμου από τα 50 ευρώ στα 200 ευρώ
για τους παραβάτες καπνιστές και διατηρείται
στα 500 ευρώ για τους αρμόδιους διαχείρισης
των χώρων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα
προϊόντα καπνού και άλλες διατάξεις

του Υπουργείου Υγείας»
ΜΕΡΟΣ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΠΝΟΥ
Άρθρο 17

Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού
Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 3

του ν. 3730/2008 (Α’ 262) και προστίθενται νέ-
ες παράγραφοι 2, 3 και 4 στο άρθρο 3 του ν.
3730/2008, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιορι-

στικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη,

απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κα-
τανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλου-
θους χώρους:

(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς
χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρη-
σιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαι-
ρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται
για την παρασκευή προϊόντων καπνού, (β) σε
όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και
προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων,
κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μι-
κτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης
κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθ.
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διά-
ταξης (Β΄ 2161), εξαιρουμένων των εξωτερι-
κών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι πε-
ριμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχι-
στον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμο-
γή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο
χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή,
όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυ-
τόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο
περιμετρικά.

(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους
αναμονής,

(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώ-
ρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους
καπνιστές,

(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και
επιβατικών σταθμών λιμένων,

(στ) στα παντός είδους κυλικεία,
(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφο-

ράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών
δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή
(ταξί) και αγοραίων.

(η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής
και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλι-
κοι κάτω των 12 ετών.

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται δι-
οικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επι-
βαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι
οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο πο-
σό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδη-
γεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον
στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλ-

Κατατέθηκε ο νέος αντικαπνιστικός νόμος
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λεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδή-
γησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε
παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι
την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει
στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης
και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικη-
τικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όρ-
γανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προ-
στίμων και τη διάθεση των εσόδων εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής από-
φασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3868/2010 (Α΄129).

2. Ο Υπουργός Υγείας ασκεί την επο-
πτεία εφαρμογής των διατάξεων περί της
ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος
στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους
χώρους παροχής εργασίας.

3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση
της εφαρμογής του νομοθετικού και κα-
νονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική
απαγόρευση του καπνίσματος στους δη-
μόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους
παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης
των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων,
είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθ-
μού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές
στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το
ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπί-
στωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και εί-
σπραξης των σχετικών προστίμων, το ύψος των
επιβαλλόμενων προστίμων, η διάθεση των
εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κά-
θε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των
παραπάνω διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται
σχετικώς ειδικότερη εξουσιοδοτική διάταξη.».

Άρθρο 18
Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε

υπαίθριους χώρους
Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 2 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262) αντικαθίστα-
ται και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.
3730/2008 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγο-
ρεύεται:

α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλί-
κους και από ανηλίκους,

β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προ-
θήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επι-
χειρήσεων αναψυχής,

γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και
η πώληση αντικειμένων που έχουν την εξω-
τερική μορφή προϊόντων καπνού και συνα-
φών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2

του ν. 4419/2016,
δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων κα-

πνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δη-
μοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα
κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών
αυτών,

ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κά-
πνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδι-
κτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης
και

στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε
κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής
αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης
ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών
αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών
εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρού-
σας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δια-
κοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνί-
ζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους
υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώ-
ρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας
και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνί-
σματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους

όπου υπάρχουν ανήλικοι.
ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση

προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς,
υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαι-
ρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώ-
λησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώ-
ρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές
του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων
χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λο-
γίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
2946/2001 (Α΄

224). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμ-
βάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέ-

ατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δι-
καστήρια, όλα τα καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδο-
χεία και πάσης φύσεως τουριστικά
καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά
καταστήματα. Δεν συνιστά προώθηση
προϊόντων η διενεργούμενη σύμφω-
να με τους κανόνες του Διεθνούς Κώ-
δικα Δεοντολογίας για την Πρακτική
της Έρευνας Αγοράς και της Κοινω-
νικής Έρευνας (International Code of
Marketing and Social Research Prac-

tice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής
Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESO-
MAR) και του Κώδικα Δεοντολογίας του
Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και
Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έρευνα αγοράς. Ως
έρευνα αγοράς νοείται η συστηματική συλλογή
και ανάλυση των απόψεων ή θέσεων ατόμων
ή οργανισμών με τη χρήση μεθόδων των
εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών και
στόχο την υποβοήθηση προσώπων ή φορέων
στη λήψη αποφάσεων.

η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών
μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινημα-
τογράφους.».

Καπνικά μασώμενα προϊόντα
Η παράγραφος 22 του άρθρου 96 του ν.

4600/2019 (Α’ 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα
15 παρ. 2, 17 παρ. 13 και 18β του ν. 4419/2016
(Α’ 174), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρ-
θρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να
ισχύουν έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Η διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου 15 αρχίζει να ισχύει από
01.04.2020».

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 15
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

Αλλαγή ηγεσίας πραγματοποιείται

στην JTI Ελλάδας. Από την 1η Σεπτεμ-

βρίου 2019 νέος Πρόεδρος και Διευθύ-

νων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Vic-

tor Crespo έχοντας, με βάση την Αθήνα,

την ευθύνη επίσης των αγορών της Κύ-

πρου και της Μάλτας.  
Ο Victor Crespo, ισπανικής καταγω-

γής, εντάχθηκε στην "οικογένεια" της
JTI το 2001 ξεκινώντας από τη θέση του
Διευθυντή Marketing στο Τμήμα Αφο-
ρολογήτων Ειδών της εταιρείας με βάση
τη Μαδρίτη, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε
αυξημένες αρμοδιότητες στη Γενεύη και
το Λονδίνο. Το 2011 ορίστηκε Γενικός

Διευθυντής της JTI Πορτογαλίας ενώ
τέσσερα χρόνια μετά (το 2015) και έως
σήμερα κατείχε τη θέση του Διευθύνον-
τος Συμβούλου της εταιρείας στις Κα-
νάριες Νήσους.  

Ο Victor Crespo είναι πτυχιούχος Οι-
κονομικών σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Valladolid στην Ισπανία. 

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά

που βρίσκομαι στην Ελλάδα αναλαμ-

βάνοντας μια σημαντική θέση ευθύνης

για την JTI, καθώς η εταιρεία μας επεν-

δύει στη χώρα» δηλώνει  ο κ. V. Crespo

προσθέτοντας: "Είμαι πεπεισμένος ότι

μαζί με την ομάδα της JTI Ελλάδας θα

ανταποκριθούμε στις προκλήσεις θέτον-

τας ως σταθερή προτεραιότητά μας την

ανάπτυξη της JTI».

Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JTI Ελλάδας, ο Victor Crespo

Μια σημαντική πρωτοβουλία ευαι-
σθητοποίησης αναλαμβάνει η JTΙ με
στόχο την καλλιέργεια και την εμπέδω-
ση των εννοιών του Σεβασμού και του
Πολιτισμού στην κοινωνία, που εν
προκειμένω επικεντρώνεται στην τή-
ρηση της νομοθεσίας για το κάπνισμα. 

Η εκστρατεία της εταιρείας, με κεντρι-
κό σύνθημα: «Ο Σεβασμός είναι Πολι-
τισμός»,  ξεκίνησε από τη ΔΕΘ και τη
Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα ανα-
πτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα.  

Ο Όμιλος Εταιρειών Japan Tobacco,
μέτοχος του οποίου είναι και το Ιαπω-
νικό δημόσιο, είναι ένας σημαντικός
παράγοντας της παγκόσμιας αγοράς κα-
πνού. Η πρόσφατη εξαγορά της ΣΕ-
ΚΑΠ, συνιστά μια απόδειξη της δέ-
σμευσης της εταιρείας για επένδυση
στην Ελλάδα: Πιο συγκεκριμένα, το ερ-
γοστάσιο της Ξάνθης αναβαθμίζεται συ-
νεχώς και μετατρέπεται σταδιακά σε μια
σύγχρονη μονάδα στην οποία ήδη πα-

ράγονται προϊόντα που εξάγονται σε
Ευρωπαϊκές χώρες.   

Η JTI Hellas είναι η δεύτερη μεγα-
λύτερη εταιρεία καπνού στην Ελλάδα
με 27% μερίδιο αγοράς και γνωστά σή-
ματα όπως Camel, Winston, Old Hol-
born και το ηλεκτρονικό τσιγάρο Logic.
Η JTI συνεισφέρει ετησίως το 2% των
συνολικών φορολογικών εσόδων στα
δημόσια ταμεία της χώρας και συμβάλ-
λει σε ολόκληρο τον καπνικό κλάδο, ο
οποίος παρέχει πόρους σε περισσότερες
από 50.000 οικογένειες, ενώ υποστηρί-
ζει σε υψηλό βαθμό και την τοπική οι-
κονομία, αγοράζοντας το 20% της συνο-
λικής εγχώριας παραγωγής καπνού.

Με την ευκαιρία του λανσαρίσματος
της νέας καμπάνιας της JTI ο νέος Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας στην Ελλάδα, κ. Victor Cre-
spo, δήλωσε: « Είμαι ιδιαίτερα χαρού-
μενος που η ανάληψη των νέων καθη-
κόντων μου στην JTI Ελλάδας συμπί-
πτει χρονικά με την έναρξη της εκστρα-

τείας μας για την ευαισθητοποίηση στην
τήρηση της νομοθεσίας. Σε όλες τις χώ-
ρες όπου δραστηριοποιείται παγκο-
σμίως η JTI, παραμένει σταθερά προ-
σανατολισμένη στην τήρηση των νό-
μων και στις δράσεις για λειτουργικές
και υπεύθυνες κοινωνίες».

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης από τη JTI 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο κυνήγι των ηλεκτρονικών αποδείξεων θα πρέπει να
ριχτούν το 2020 οι φορολογούμενοι για να κατοχυρώσουν
το αφορολόγητο όριο. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες θα πρέπει από το επόμενο έτος να συγ-
κεντρώνουν ηλεκτρονικές αποδείξεις ίσες με το 30% του ει-
σοδήματός τους.

Ποιες αποδείξεις μετράνε για το «χτίσιμο» του αφορολό-
γητου

Η λίστα με τις e-αποδείξεις που χτίζουν το αφορολόγητο
όριο περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Από τα είδη του σούπερ
μάρκετ, τους λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση,
σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμαν-
σης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές κα-
τοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ελάχιστες είναι οι δα-
πάνες που εξαιρούνται: τα ενοίκια, δόσεις δανείων, τα τέλη
κυκλοφορίες, αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών ανα-
ψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών.

Πιο συγκεκριμένα στο χτίσιμο του αφορολόγητου μετράνε
οι δαπάνες που αφορούν:

– Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: Ψωμί, δημητριακά,
ρύζι, ζυμαρικά, κρέας, ψάρια, αλλαντικά, γαλακτοκομικά,
έλαια, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, χυμοί,
νερό, αναψυκτικά κλπ.

– Αλκοολούχα ποτά και  καπνός: Αλκοολούχα, οινοπνευ-
ματώδη ποτά, κρασιά, μπύρες, καπνός, τσιγάρα, πούρα, που-
ράκια.

– Ένδυση και υπόδηση: Υφάσματα, ενδύματα, καθαρισμός
και μεταποίηση ενδυμάτων, παπούτσια, επιδιορθώσεις υπο-
δημάτων.

– Στέγαση: Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο,
υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, αποχέτευση, κοινόχρηστα,
δημοτικά τέλη, επισκευή και συντήρηση κατοικία, εργασίες,
υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή, υπηρεσίες για
τη συντήρηση πολυκατοικιών.

– Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες: Έπιπλα,
διακοσμητικά είδη, έπιπλα κήπου, φωτιστικά, χαλιά, μοκέτες,
κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές συσκευές, ψυγεία,
πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, κλιματιστικά, συσκευές θέρ-
μανσης, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού, είδη καθαρισμού
κ.α.

– Μεταφορές: Ποδήλατα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυ-
τοκινήτου, καύσιμα, λιπαντικά, μίσθωση γκαράζ και χώρων

στάθμευση, μαθήματα οδήγησης, εισιτήρια τρένου, λεωφο-
ρείων, ταξί, αεροπλάνων και πλοίων.

– Επικοινωνίες: Κινητή και σταθερή τηλεφωνία, σύνδεση
Internet, ταχυδρομικές υπηρεσίες.

– Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες: Υπολογιστές, κά-
μερες, μουσικά όργανα, άνθη, κατοικία ζώα, αθλητικές δρα-
στηριότητα, θέατρα, κινηματογράφος, συναυλίες, μουσεία, βι-
βλία, εφημερίδες, περιοδικά, πακέτα διακοπών.

– Εκπαίδευση: Δίδακτρα για προσχολική, πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

– Υγεία: Εκτός από τις επισκέψεις σε γιατρούς, τα φάρμακα
και τα νοσήλια στις δαπάνες περιλαμβάνονται: φακοί επαφής
και υγρά καθαρισμού, τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά, οι-
νόπνευμα καθαρό, ιατρικά προϊόντα, γυαλιά μυωπίας, πατε-
ρίτσες, πιεσόμετρο, ζώνες παθήσεων, θεραπευτικές συσκευές
και εξοπλισμός, οδοντιατρικές υπηρεσίες (σφράγισμα, λεύ-
κανση, καθαρισμός δοντιών, τοποθέτηση θήκης), μικροβιο-
λογικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία κ.α.

– Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία.
– Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: Κουρεία, κομμωτήρια, κο-

σμήματα, ρολόγια, είδη για μωρά, οίκοι ευγηρία και ιδρύματα
για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες για βοήθεια στο σπίτι,
ασφάλιση κατοικία, υγείας, οχημάτων.

Η λίστα με τις e-αποδείξεις
για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου
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Η ανώνυμη εταιρεία «ΚΑΡΥ-
ΔΗΣ Α.Ε.» διανύει αισίως τον έκτο
χρόνο λειτουργίας της, συνεχίζοντας την
ισχυρή παράδοση της οικογένειας Κα-
ρύδη στο χώρο της διανομής και εμπο-
ρίας καπνικών. Μία παράδοση η οποία
δομήθηκε πάνω σε αξίες όπως η φερεγ-
γυότητα, η αξιοπιστία, η σκληρή δου-
λειά και κυρίως η αγάπη μας για τον
καπνό.

Αυτές οι αξίες αναγνωρίσθηκαν όταν
η εταιρεία μας επελέγη ως αποκλειστι-
κός διανομέας καπνικών προϊόντων
σας στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ατ-
τικής. Αναλάβαμε ένα έργο γεμάτο
προκλήσεις, στην δυσκολότερη από
πολλές απόψεις γεωγραφική περιοχή
της Αττικής.

Η διαδρομή αυτή υπήρξε και εξακο-

λουθεί να είναι δύσκολη. Οχήματα της
εταιρείας μας, διανείμουν καθημερινά
και εγκαίρως, καπνικά προϊόντα στις
πλέον απομακρυσμένες, γεωγραφικώς,
περιοχές της Αττικής. Αντιμετωπίσαμε
εγκληματικές ενέργειες, με κίνδυνο της
σωματικής ακεραιότητας των ιθυνόν-
των μας, ενέργειες οι οποίες  επέφεραν
βαρύτατες απώλειες σε προϊόντα και
χρήμα στην εταιρεία μας. Αντιμετωπί-
σαμε αθέμιτους ανταγωνιστές μας. Αν-
τιμετωπίσαμε επίσης την έλλειψη καλής
πίστης. Πάντοτε με γνώμονα την αγάπη
μας για το κοινό αντικείμενό μας.

Σε πείσμα όσων θα ήθελαν να δουν
την ΚΑΡΥΔΗΣ Α.Ε. να αναστέλλει
την λειτουργία της και να βγαίνει από
το παιχνίδι της διανομής, αποδεικνύου-
με για άλλη μία φορά, ότι η εταιρεία μας
και τα στελέχη της αντέχουν και έχουν
τον τρόπο να αντιμετωπίζουν κάθε αν-

τιξοότητα και να προσαρμόζονται στις
περιστάσεις, όσες δύσκολες και εάν αυ-
τές είναι.

Διά της παρούσης, είμαστε στην ευ-
χάριστη θέση να σας ενημερώσουμε,
για την μεταφορά των δραστηριοτήτων
μας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συμφε-
ρόντων της εταιρείας μας. Τολμούμε
ενέργειες, με σκοπό την άμεση διανομή,
και την μείωση χρόνου και κόστους
στην καθημερινή μας «αποστολή».

Διά της παρούσης, η εταιρεία μας, η
οικογένειά μας, δηλώνει παρούσα, στην
διανομή καπνικών στην περιοχή ευθύ-
νης της. Δηλώνει έτοιμη και ικανή να
συνεχίσει με το ίδιο πάθος, την ίδια ερ-
γατικότητα και την ίδια ταπεινότητα το
δύσκολο έργο που της έχει ανατεθεί

Με εκτίμηση Για το ΔΣ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Καρύδης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΕ

Τα παιδιά είναι το μέλλον». Με αυτήν τη
διαπίστωση να αποτελεί βασική, διαχρονική
αξία στη μακρόχρονη ιστορία της, η Καπνο-
βιομηχανία Καρέλια
επιβράβευσε και φέτος
τα παιδιά των εργαζομέ-
νων της που πέρασαν με
επιτυχία τις εξετάσεις για
τα ανώτατα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα.

Σε μια λιτή, αλλά εγ-
κάρδια τελετή που έλαβε
χώρα στις εγκαταστάσεις
της Εταιρείας στην Καλαμάτα, τους νέους
φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
και τους γονείς τους, υποδέχθηκαν ο κ. Αν-
δρέας Καρέλιας, Διευθύνων Σύμβουλος, και

ο κ. Στάθης Καρέλιας, Αντιπρόεδρος του Δ.
Σ., οι οποίοι τους συνεχάρησαν προσωπικά
για την επιτυχία τους.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας κα-
λωσορίζουμε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να
συγχαρώ τον καθένα ξεχωριστά και όλους
μαζί για την επιτυχία με την οποία στέφθη-

καν οι προσπάθειές σας» είπε χαρακτηριστι-
κά στη σύντομη ομιλία του ο κ. Ανδρέας
Καρέλιας. Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι

νέοι φοιτητές έλαβαν ως
δώρο έναν φορητό υπολο-
γιστή τελευταίας τεχνολο-
γίας, Apple MacBook Pro
Retina Display.

Η συγκεκριμένη εκδή-
λωση αποτελεί μέρος της
διαχρονικής παράδοσης
της Καπνοβιομηχανίας
Καρέλια, η οποία παρέχει

στους εργαζομένους της σειρά οικονομικών
και άλλων απολαβών, τιμώντας τη συμμε-
τοχή τους στην καθημερινή λειτουργία της
Εταιρείας

Η Καρέλια επιβραβεύει τα παιδιά
των εργαζομένων που πέτυχαν στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το Ακαδημαϊκό Έτος 
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Πειραιάς: Επιχείρηση
καταπολέμησης του παρεμπορίου

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του
παρεμπορίου πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, η τρίτη μέσα
σε ένα μήνα, από την Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, με τη συνδρομή αστυνομικών
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά και του Τμήματος
Τροχαίας Πειραιά, συνεπικουρούμενων από προσωπικό της
Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά καθώς και οχήματα της Δι-
εύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου.

Στην τελευταία επιχείρηση (6 Οκτωβρίου) που εξελίχθηκε
στην περιοχή Αλιπέδου – Πλατείας Ιπποδαμείας, Ομηρίδου
Σκυλίτση, Ναυαρίνου - Πλατείας Οδησσού, πέριξ ΗΣΑΠ
Πειραιά, πέριξ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και
πέριξ Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης :
• ελέγχθηκαν -35- άτομα (15 ημεδαποί και 20 αλλοδαποί)

και -4- οχήματα,
• προσήχθησαν -16- άτομα (1 ημεδαπός και 15 αλλοδα-

ποί),
• συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί για παράβαση του Νόμου

περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
• κατασχέθηκαν -600- είδη παρεμπορίου (αναπτήρες, φορ-

τιστές κλπ),
• βεβαιώθηκαν -14- παραβάσεις περί Κ.Ο.Κ.,
• επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ποσού -400- ευρώ για

παραβάσεις, του Νόμου περί
άσκησης υπαίθριων εμπορι-
κών δραστηριοτήτων,

• συντάχθηκαν -2- πράξεις
κατάσχεσης και καταστροφής
διαφόρων εμπορευμάτων, συ-
νολικού βάρους περίπου -3,5-
τόνων, τα οποία απομακρύν-
θηκαν με απορριμματοφόρα
του Δήμου.

Ανάλογες επιχειρήσεις θα
συνεχιστούν σε διάφορες πε-
ριοχές της Αττικής, στο πλαί-
σιο του επιχειρησιακού σχε-
διασμού και προγραμματι-
σμού της Γενικής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Αττικής .
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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 7 Οκτω-
βρίου 2019 η υποβολή αιτήσεων
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Για ακόμα μια χρονιά ο Δήμος
Πειραιά θα προμηθεύσει δωρεάν
τρόφιμα σε οικονομικά αδύναμους
δημότες και κατοίκους του Δήμου. 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν
αίτηση για την ένταξή τους διάρκειας ενός έτους στο Κοινω-
νικό Παντοπωλείο (από τον Δεκέμβριο του 2019 έως & τον
Νοέμβριο του 2020), πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
(Ηρώων Πολυτεχνείου 19, γραφείο 27, 3ος όροφος) έως και
τις 18 Οκτωβρίου 2019, τις εργάσιμες ήμερες από τις 9:00 έως
13:00.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή
του, τόνισε πως το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί μια
σημαντική δομή, επισημαίνοντας πως επαναλειτούργησε
στον Δήμο Πειραιά το 2017, έπειτα από ενέργειες της Δημο-
τικής Αρχής. Ο κ. Μώραλης επεσήμανε πως οικονομικά
αδύναμοι συμπολίτες μας θα προμηθεύονται τρόφιμα και εί-
δη πρώτης ανάγκης, σημειώνοντας πως δυστυχώς λόγω της
οικονομικής κρίσης, πολλοί συνάνθρωποί μας, δεν διαθέτουν
ούτε τα αυτονόητα, όπως είναι η σίτιση.  Ο Δήμαρχος Πει-
ραιά ανέφερε επίσης πως η Δημοτική Αρχή,  θα συνεχίσει
να υλοποιεί   δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν
ως επίκεντρο τη στήριξη αδύναμων οικονομικά συμπολιτών
μας. «Επιθυμία μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέ-
σεις, προκειμένου να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο
την ποιότητα ζωής συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη τη
στήριξή μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μώραλης.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Χρήστος Αγραπίδης, σε δή-
λωσή του, τόνισε πως το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μια
ιδιαιτέρως σημαντική κοινωνική παροχή, καθώς στηρίζει
αδύναμους οικονομικά δημότες και κατοίκους του Δήμου
Πειραιά. Ο κ. Αγραπίδης ανέφερε πως ο Δήμος με σεβασμό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια, προκειμένου να στηρίζει συμπολίτες που διαβιούν

υπό δύσκολες συνθήκες. Ανέφερε επίσης, πως το Κοινωνικό
Παντοπωλείο είναι  μια συμπληρωματική ενέργεια, στις
υπάρχουσες κοινωνικές δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Πει-
ραιά τα τελευταία χρόνια. Τέλος, ο κ. Αγραπίδης σημείωσε
πως οι πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα αποτελούν
προτεραιότητα στον Δήμο Πειραιά. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου. 
3. Μισθωτήριο συμβόλαιο   και λογαριασμό ΔΕΚΟ

(ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ) ή
βεβαίωση μονίμου κατοικίας στον Δήμο Πειραιά.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο

Πειραιά. 
5. Ε1 και εκκαθαριστικό της εφορίας φορολογικού έτους

2018 και  έντυπο ΕΝΦΙΑ του έτους 2019 (όλων των ενηλί-
κων)

6. Έγκριση ένταξης στο ΚΕΑ (εφόσον υπάρχει)
7. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)
8. Απόφαση αναπηρίας (εφόσον υπάρχει)
ΕΝΗΛΙΚΑΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ (€)

1 ΑΤΟΜΟ 2400
2 ΑΤΟΜΑ 3600
3 ΑΤΟΜΑ 4800
4 ΑΤΟΜΑ 6000
5 ΑΤΟΜΑ 7200

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 26mary.qxp:Layout 1  11/10/19  2:25 μ.μ.  Page 25



Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Ιούλιος 2019 –
Αποτύπωση διαστάσεων ψηφιακής και τεχνο-
λογικής προσαρμογής και ωρίμανσης στις μι-
κρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό οι
οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επι-
χειρήσεων)

• Βραδεία και περιορισμένη ψηφιακή
προσαρμογή βασισμένη σε ίδια κεφάλαια και
επενδύσεις ιδιαίτερα χαμηλής κλίμακας.

• Βασικότερα εμπόδια ως προς την εν-
σωμάτωση τεχνολογικού εξοπλισμού ή υιοθέ-
τησης ψηφιακών λύσεων και εργαλείων, ανα-
δεικνύονται οι παράγοντες του κόστους και της
έλλειψης χρηματοδότησης.

• Οι θετικές επιδόσεις στη μεταποίηση
συνδυάζονται με σχετικά υψηλότερες επενδύ-
σεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα για
τις επιχειρήσεις με υψηλότερο τζίρο και αριθμό
εργαζομένων.

• Η περιορισμένη επενδυτική δραστη-
ριότητα και οι επενδύσεις περιορισμένης κλί-
μακας δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή σύγκλι-
ση με την αναδυόμενη διεθνή τεχνολογική και
παραγωγική πραγματικότητα, αναδεικνύοντας
μεσοπρόθεσμα τον κίνδυνο τεχνολογικής υστέ-
ρησης, ανεπαρκούς παραγωγικής προσαρμογής
και αδυναμίας μετάβασης σε αναβαθμισμένα
και εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες για
ένα μεγάλο τμήμα πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας έρευνας οικο-
νομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (22η κατά σει-
ρά), διερευνήθηκαν διαστάσεις που αφορούν
στην επενδυτική δραστηριότητα των μικρών
επιχειρήσεων, με έμφαση στις επενδύσεις που
συνδέονται με την τεχνολογική και ψηφιακή
ωρίμανση της λειτουργίας και δραστηριότητας
τους.

Σημειώνεται κατ’ αρχάς ως προς την επενδυ-
τική δραστηριότητα, ότι τα στοιχεία του Α’ εξα-

μήνου του 2019 είναι ελαφρώς καλύτερα σε
σχέση με εκείνα του Β’ εξαμήνου του 2018.
Συγκεκριμένα, το 14,9% των ερωτώμενων δή-
λωσαν ότι αύξησαν την επενδυτική τους δρα-
στηριότητα (13% το Β’ εξάμηνο του 2018), γε-
γονός που συμβαδίζει με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, όπου ο ακαθάριστος σχηματισμός παγί-
ου κεφαλαίου για το 1ο τρίμηνο του 2019
εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο.

Εντούτοις, ο παράγοντας του κόστους σε συν-
δυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε χρη-
ματοδότηση, την υπερφορολόγηση και την
απουσία κινήτρων καθιστούν τις επενδύσεις αυ-
τές περιορισμένης κλίμακας. Αυτό  προκύπτει,
μεταξύ άλλων, από το εύρημα ότι οι 9 στις 10
επιχειρήσεις (88,5%) χρηματοδοτούν τις επεν-
δύσεις τους με ίδια κεφάλαια, ενώ μόλις το 4,1%
τις χρηματοδοτεί μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Η δυσκολία του χρηματοπιστωτικού τομέα να
χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία έχει
εξελιχθεί σε ένα σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα
που σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση και
την υπερχρέωση καθηλώνει τον πραγματικό
ρυθμό μεγέθυνσης και τις μεσοπρόθεσμες προ-
οπτικές ανάπτυξης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι και σε αυτήν την
έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, τα προβλήματα και
οι προοπτικές των επιχειρήσεων δεν χαρακτη-
ρίζονται από ομοιογένεια. Διατηρείται ο ιδιότυ-
πος οικονομικός δυισμός μεταξύ των επιχειρή-
σεων ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία
τους, όπως έχει αναλυθεί στις προηγούμενες
έρευνες οικονομικού κλίματος. Σε αυτήν ωστό-
σο την έρευνα αναδύεται και μια νέα μορφή οι-
κονομικού δυισμού με κλαδική διάσταση. Εκεί-
νο, δηλαδή, που  αποτυπώνεται πολύ έντονα και
για πρώτη φορά είναι η σημαντική βελτίωση
των δεικτών του κλάδου της μεταποίησης κατά
περίπου 10 μονάδες έναντι των κλάδων του εμ-
πορίου και των υπηρεσιών. Η βελτίωση της οι-

κονομικής δραστηριότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων  υποστηρίζεται και από το εύρημα
ότι κατά μ.ο. αξιοποιούν το 60,7% του παραγω-
γικού τους δυναμικού, ποσοστό σημαντικά υψη-
λότερο σε σχέση με το 2017 που ήταν στο 51,3%.
Επίσης, τα στοιχεία αυτά συνάδουν και με τα πο-
σοστά επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό
(29,7%) και οι επενδύσεις σε τεχνολογικό-ψη-
φιακό εξοπλισμό (14,4%).

Ως προς τις επενδυτικές προβλέψεις για το
επόμενο εξάμηνο, η έρευνα καταγράφει το με-
γαλύτερο ποσοστό πρόθεσης αύξησης των επεν-
δύσεων των ερευνών οικονομικού κλίματος του
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς το 15,4% των επιχειρή-
σεων δηλώνει πως θα πραγματοποιήσει επεν-
δύσεις το επόμενο διάστημα.

Συνοψίζοντας τις βασικές περιοχές επικέν-
τρωσης που χρήζουν ειδικότερων δράσεων
υποστήριξης των μικρών επιχειρήσεων ως προς
την τεχνολογική και ψηφιακή ωρίμανση και
λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της έρευνας,
καταγράφονται οι εξής ενότητες προτεινόμενων
παρεμβάσεων:

• Προσαρμοσμένα και πολύ-επίπεδα
εργαλεία που θα αντιμετωπίζουν τα βασικά εμ-
πόδια ως προς τη ψηφιοποίηση και τη ψηφιακή
ωρίμανση των μικρών επιχειρήσεων.

• Έμφαση στην άμεση κάλυψη των
βασικών ψηφιακών αναγκών ιδιαίτερα για τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Έμφαση (και) στον
κεφαλαιουχικό/τεχνολογικό εξοπλισμό ανάλο-
γα με τις εξειδικευμένες παραγωγικές ανάγκες
των μικρών επιχειρήσεων.

Σχετικά αρχεία με τα συμπεράσματα της
έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως προς τις επενδύ-
σεις, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία
MARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 806 πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα
προσωπικό) στο διάστημα 15-23 Ιουλίου 2019

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Αποτύπωση διαστάσεων

ψηφιακής και τεχνολογικής προσαρμογής

και ωρίμανσης στις μικρές επιχειρήσεις
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ε.Β.Ε.Π.: 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις αλλα-
γές στο Ν. 4387/2016 για ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό μετά τις σημαντικές αποφά-
σεις του ΣτΕ. Όλες οι αποφάσεις, για κύριες
και επικουρικές συντάξεις, εισφορές, ποσοστά
αναπλήρωσης και ΕΦΚΑ, δημιουργούν εύ-
λογα ερωτήματα. Τι σημαίνουν οι αποφάσεις
για ασφαλισμένους και συνταξιούχους και
πώς επηρεάζονται τα αναδρομικά, χρήζουν
υπεύθυνων απαντήσεων. Οι 10 βασικές
ερωτήσεις που τίθενται σήμερα και οι απαν-
τήσεις που δίδονται μέχρι στιγμής από τους
ειδικούς, είναι οι ακόλουθες:

1. Για ποιους έκρινε το ΣτΕ αντισυν-
ταγματικό τον τρόπο υπολογισμού των ει-
σφορών;

Για τους μη έχοντες εργοδότη, αυτοα-
πασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες
και αγρότες σε σύγκριση με τους μισθωτούς,
καθώς αντίκειται στην αρχή της ισότητας.

2. Ποιο ποσοστό θεωρεί το ΣτΕ ότι εί-
ναι εκτός του συνταγματικού πλαισίου;

Το όριο του 20% που προέβλεπε αρχι-
κά ο νόμος, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για
τους μισθωτούς είναι 6%, αφού το υπόλοιπο
ποσοστό καταβάλλεται από τους εργοδότες.
Το ποσοστό του 20% με νεότερη νομοθετική
ρύθμιση έχει πλέον μειωθεί στο 13,33%.

3. Η Ολομέλεια του ΣτΕ ποιες διατά-
ξεις του Νόμου έκρινε συνταγματικές;

Με οριακή πλειοψηφία, και ειδικότερα
με ψήφους 13-12, έκρινε συνταγματική τη
διάταξη του νόμου που ορίζει ως βάση για
τον επανυπολογισμό των συντάξεων την
31.12.2014. Συνταγματικές, κατά πλειοψηφία,
κρίθηκαν και οι διατάξεις του νόμου για τις
κύριες συντάξεις, διότι κρίθηκε επαρκής η
αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του
ΕΦΚΑ από την Αναλογιστική Αρχή, καθώς
και έγγραφο από το Διεθνές Γραφείο Εργα-

σίας που πιστοποιούσε το περιεχόμενό της.

4. Παλαιοί και νέοι συνταξιούχοι θα
διαχωρίζονται πλέον από τον νόμο;

Το δικαστήριο έκρινε ότι στις διατάξεις
του νόμου υπάγονται όλοι, και οι παλιοί και
οι νέοι και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι, ανε-
ξάρτητα από το πότε ξεκίνησε ο ασφαλιστικός
τους βίος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν πλέον ασφαλισμένοι πολλών τα-
χυτήτων, όπως για παράδειγμα ασφαλισμέ-
νοι πριν και μετά το 1993, καθώς το δικαστή-
ριο θεωρεί ότι όλοι πρέπει να επωμιστούν το
βάρος για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
συστήματος στο πλαίσιο της αλληλεγγύης
των γενεών.

5. Ποιες διατάξεις κρίθηκαν αντισυν-
ταγματικές για τις επικουρικές συντάξεις;

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, για τις
260.000 επικουρικές συντάξεις δεν υπήρχε
καμία αναλογιστική μελέτη και οι σχετικές
διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο τρόπος
υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων,
και των νυν και των μελλοντικών. Αυτό ση-
μαίνει πως η πολιτεία πρέπει να νομοθετήσει
εκ νέου στη βάση αναλογιστικής μελέτης κα-
θώς και ανταπόδοσης παροχών.

6. Γιατί έκρινε το ΣτΕ αντισυνταγμα-
τικό το όριο των 1.300 ευρώ που τίθεται ως
πλαφόν για περικοπές στο άθροισμα κύριων
και επικουρικών συντάξεων;

Είναι αντισυνταγματική η περικοπή
των επικουρικών αν το άθροισμα είναι άνω
των 1.300 ευρώ μεικτά γιατί αντίκειται στην
αρχή ισότητας, αναλογικότητας και ανταπο-
δοτικότητας. Οι διατάξεις μείωσης των επι-
κουρικών συντάξεων κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικές διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες
αναλογιστικές μελέτες.

7. Ποιες διατάξεις έκρινε αντισυνταγ-

ματικές στον τρόπο υπολογισμού των κύριων
συντάξεων;

Είναι αντισυνταγματικός ο τρόπος
υπολογισμού της αναπλήρωσης των κύριων
συντάξεων, καθώς το ΣτΕ θεωρεί ότι είναι
εξαιρετικά χαμηλό το ποσοστό έως 46,80%
για 42 έτη ασφάλισης, κυρίως για όσους ερ-
γαζομένους έχουν μακρύ ασφαλιστικό βίο
και καταβάλλουν πολύ υψηλές εισφορές.

8.Είναι δυνατή η αναδρομική διεκδί-
κηση των περικοπών;

Οι συνταξιούχοι που υπάγονται στη
κατηγορία περικοπής για τις άνω των 1.300
ευρώ συντάξεις ως άθροισμα κύριας και επι-
κουρικής, μπορούν να διεκδικήσουν ανα-
δρομικά του δεκάμηνου ανάμεσα στην τε-
λευταία απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του
2015 και στην ψήφιση του νόμου τον Μάιο
του 2016. Αναδρομικά παλαιότερων ετών
δεν μπορούν να διεκδικηθούν.

9.Συνεπάγεται από την απόφαση αυ-
ξήσεις στις συντάξεις;

Η απόφαση του ΣτΕ συνεπάγεται και
αυξήσεις, αφού οι συντάξεις θα πρέπει να
αποκατασταθούν στα προηγούμενα επίπεδα.
Η αναδρομικότητα των αυξήσεων εξαρτάται
από τη βούληση του νομοθέτη.

10.Τα νέα δεδομένα απαιτούν σχεδια-
σμό νέου ασφαλιστικού;

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, με ση-
μαντικές αλλαγές, θα πρέπει να φέρει στη
Βουλή, εντός του έτους, το υπουργείο Εργα-
σίας μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ. Το νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα πρέπει να αλλά-
ξει τους συντελεστές για την ανταποδοτική
σύνταξη, καθώς και το σύστημα υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών, αποσυνδέον-
τάς το από το μεταβαλλόμενο, φορολογικό
ετήσιο εισόδημα.
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Συνεχίζονται οι έρευνες
στο ναυάγιο των Αντικυθήρων

«ΤοΊδρυμα Αικατερί-
νης Λασκαρίδη
έχει την τιμή και τη

χαρά να στηρίζει εκ νέου με τις δυνάμεις
του την έρευνα στο περίφημο Ναυάγιο
των Αντικυθήρων. Το εμπορικό πλοίο
που ναυάγησε στα μέσα του 1ου αιώνα
π.Χ., μεταφέροντας ένα μοναδικό φορ-
τίο, θα γίνει και πάλι το «θέατρο των
επιχειρήσεων» των αρχαιολόγων, προ-
κειμένου να συνεχίσει η έρευνα που εί-
χε διακοπεί μετά το 2017. 

Η επί χρόνια Διευθύντρια της έρευ-
νας Δρ. Αγγελική Σίμωσι, Προϊσταμέ-
νη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας,
αναλαμβάνει δράση πλαισιωμένη από
μια εξαιρετική διεπιστημονική ομάδα
Ελλήνων, μεταξύ των οποίων συγκα-
ταλέγονται καταδυόμενοι αρχαιολόγοι,
τεχνικοί δύτες, κινηματογραφιστές, κα-

θώς και τεραμελής ομάδα βαθυκαταδυ-
τών της Μονάδας Υποβρυχίων Απο-
στολών του Λιμενικού Σώματος.

Στόχος της πολυαναμενόμενης αρ-
χαιολογικής έρευνας που θα διεξαχθεί
τις επόμενες ημέρες είναι η ανέλκυση
εντοπισμένων αρχαιοτήτων, η επικαι-
ροποίηση της σχεδιαστικής αποτύπω-
σης του αρχαιολογικού χώρου και η
αξιολόγηση της κατάστασης του περί-
φημου ναυαγίου, έπειτα από δύο χρό-
νια απουσίας δραστηριότητας.

Πολύτιμος συνεργάτης για την προ-
σεχή ερευνητική εξόρμηση είναι το
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λα-
σκαρίδη, το οποίο παραχωρεί για τις
ανάγκες της έρευνας το πλοίο «Ty-
phoon».  Ο Τυφώνας προσδίδει πλέον
άλλη διάσταση στην όλη ερευνητική
προσπάθεια καθώς, πέραν του μεγέθους

του, έχει τη δυνατότητα να διατηρείται
ακίνητος πάνω από οποιοδήποτε ση-
μείο του βυθού, επιτρέποντας στους κα-
ταδυόμενους αρχαιολόγους να χρησι-
μοποιούν σταθερή βάση εξόρμησης
ακριβώς επάνω από το αρχαίο ναυάγιο.

Είναι η πρώτη φορά που η επιστημο-
νική έρευνα επί του πεδίου αποτελεί
αμιγώς ελληνική επιχείρηση, αποδει-
κνύοντας  περίτρανα ότι οι εθνικές μας
δυνατότητες στις ενάλιες έρευνες όχι
απλώς υπάρχουν, αλλά με κατάλληλη
συνέργεια και καλό συντονισμό, μπο-
ρούν να είναι εφάμιλλες, αν όχι καλύ-
τερες από αντίστοιχες δυνατότητες ξέ-
νων φορέων.

Την αρχαιολογική αποστολή στο
Ναυάγιο των Αντικυθήρων στηρίζει
για μία ακόμη χρονιά η ωρολογοποιία
Hublot και ο Δήμος Κυθήρων».
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‘Χορός της φωτιάς’

στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

σκηνοθεσία Άρης Μπινιάρης
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

ανοίγει, την προσεχή θεατρική πε-
ρίοδο 2019 – 2020,  με το Χορό της
φωτιάς σε κείμενα και σκηνοθεσία
Άρη Μπινιάρη. Πρεμιέρα 30
Οκτωβρίου 2019.

Από 30/10/2019 έως 05/01/2020
Οι Χρήστος Λούλης, Ιωάννα

Παππά, Άρης Μπινιάρης, Δώρα
Ξαγοράρη, Λεωνή Ξεροβάσιλα ,
Κώστας Σεβδαλής, Γρηγορία Με-
θενίτη, Ελένη Μπούκλη, Κατερίνα
Δημάτη, Μάνος Πετράκης, Νίκος
Τσολερίδης και Ορέστης Χαλκιάς,
στη σκηνή του ΔΘΠ , θα αποδώ-
σουν μέσα από κείμενα της εποχής
- επιστολογραφία, άρθρα εφημερί-
δων και μαρτυρίες -  ως πανανθρώ-
πινο σύμβολο, τον διαχρονικό αγώ-
να για τη μετάβαση από μια κατά-
σταση σκλαβιάς προς έναν ορίζοντα
απελευθέρωσης

Ο Άρης Μπινιάρης γράφει και
σκηνοθετεί τον Χορό της φωτιάς,
μια παράσταση ενθύμησης μέσα
από τη μουσική, την κίνηση και
την αναπαράσταση. Ο αγώνας αν-
τίστασης, απέναντι στην καταστρο-
φική επέλαση του ολοκληρωτι-
σμού, στην περιοχή του Πόντου
στις αρχές του 20ού αιώνα, στέκεται
η αφορμή. Αφορμή για να εστιά-
σουμε στις γονιμικές ιδιότητες ενός
λαού, που εγείρεται και μάχεται
ενάντια στις δυνάμεις, που αρνούν-
ται τη ζωή.

Μουσική και λόγος συνυπάρ-
χουν και με όχημα τη θεατρική
δράση, ανάγουν τα γεγονότα, τον
τόπο και τον χρόνο, στο υπαρξιακό
και ψυχικό πεδίο των ανθρώπων,
εκεί που απηχεί, ολόθυμα, η επιθυ-
μία για τη ζωή και τη δημιουργία.

ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ
Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή:

20:30
Σάββατο: 18:00 & 21:00
Κυριακή: 19:00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Διακεκριμένη: 30 €- Φοιτητικό-

Ανέργων: 25 €,| Α’ Ζώνη: 25 € –
Φοιτητικό-Ανέργων: 20 € | B’ Ζώ-
νη: 20 € – Φοιτητικό-Ανέργων: 15
€ | Γ’ Ζώνη: 15 € – Φοιτητικό-
Ανέργων: 10 €

Προπώληση εισιτηρίων: ταμείο
Δημοτικού Θεάτρου: 210 4143 310,
www.viva.gr, 2109213310

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ώρες Ταμείου Δημοτικού Θεά-

τρου Πειραιά:
Δευτέρα: ΑΡΓΕΙ
Τρίτη έως Παρασκευή:
10.00 – 14.00 και 18:00 – 21:00
Σάββατο: 16.00 – 21.00
Κυριακή: 16.00 – 20:00
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Η παρουσίαση του Κέντρου Επιχει-
ρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλά-
ζια Ανάπτυξη «Blue Lab»,
πραγματοποιήθηκε σήμερα στους εκ-
προσώπους των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, στις εγκαταστάσεις του
Κέντρου. 

Το «Blue Lab», το οποίο έχει ήδη ξε-
κινήσει τη λειτουργία του, αποτελεί
μια σημαντική πρωτοβουλία του
Δήμου  Πειραιά, καθώς είναι το
πρώτο Κέντρο στην Ελλάδα για την
προώθηση και υποστήριξη της επιχει-
ρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά
για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. 
Έχει ως στόχο να βοηθήσει νέους, εν
δυνάμει επιχειρηματίες, να υλοποι-
ήσουν τις ιδέες τους σε καινοτόμους
τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, με
την αξιοποίηση προηγμένου τεχνολο-
γικού εξοπλισμού, καθώς και να φέρει
σε επαφή μαθητές και φοιτητές με τις
νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες

της Γαλάζιας Ανάπτυξης. 
Η δημιουργία και η λειτουργία του
«Blue Lab» χρηματοδοτείται για 2 έτη
από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι υπηρεσίες που παρέχει:

-Σεμινάρια  τεχνολογίας 3D printing
- Σεμινάρια ψηφιακής Τεχνολογίας
(αυτοματισμοί, εικονική πραγματικό-
τητα κ.ά.)
-Διάθεση Τεχνολογικού Εξοπλισμού
για εξοικειωμένους χρήστες
-Εκπαιδευτικές  επισκέψεις (μαθητές,
σπουδαστές)
-Υποστήριξη  νέων επιχειρηματικών
ιδεών (Διάγνωση επιχειρηματικών
αναγκών, εκπαίδευση σε θέματα επι-
χειρηματικότητας, εξατομικευμένες
υπηρεσίες Mentoring και Coaching). 

Στο Κέντρο Επιχειρηματικής Καινο-
τομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη

«Blue Lab», αναφέρθηκαν η Αντιπε-
ριφερειάρχης Πειραιά κα Σταυρούλα
Αντωνάκου, ο Δήμαρχος Πειραιά κ.
Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του
Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης και ο
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
της εταιρείας «PLANET»  κ. Χρήστος

Γιαννακόπουλος. Παρόντες στην πα-
ρουσίαση ήταν επίσης : η Αντιδήμαρ-
χος Επικοινωνίας-Προβολής, Μέσων
Ενημέρωσης και Αξιοποίησης Ευρω-
παϊκών & Εθνικών Πόρων κα Αν-
δριάνα Ζαρακέλη και ο
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης. 
Η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κα
Σταυρούλα Αντωνάκου στην ομιλία
της ανέφερε πως το μεγαλύτερο λιμάνι
της χώρας αποκτά ένα Κέντρο Καινο-
τομίας, το οποίο διαθέτει την αιχμή της
τεχνολογίας για χρήση από νεοφυείς
επιχειρήσεις, νέους, σχολεία και φοι-
τητές. Επιπλέον τόνισε ότι η Περιφέ-

Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη

Γαλάζια Ανάπτυξη «blue/lab.» στον Πειραιά
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ρεια Αττικής θα στηρίξει τέτοιες δράσεις
και στο μέλλον, καθώς όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Πάνω απ’ όλα επι-
θυμούμε την ανάπτυξη, η οποία δημι-
ουργεί νέες θέσεις εργασίας».
Η κα Αντωνάκου επεσήμανε ότι «αυτό
το έργο ξεκίνησε από την προηγού-
μενη Περιφερειακή Αρχή και ότι
οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε». H
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, τόνισε
επίσης ότι «στόχος μας είναι να το υπο-
στηρίξουμε εκτός από τα 2 πρώτα χρό-
νια και τα επόμενα και με άλλα έργα,
τα οποία θα έχουν διασύνδεση με το
Κέντρο Καινοτομίας».  Η κα Αντωνά-
κου υπογράμμισε πως η Αντιπεριφέ-
ρεια θα συνεχίζει να στηρίζει δράσεις
που έχουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη
στον Πειραιά, αλλά και στην ευρύτερη
περιοχή.  

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώ-
ραλης σε δήλωσή  του τόνισε,  πως με
ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζει σήμερα ο
Δήμος σε συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Αττικής το Κέντρο Επιχειρηματι-
κής Καινοτομίας για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη «Blue Lab». Ο κ. Μώραλης

επεσήμανε πως ο Δήμος Πειραιά είναι
η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που έχει
εκπονήσει μια ολοκληρωμένη στρατη-
γική για τη Γαλάζια Οικονομία, λέγον-
τας πως γι΄ αυτή τη στρατηγική έχει
βραβευθεί τα τελευταία χρόνια και έχει
αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρί-
σεις. Ο Δήμαρχος Πειραιά ανέφερε
πως το «Blue Lab», είναι μια καινοτο-
μία για τη χώρα, τουλάχιστον σε επί-
πεδο δημοσίου ή αυτοδιοίκησης και
αυτό, όπως ανέφερε, είναι σημαντικό.
Ο Δήμαρχος Πειραιά τόνισε  επίσης
πως θα επισκέπτονται το «Blue Lab»
μαθητές, φοιτητές, αλλά και επαγγελ-
ματίες οι οποίοι θα βρουν καινοτόμες
λύσεις και υποστήριξη στο πεδίο της
γαλάζιας οικονομίας. 
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης
Κορκίδης, στη σύντομη  παρέμβασή
του, επεσήμανε πως αυτό που τόσα
χρόνια ακούμε ως ελληνική πατέντα
γίνεται πράξη στο «γαλάζιο εργαστή-
ριο» του Πειραιά.  Σημείωσε ότι ο κα-
θένας μπορεί να κάνει πράξη μία
καινοτόμο ιδέα, σε πολύ λιγότερο
χρόνο και με καλύτερο αποτέλεσμα.
Συνεχάρη τον Δήμο Πειραιά και την

Περιφέρεια Αττικής γι΄ αυτό το οποίο

προσφέρουν στην επιχειρηματικότητα,

όχι μόνο στους νέους ανθρώπους -

όπως είπε - αλλά και σε όλους που θέ-

λουν να ξεκινήσουν να επιχειρούν.

Διότι - κατέληξε - η νεοφυής επιχεί-

ρηση δεν έχει ηλικιακό όριο.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-

λος της εταιρείας PLANET A.E. κ.

Χρήστος Γιαννακόπουλος σε δήλωσή

του, ανέφερε ότι είναι χαρούμενος για

την έναρξη του Κέντρου  καθώς και

για τη δυνατότητα που δίνεται στην

PLANET να υποστηρίξει, όπως είπε,

την ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία

για το ιδιαίτερα καινοτόμο εγχείρημα

του Δήμου με την υποστήριξη της Πε-

ριφέρειας. Επίσης, ο κ.  Γιαννακόπου-

λος σημείωσε ότι η εταιρεία θα

προσπαθήσει να κάνει όσο το δυνατόν

καλύτερα αυτό που της έχει ανατεθεί

από τον Δήμο και την Περιφέρεια,

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι

ανάγκες του κοινού του Πειραιά και

των επιχειρήσεων.
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