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Α Π Ο Ψ Η

Αντί απολογισμού
του Γιάννη Σκούρτη
Ο κορονοϊός και η δεύτερη καραντίνα απειλούν πλέον σοβαρά την
ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων. Τα περίπτερα δεν εξαιρούνται, αν και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λίγα είναι αυτά που δεν λειτουργούν. Βέβαια
η μεγάλη πλειοψηφία μετά βίας καταφέρνει να μην «μπαίνει μέσα» και να
ανταποκρίνεται στις βασικές υποχρεώσεις μιάς επιχείρησης. Τα μέτρα στήριξης που έχουν εξαγγελθεί από την
κυβέρνηση ή αργούν ή τα κριτήρια
ένταξης είναι απαγορευτικά για πολλούς. Πλέον οι ελπίδες μας έχουν εναποτεθεί στην επιστρεπτεά προκαταβολή 5. Αν και η πλατφόρμα θα ανοίξει
μετά το νέο έτος η βοήθεια αυτή είναι
ζωτική για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα όριά τους κι όχι από δική
τους υπαιτιότητα.
Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε
μεγάλη μερίδα συναδέλφων ήταν η
ψήφιση του Ν/Σ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων και καπνικών. Το σωματείο μας
εδώ και χρόνια έχει σταθερή θέση
απέναντι σ’αυτό το νοσηρό φαινόμενο
και σε κάθε επαφή μας με τις αρμόδιες
υπηρεσίες το είχαμε ως βασικό θεμα.
Βλέπαμε επί χρόνια, ακόμη και μπροστά στα μάτια μας, να γίνεται ένα αλισβερίσι μεταξύ των πελατών μας με
τους παράνομους πωλητές. Οι δυνατότητες αντίδρασής μας ήταν και είναι
περιορισμένες. Ας ελπίσουμε πως το
νέο νομοσχέδιο θα βελτιώσει την κατάσταση.
Αυτό που μου προκάλεσε άσχημες
εντυπώσεις ήταν το γεγονός πως στην

πρό ψήφιση συζήτηση με τους φορείς
αποκλείστηκε το σωματείο μας και οι
προτάσεις του. Άσχημη εντύπωση που
αμβλύνθηκε με την απουσία επίσης
της Ομοσπονδίας. Ενώ οι βενζινοπώλες είχαν κατέβει με όλες τους τις δυνάμεις,ο κλάδος μας εκπροσωπήθηκε
από τον πρόεδρο των ψιλικών Βορείου Ελλάδας! Οι εξήγησεις που δόθηκαν από μέλη της Ομοσπονδίας ήταν
α) δεν μας κάλεσαν και β) δεν μας
αφορούσε! Πάντως μέχρι σήμερα επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε λάβει.
Στα πιό δικά μας τώρα, ο Δήμος
Πειραιά απεδέχθει την πρότασή μας
για παράταση εξόφλησης των τελών
κατάληψης λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και είμαστε ικανοποιημένοι που η δημοτική αρχή είδε το θέμα μας με ανθρώπινες διαστάσεις κι όχι αυστηρά τεχνοκρατικά.
Είναι συνηθισμένο στο τέλος της
χρονιάς να γίνεται μια αποτίμηση πεπραγμένων και τοποθέτησης νέων
στόχων. Η αλήθεια είναι πως με την
καραντίνα, το βιαστικό άνοιγμα του
καλοκαιριού και τώρα με τη δεύτερη
φάση της δεν ευνόησε δράσεις και
ενέργειες συνδικαλιστικού χαρακτήρα
στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε. Παρόλα αυτά θεωρούμε πως όσες παρεμβάσεις κάναμε ανεξάρτητα αποτελέσματος, είχαν επίκεντρο το περίπτερο
και τον άνθρωπο του.
Για το μέλλον κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει τίποτα. Κάτι όμως έχει αρχίσει να κινήται τουλάχιστον σε επίπεδο βάσης. Νέοι συνάδελφοι δεί-

χνουν όρεξη να ασχολήθούν με τα του
κλάδου κι αυτό είναι μόνο ελπιδοφόρο. Η πρόταση – συμβουλή μου είναι
να έρθουν οι συνάδελφοι πιό κοντά
στο Σωματείο, να ενεργοποιηθούν με
προτάσεις και γνώμες όπως επίσης να
δηλώσουν διαθεσιμότητα και συμμετοχή όχι μόνο στη γιορτή ή στην εκδρομή αλλά και στα καθημερινά.
Για αρχή είστε όλοι ευπρόσδεκτοι
να καταθέσετε τις απόψεις σας εδώ στο
περιοδικό μας για κάθε θέμα που θεωρείτε σημαντικό. Επίσης να προσκαλέσετε κάθε συνάδελφο που απέχει να
ενεργοποιηθεί ξανά. Ξεκινήσαμε μια
νέα πορεία στο διαδύκτιο και φιλοδοξούμε να γίνει ο τόπος συνάντησης και
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ μας. Λογικά μέσα στο νέο έτος θα ενημερωθείτε αναλυτικότερα.
Σας ευχόμαστε το 2021 να είναι μια
χρονιά ειρηνική, κερδοφόρα και να
πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας προσωπικά και επεγγελματικά. Να περάσετε τις γιορτινές μέρες με πολύ αγαπημένους σας ανθρώπους και να αφήσετε μακριά, όσο γίνετε, τα άγχη και τις
στεναχώριες. Εμείς θα συνεχίσουμε με
τη δική σας βοήθεια να τραβήξουμε το
κάρο έξω από τη λάσπη!
Καλή χρονιά!
Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα περίπτερα προστίθενται στους επιλέξιμους ΚΑΔ
της Περιφέρειας Αττικής
Προσθήκη επιπλέον ΚΑΔ στο πρόγραμμα στήριξης ύψους 250 εκ. ευρώ της
Περιφέρειας Αττικής για επιχειρήσεις
που πλήττονται από τον Covid-19 στην
οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ΚΑΔ
που αφορά τα περίπτερα.
Μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και σε συνέχεια στενής συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και προσωπικά με
τον Υφυπουργό Ι. Τσακίρη, επιτεύχθηκε
η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Απόφαση C(2020) 8791/final) της προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ στο πρόγραμμα
στήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής που πλήττονται από την
πανδημία του Covid-19, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 το ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020.
Ειδικότερα, μετά την εκτενή προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληττόμενες επιχειρήσεις στα μέτρα στήριξης
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφάσισε να επικυρώσει την προσθήκη
επιπλέον ΚΑΔ που δικαιούνται στήριξης.
Πρόκειται για κωδικούς που έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως πληττόμενοι, είναι συμβατοί με
το προσωρινό πλαίσιο στήριξης και δεν
εμπίπτουν στους εξαιρούμενους τομείς
(πρωτογενής γεωργική παραγωγή, τομέας αλιείας, καπνός). Ειδικότερα προστίθενται ΚΑΔ όπως πα-
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ραγωγή ζάχαρης, κακάο, σοκολάτας, βύνης (10.81, 10.82, 11.06), χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών (46.22), φρούτων και λαχανικών (46.31), κρέατος και
προϊόντων κρέατος (46.32) και εκμετάλλευση περιπτέρων (47.19.10.02). Επιπλέον στις επιχειρήσεις που θα μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, θα
περιλαμβάνεται και ο κλάδος των Ασφαλιστών και συγκεκριμένα οι ασφάλειες
(65.11 και 65.12), η αντασφάλιση (65.20),
η αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
(66.21), οι δραστηριότητες ασφαλιστικών
πρακτόρων και μεσιτών (66.22), άλλες
δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
(66.29).
Η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει
έμπρακτα ότι παραμένει στο πλευρό των
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την
πανδημία, με πληθώρα δράσεων, όπως η
εν λόγω δράση που στηρίζει τις μικρές και
πολύ επιχειρήσεις με 200 εκ. ευρώ από το
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει
εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της δράσης με επιπλέον 50 εκ. €, θα τροποποιηθεί η οικεία πρόσκληση προκειμένου
να προστεθούν οι νέοι ΚΑΔ, να διευκρινιστεί ο τρόπος διάθεσης του επιπλέον
ποσού, αποκλειστικά για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και να δοθεί νέα παράταση. Η νέα
έκδοση της πρόσκλησης, θα ανακοινωθεί
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Δια-

χειριστικής Αρχής (www.pepattikis.gr)
και στις ιστοσελίδες της ΕΛΑΝΕΤ
(https://www.elanet.gr /2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/) και
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανάρτηση της Ρένας Δούρου επικεφαλής της παράταξης “Δύναμη Ζωής” στην Περιφέρεια Αττικής για τα περίπτερα:
Οι πρόσφατες περιπέτειες που γνώρισαν και συνεχίζουν να γνωρίζουν τα
περίπτερα, αυτοί οι τόσο οικείοι και
χρήσιμοι χώροι για όλες και όλους μας,
φευ, δεν είναι οι τελευταίες. Γιατί έχουν
μπει για τα καλά δυστυχώς στην τροχιά
εξαφάνισής τους από το τοπίο των γειτονιών μας. Το έβλεπα μεν, όμως το συνειδητοποίησα βλέποντας, για πολλοστή φορά, ένα από εκείνα τα διαμάντια
του ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου οιωνεί θεματοφύλακες της
συλλογικής μνήμης, διασώζοντας μνήμες και εικόνες. Το "Τζιπ, περίπτερο κι
αγάπη", σε σκηνοθεσία της Μαρίας
Πλυτά, του 1957.
Κάτι που κατέληξε σε μερικές σκόρπιες σκέψεις, τις οποίες στέγασα υπό τον
φιλόδοξο τίτλο, τιμής ένεκεν στο πρωτότυπο:
Τζιπ περίπτερο κι αγάπη, μέρος δεύτερο, λοιπόν.
Στην ομώνυμη ασπρόμαυρη ταινία
του ‘57 ο Σταυρίδης είναι ιδιοκτήτης περιπτέρου και έναν φόβο έχει, τα θηριώδη τζιπ που θα του ισοπεδώσουν το βιός
του. Περιέργως οι φόβοι του κάποια
στιγμή επιβεβαιώνονται, μόνο που ο
ίδιος τρακάρει τελικά με φόρα στο περίπτερό του. Ωστόσο όπως όλες οι ελληνικές κωμωδίες έχει αίσιο τέλος καθώς
ένας από μηχανής θεός, πλούσιος γείτονας, του το ξαναφτιάχνει. Σταυρίδης

και Ρίζος, αμφότεροι απολαυστικοί
εναλλάξ μέσα σε ένα περίπτερο που
συγκεντρώνει όλη την πληροφορία για
την κοινωνία εκείνης της Αθήνας. Είναι
ζήτημα και αν υπάρχει μία ελληνική
ταινία δίχως σκηνή σε περίπτερο.
Σχεδόν εξήντα χρόνια μετά οι Έλληνες συνάδελφοί τους δεν έχουν παρά να
ελπίζουν με τη σειρά τους σε κάποιο
πλούσιο γείτονα και σε έναν από μηχανής θεό που θα τους γλιτώσει από την
εξαφάνιση. Τα περίπτερα στις πλατείες,
το ένα μετά το άλλο, διαλύονται, αφήνουν ένα ορατό κενό μετά από σταθερή
παρουσία δεκαετιών και ιστορίες που
θα ζήλευε σύσσωμος ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Ελληνικότατη πατέντα
και μόνο, τα περίπτερα συναγωνίζονται
διαχρονικά σε επισκεψιμότητα τους αρχαίους περίπτερους (εξού και το όνομα)
ναούς, αποτελούν σημείο αναφοράς σε
κάθε γειτονιά και απευθύνονται με μια
αξιοσημείωτη δημοκρατικότητα σε
όλους ανεξαιρέτως. Η εξαφάνισή τους
το τελευταίο διάστημα είναι η αφαίρεση
ενός ζωτικού κόσμου που δεν πρέπει να
μείνει ασυγκίνητος και απαθής.
Συμπολίτες μας με σοβαρή αναπηρία (ΑΜΕΑ), απόγονοι πλέον τραυματιών και θυμάτων πολέμου έθρεψαν τις
οικογένειές τους με αξιοπρέπεια και τις
δικές μας μικροανάγκες. Φώτισαν τις
πλατείες και τις ζωές μας, τα ψυγεία με
παγωτά στοίχειωσαν τα παιδικά μας
χρόνια. Η έντυπη δημοσιογραφία είναι
ακόμη συνυφασμένη με τον περιπτερά
που ως μεσολαβητής γνώριζε τα χούγια,
τις πολιτικές, αθλητικές και κοινωνικές

ιδιαιτερότητες των πελατών του πράττοντας αναλόγως και πάντοτε (ή σχεδόν) με εχεμύθεια ιερέα. Είχαν το προνόμιο των τηλεφώνων σε μια περίοδο
που δεν υπήρχαν όχι μόνο κινητά αλλά
ούτε σταθερά σε κάθε νοικοκυριό. Ήταν
ο διαμεσολαβητής με κάθε τρόπο. Από
το ραβασάκι μέχρι το υπεραστικό με τον
ξενιτεμένο.
109 χρόνια από το πρώτο περίπτερο
στην Πανεπιστημίου έδωσαν ζωή, παλμό και αμέτρητες πληροφορίες από gps
μέχρι real estate και προξενιά. Τέτοια
κληρονομιά αφήνεται σήμερα βορά
στην οικονομική και υγειονομική κρίση, ώστε οι οικογένειες και οι αμέτρητοι
προμηθευτές τους να συμπαρασύρονται.
Κανένα δίχτυ προστασίας, καμία αναφορά, καμία ευαισθησία σε ένα κύτταρο
της κοινωνίας μας.
Ίσως γιατί οι σημερινοί κρατούντες
τα περίπτερα τα αντιμετωπίζουν με σιχασιά όπως η Μαντάμ Σουσού, αδίκως
όμως. Γιατί μετέχουν στον κοινωνικό
μας βίο. Όλες τις ώρες… Και γιατί εντέλει είμαι σίγουρη πως κάποια στιγμή
ακόμη και εκείνοι που σήμερα τα περιφρονούν, έχουν κάποια στιγμή βρεθεί
στην ανάγκη τους. Έστω για ένα μπουκαλάκι νερό ή ένα πακέτο χαρτομάντιλα, όταν όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά…
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Ε Ν Ω Σ Η
ΓΣΕΒΕΕ: ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Οπως ανακοίνωσε η ΓΣΕΒΕΕ, αναστέλλονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 οι Γενικές συνελεύσεις και Αρχαιρεσίες των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργάνων. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

του Ν. 1264/82, των Σωματείων που λειτουργούν βάσει του
Α.Κ. (Αστικού Κώδικα), όπως και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, δύναται να διεξάγονται μετά από απόφαση των
αρμοδίων Οργάνων Διοίκησής τους, με την χρήση των πλέΣας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4756/2020- ον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών τους.Τέλος σας υπενθυμίΦΕΚ Α΄235/26-11-2020:
ζουμε ότι η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών ΣυνεΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 72 «Παράταση της θητείας των
λεύσεων των Σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5
Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσετου Ν. 1712/87 όπως ισχύει. Επομένως ΔΕΝ μπορούν να
ων Εργαζομένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών» η θητεία
διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών
των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργαμέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών.
νώσεων του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982 (Α΄79) των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, εφόσον είτε έληξε από την 11η Ιουνίου 2020 και
εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά, είτε έχει ήδη παραταθεί
με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), το άρθρο 28 του Ν.
4690/2020 (Α΄ 104) και το Ν. 4722/2020 (Α΄177), παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021.
Β. Εξαιρετικά έως 30.6.2021 οι Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

Γι α τ η ν ε π ι σ τ ρ ε π τ έ α
προκαταβολή
Η διαδικασία εκταμίευσης για την 5η επιστρεπτέα αναμένεται να είναι πιό δύσκολη και θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερους δικαιούχους. Ο πέμπτος κύκλος θα χορηγηθεί τον
Ιανουάριο και όχι τον Δεκέμβριο όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Επίσης θα αφορά επιχειρήσεις που εμφανίζουν πολύ
μεγάλη μείωση εσόδων στο διάστημα Σεπτεμβρίου έως και
τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Ενώ αυτά τα προαπαιτούμενα θα ευνοήσουν τις επιχειρήσεις που ήταν ή παραμένουν κλειστές στο τελευταίο τετράμηνο του 2020, δεν ευνοεί αυτές που υπολειτουργούν
(μεγάλη μερίδα του κλάδου μας).
Με λίγα λόγια δικαιούχοι θα είναι όσοι παρουσιάσουν
μείωση εσόδων άνω του 20% στο διάστημα Σεπτέμβριος –
Δεκέμβριος. Αξίζει να σημειωθεί πως μιά επιχείρηση που
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θα παραμείνει κλειστή μόνο το Δεκέμβριο θα ενταχθεί στην
5 φάση της επιστρεπτέας ακόμη κι αν ο τζίρος του τετραμήνου δεν είναι -20%!
Υπάρχει επίσης πρόβλεψη πως αν μια επιχείρηση έχει
ήδη ενταχθεί στην 4η φάση και πληρεί τις προϋποθέσεις για
ένταξη στην 5η, θα αφαιρείται το ποσό που καταβλήθηκε
στην 4 φάση. Δηλαδή αποκλείονται οι «μικροί» που έλαβαν
ποσά 1000 και 2000 ευρώ.
Γ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Ε Ν Ω Σ Η

Παρέμβαση της Ένωσης
για το ωράριο λειτουργίας
καταστημάτων
Το ΔΣ της Ένωσης με επιστολή του προς το Υπουργείο
Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση
θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου ζήτησε να μας διευκρινιστεί
(ανεξαρτήτως της πανδημίας
του κορονοϊού) το ωράριο λειτουργίας των:
α) super-market,
β) mini-market – παντοπωλείων και
γ) καταστημάτων με ψιλικά είδη (ψιλικατζίδικα).
Σημειώνοντας ότι παρατηρούμε ότι πολλά από τα προαναφερθέντα καταστήματα λειτουργούν με ελεύθερο ωράριο
σε επταήμερη βάση και θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν κάτι
τέτοιο είναι νόμιμο και εάν
ορίζεται βάσει του ΚΑΔ με τον
οποίο έγινε έναρξη της επιχείρησής τους
Το υπουργείο στην απάντησή του αναφέρει τα εξής:
«1. Τα σημεία 22 και 25 του
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1,
αντικαθίσταται ως εξής:

22. Καταστήματα τροφίμων
(π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ,
φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία,
συνεργεία αυτοκινήτων.
- Ωράριο λειτουργίας έως τις
20:30, με την εξαίρεση, ως προς τα
καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής
προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00»
« 25. Λιανεμπόριο.
- Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3
- Εξαιρούνται τα καταστήματα
πώλησης καπνικών και ψιλικών
προϊόντων, τα οποία λειτουργούν
έως τις 20.30.
- Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες.»
Τονίζεται ότι για την άρση
των έκτακτων μέτρων, απαιτείται
να προηγηθεί απόφαση του
Υπουργού Υγείας, η οποία θα βεβαιώνει την έλλειψη κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19.
Τέλος με την έκδοση της
αριθμ.
πρωτ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.
73325/2020 Κοινής Υπουργικής

Απόφασης (Β’/5255) περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου αναφέρονται στο Άρθρο 1 αυτής τα κάτωθι:
22. Καταστήματα τροφίμων
(π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ,
φούρνοι,
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων.
- Ωράριο λειτουργίας έως τις
20:30, με την εξαίρεση, ως προς τα
καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής
προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00»
25. Λιανεμπόριο.
- Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3
- Εξαιρούνται τα καταστήματα
πώλησης καπνικών και ψιλικών
προϊόντων, τα οποία λειτουργούν
έως τις 20.30.
- Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες.»
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
3 εκατ. ευρώ Πιστώσεις στη Μικρή Λιανική
από την Imperial Tobacco Hellas
Η Imperial Tobacco Hellas, σε
αυτήν τη συνεχιζόμενα δύσκολη
συγκυρία, αποδεικνύει για άλλη μια
φορά έμπρακτα τη στήριξη της στη
Μικρή Λιανική, ενισχύοντας χιλιάδες Περίπτερα, Ψιλικά και Μini
Markets με ένα ισχυρό πρόγραμμα
Πιστώσεων ύψους 3 εκατ. ευρώ, το
οποίο καλύπτει αγορές που θα πραγματοποιήσουν τον Δεκέμβριο και
τους επόμενους μήνες.
Με αυτήν την ουσιαστική πρωτοβουλία, η Εταιρεία ενισχύει άμεσα
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τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων της Λιανικής στην Ελλάδα,
αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο
τους και την ανάγκη που έχουν για
ενεργή υποστήριξη, ιδιαίτερα στις
τρέχουσες αντίξοες συνθήκες.
Το πρόγραμμα Πιστώσεων εντάσσεται στο ευρύτερο και διαρκές
πλάνο υποστήριξης της Imperial Tobacco Hellas, που απευθύνεται στη
Μικρή Λιανική και περιλαμβάνει
σημαντικές επιβραβεύσεις για την
επίτευξη μιας σειράς εμπορικών στό-

χων στο πλαίσιο του βραβευμένου
εμπορικού προγράμματος της «Προτείνεις - Κερδίζεις».
Οι Πιστώσεις αυτές, καθώς και
τα υπόλοιπα κίνητρα που παρέχονται, αφορούν όλες τις κύριες μάρκες
της Εταιρείας στην Ελλάδα, όπως τα
τσιγάρα Davidoff, JPS, Slim Line,
τους Καπνούς Golden Virginia και
Drum, τα Χαρτάκια & Φιλτράκια
Rizla και τα νέα Ηλεκτρονικά Τσιγάρα myblu.

Ε Ν Ω Σ Η
Παρέμβαση της Ένωσης για την αντιμετώπιση
του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων
Πρόσφατα ψηφίστηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την περιστολή του λαθρεμπορίου
καυσίμων, καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών. Στα πρακτικά της συνεδρίασης
κατατέθηκε από τον βουλευτή Β’ Πειραιά του

ΣΥΡΙΖΑ Τρύφωνα Αλεξιάδη, η επιστολή της
Ένωσης και οι προτάσεις της για το νομοσχέδιο.
Ακολουθεί απόσπασμα της ομιλιάς του βουλευτή και το κείμενο της επιστολής:
Καταθέτω στα πρακτικά, το υπόμνημα της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων, διότι
με ευθύνη όσων αποφάσισαν στην Επιτροπή ποιοι θα κληθούν, οι περιπτερούχοι αποκλείστηκαν από την Επιτροπή.
Εμείς θα καταθέσουμε στα πρακτικά, το υπόμνημα που έχει
η αντίστοιχη Ένωση Φορέων και θα θέσουμε για άλλη μια
φορά το ερώτημα για την τροπολογία που έχουμε καταθέσει.
Τροπολογία την οποία στήριξε ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, τροπολογία την οποία στηρίζουν οι λογιστές, οι οικονομολόγοι και οι επιχειρήσεις που ταλαιπωρούνται από ένα νομικό πρόβλημα, τροπολογία που
λύνει το πρόβλημα.

Το υπόμνημα της Ένωσης:

λογία στα προϊόντα καπνού.
Επίσης εφαρμογές όπως το «What’s up” και το
Η πανδημία λόγω κορονοϊού, σε συνδυασμό με
την οικονομική ύφεση οδηγούν σε περαιτέρω διόγ- «Facebook» παρέχουν γρήγορες και ευέλικτες μεθόκωση του λαθρεμπορίου καπνού. Αυτό προκύπτει δους επικοινωνίας μεταξύ του τελικού καταναλωτή
από την έρευνα της Japan Tobacco International με και των λαθρεμπόρων.
Το Σωματείο μας στην προσπάθειά του να βοητίτλο “THE Gathering Storm”. Τα ευρήματα αυτά
επιβεβαιώθηκαν από την ανεξάρτητη εταιρεία In- θήσει στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, σας παραθέτει τις εξής προτάσεις:
trinsic Insight Ltd.
Ένταση ελέγχων και αυστηροποίησή τους για τα
Οι μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, όπως επισημαίνει η έκθεση, θα εκμεταλλευτούν περισσότερο εθνικά σύνορα.
Ενίσχυση των μηχανισμών ανταλλαγής πληροτην ζήτηση για φθηνά καταναλωτικά αγαθά και θα
αξιοποιήσουν περαιτέρω τη μειωμένη αγοραστική φοριών και ενδυνάμωση συνεργασίας μεταξύ των
δύναμη των καταναλωτών ενόψει της αναπόφευκτης καπνοβιομηχανιών και των υπηρεσιών καταπολέπαγκόσμιας ύφεσης ιδίως σε χώρες με υψηλή φορο- μησης του λαθρεμπορίου.
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Ε Ν Ω Σ Η
Επανεκτίμηση των φορολογικών μέτρων που θα
μπορέσουν να αυξήσουν ή να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να αποτρέψουν την
κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού.
Συντονισμένες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους του παράνομου καπνού αλλά και τις κοινωνικές
συνέπειες που προκύπτουν από το λαθρεμπόριο.
Σήμανση των νόμιμων σημείων πώλησης (με
αδειοδότηση από τον Π.Ο.Υ) ώστε να επιτευχθεί
ένας τριπλός στόχος: α) Η προστασία των ανηλίκων
από τον καπνό, β) τα φορολογικά έσοδα και γ) η προστασία του καταναλωτή από τα βλαβερά και ξένα συστατικά που δεν υπάρχουν στα νόμιμα προϊόντα καπνού.
Σας παραθέτουμε και ορισμένου αριθμούς που
προκαλούν ζάλη σύμφωνα με την έκθεση.
Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο εκτιμά πως
το λαθρεμπόριο θα φτάσει τα 4 τρις δολάρια έως το
2022.

Το ένα στα δέκα τσιγάρα που καταναλώνεται είναι
παράνομο (παγκοσμίως 456 δισεκατομμύρια).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού αγγίζει
ήδη τα 40-50 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή εκτιμά ότι
«εάν όλα τα προϊόντα καπνού που διατίθενται στη
«μαύρη αγορά »είχανι πωληθεί νόμιμα, θα προστίθεντο άλλα 10 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Όσον αφορά στην Ελλάδα ήδη κατέχει το υψηλότερο ποσοστό σε παράνομα τσιγάρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για το 2019 με την επακόλουθη «τρύπα» στα
δημόσια έσοδα στα 610 εκατομμύρια ευρώ.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Νικητάκης Εμμανουήλ
Ο Γεν. Γραμματέας Σκούρτης Ιωάννης

Ενδιαφέρει τους περιπτερούχους…
Δηλώσεις Covid - Παράταση έως
31.12.2020 για τις δηλώσεις Οκτωβρίου και τροποποίηση χρόνου
υποβολής δήλωσης.
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ Α 1253/2020 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1162/2018 (Β'3579)
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.".
Με την τροποποίηση επέρχονται οι εξής αλλαγές:
Άρθρο 1
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ
1162/2018 απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση
του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές
υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid», αρ-

χική ή τροποποιητική, μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα από τον μήνα που
αφορά η μείωση».
Άρθρο 2
Η «Δήλωση Covid» του μηνός
Οκτωβρίου 2020 υποβάλλεται μέχρι
και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Το ΦΕΚ 5180 Β' επανακυκλοφόρησε λόγω σφάλματος και στην απόφαση Α 1253/2020 προστέθηκε παράγραφος 2 στο άρθρο 1 ως εξής:
2. Η παρ. 3 του άρθρου 11 της υπό
στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να προηγηθεί της «Δή-

λωσης Covid» η υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», χωρίς
την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης
Covid» έκαστου μήνα, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της συμφωνίας μίσθωσης, όπως αυτά ίσχυαν πριν τη μείωση του μισθώματος».
Το άρθρο 2 της Α 1253/2020 διαμορφώνεται σε "Η «Δήλωση Covid»
του μηνός Οκτωβρίου 2020 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
2020." από "Η «Δήλωση Covid» του
μηνός Οκτωβρίου υποβάλλεται μέχρι
και την 31η Δεκεμβρίου 2020".
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Ε Ν Ω Σ Η

Περίεργη και ύποπτη
τροποποίηση…
Η πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ
Γ. Πιτσιλή για την αναθεωρημένη έκδοση ΚΑΔ, με
την οποία επιτρέπεται από τον παραγωγό – πωλητή
η πώληση ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους
και αγορές, ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και προκαλεί πολλά ερωτηματικά.
Η Ένωση μετά την δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης με επιστολή της προς την ΑΑΔΕ και

τους άλλους φορείς, ζητάει διευκρινήσεις για την συγκεκριμένη απόφαση. Μέχρι την έκδοση του περιοδικού δεν είχαμε πάρει κάποια απάντηση. Για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα θα επανέλθουμε στο επόμενο
τεύχος.
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του διοικητή
ΑΑΔΕ:

Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. συμπληρώθηκε και ισχύει,
ε) των κεφαλαίων Β' «Άδεια παραγωγού πωλητή υπαί1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β'2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θριου εμπορίου» και Γ' «Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαί«Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονο- θριου εμπορίου» του ν. 4497/2017 (Α' 171),
στ) του άρθρου 7 «Γραφεία διαμεσολάβησης για την επιμικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.
στροφή ή την άμεση απαλλαγή από το ΦΠΑ» της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1338/1996 (Β' 18/1997) απόφασης του Υπουργού
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) του μέρους δεύτερου «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νοΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
μοθεσία της οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού ΚοινοΈχοντας υπόψη:
βουλίου και του συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχε1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές τικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων» και ειδικότερα
της υποπερ. 7 της περ. 1 του άρθρου 4, της υποπερ. γ της περ.
διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύει.
β) του α' εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3 του άρθρου 19 και του άρθρου 22 του ν. 4583/2018 (Α' 212),
η) του κεφαλαίου Β' «Τουρισμός υπαίθρου - Αθλητικός
2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας»
τουρισμός» του ν. 4582/2018 (Α' 208).
(Α' 248), όπως ισχύει,
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013
γ) του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυ- Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
τού,
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10- Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β'372), όπως τροπο2020 (Β'4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ- ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρ- διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, 4389/2016.
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3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 1
του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β' 19/2014), όπως ισχύει.
5. Την υπ' αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.
4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/ 30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 της 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/
ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β' 2149) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.
2008)», όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία
1100330/1954/ΔΜ/ ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β' 2149) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται ως κάτωθι:
1. Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

47.81.10.01

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και κα-

πνού, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.81.10.02

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και κα-

πνού, επαγγελματία-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και
αγορές
47.89.10.01

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγω-

γού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89.10.02

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, επαγγελ-

ματία-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
66.19.99.04

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την επι-

στροφή ή την άμεση απαλλαγή από το ΦΠΑ
66.22.10.10

Υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

85.60.10.04

Υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

επάρκειας γνώσεων ή επαγγελματικών προσόντων
93.29.19.08

Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουρι-

στικών δραστηριοτήτων αναψυχής
93.29.19.09

Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριο-

τήτων αναψυχής
2. Τροποποιείται η λεκτική περιγραφή του ακόλουθου
Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας:
Κ.Α.Δ.: 56.10.19.08
ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ,
ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, χωρίς παροχή καθίσματος
ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ,
ουζερί, καφέ-ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, καφέ-μπαρ, καφετέρια, χωρίς παροχή καθίσματος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καμπάνια: «Ο ρατσισμός
δεν έχει θέση εδώ»
Η καμπάνια «Ο ρατσισμός δεν έχει θέση εδώ»
δημιουργήθηκε από το έργο «REVERT project: Resilience without ViolencE, Resistance without haTe in
Public Transport» το οποίο στοχεύει στην πρόληψη
και αντιμετώπιση του φαινομένου της ξενοφοβίας και
του ρατσισμού στο πλαίσιο των δημόσιων μεταφορών
και υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Εργαστήριο Ψυχολογίας Επικοινωνίας & Μέσων, τον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), την ΑΜΚΕ Συν-ειρμός, την ΜΚΟ Almasar και τη συμβουλευτική εταιρεία
CMT Prooptiki, μας καλεί να συμβάλλουμε ενεργά
στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ξενοφοβίας και
του ρατσισμού στις δημόσιες συγκοινωνίες, προωθώντας την αλληλεγγύη και την ειρηνική συνύπαρξη όλων
των επιβατών.
Επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση του επιβατικού κοινού, η καμπάνια «Ο
ρατσισμός δεν έχει θέση εδώ» ενθαρρύνει όλους μας μάρτυρες και θύματα ρατσιστικών περιστατικών - να
ενεργοποιηθούμε, να βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή ρατσιστικής βίας, καταγράφοντας
ρατσιστικά περιστατικά τα οποία διαδραματίστηκαν
μέσα σε λεωφορεία και τρόλεϊ, καθώς η ανάγκη καταγραφής τους στις αρμόδιες αρχές, θεωρείται απαραίτητη
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου
και τη λήψη σχετικών μέτρων ή ενεργειών.
Μέσα από δύο διαφορετικά γραφήματα, ένα που
απευθύνεται σε μάρτυρες ρατσιστικών περιστατικών
και ένα σε μετανάστες και πρόσφυγες, παρέχονται
απλές πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματική
αντίδραση απέναντι στη ρατσιστική και ξενοφοβική
συμπεριφορά. Το πρώτο γράφημα είναι στα Ελληνικά
και τα Αγγλικά, ενώ το δεύτερο, που απευθύνεται σε
μετανάστες και πρόσφυγες, είναι στα Αγγλικά, Γαλλικά,
Αραβικά, Φαρσί και Ουρντού προκειμένου να είναι
κατανοητό από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
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Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο δράσης της καμπάνιας, στην περίπτωση που κάποιος γίνει μάρτυρας
ή/και θύμα ρατσιστικού συμβάντος, προτείνεται να
ακολουθήσει το τρίπτυχο «Πλησίασε – Βοήθησε –
Δράσε» λαμβάνοντας υπόψιν του και την δική του
ασφάλεια:
«Πλησίασε – Βοήθησε – Δράσε»
Πλησίασε το θύμα
& Προσπάθησε να το καθησυχάσεις
Παρέμεινε ψύχραιμος
Αγνόησε το θύτη
Ζήτα βοήθεια από άλλους επιβάτες
Κάλεσε το 11414
Μοιράσου την εμπειρία εδώ: www.revertproject.eu
Η καμπάνια ξεκίνησε 1η Δεκεμβρίου 2020, θα
έχει διάρκεια 2 μήνες και θα πραγματοποιείται σε
γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που εξυπηρετούν περιοχές με μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών και προσφύγων. Εκτός από τις αφίσες μέσα στα οχήματα, τα βασικά
μηνύματα της καμπάνιας θα προβάλλονται και διαδικτυακά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η καμπάνια υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου
REVERT που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014-2020)» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
6 Βραβεία για την Imperial Tobacco Hellas
Πρωταγωνιστής των φετινών Sales Excellence Awards
ήταν η Imperial Tobacco Hellas, η οποία κέρδισε
6 Βραβεία, κυρίως χάρη στο πετυχημένο λανσάρισμα του
καινοτόμου Ηλεκτρονικού Τσιγάρου myblu, που είναι ήδη
Ν.1 σε πωλήσεις στην κατηγορία του.
Τα 6 Βραβεία της Εταιρείας:
- GOLD για την Εξυπηρέτηση Πελατών του myblu. Μία
υπηρεσία που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους καπνιστές,
που για διάφορους λόγους αδυνατούν να διακόψουν το κάπνισμα, να κάνουν την μετάβαση σε ένα δυνητικά λιγότερο
επιβλαβές προϊόν. Την εμπιστεύονται ήδη χιλιάδες ενήλικες
καταναλωτές του myblu.
- GOLD για το Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς στο Λιανεμπόριο των Καταναλωτικών Προϊόντων, καθώς και
BRONZE για την Παραγωγικότητα & Απόδοση. Με κεντρικό μήνυμα «Εστιάζουμε σε αυτά που Επηρεάζουμε», το
Τμήμα Πωλήσεων της Imperial Tobacco κατάφερε να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις που αντι-

μετώπισε.
- GOLD για το Πρόγραμμα Ψηφιακής Υποστήριξης της
Μικρής Λιανικής, το οποίο προσφέρει ολιστική προσέγγιση
των δεδομένων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της Εταιρείας.
- SILVER για την Προϊοντική Καινοτομία του myblu και
τη συμβολή του στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη της Εταιρείας. Ακόμα ένα SILVER για τις Προωθητικές Ενέργειες
του myblu στο κανάλι Λιανικής Καπνικών, χάρη στο πρόγραμμα «Προτείνεις – Κερδίζεις», που προσφέρει ισχυρά κίνητρα επιβράβευσης των πωλήσεων και σημαντικές πιστώσεις σε Περίπτερα, Ψιλικά και Mini Markets.
Τα Sales Excellence Awards είναι ο ετήσιος θεσμός που οργανώνει το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας, στα πλαίσια της
αποστολής του να στηρίζει και να προάγει τον κλάδο των
Πωλήσεων, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στην δύσκολη συγκυρία
που βιώνουμε.

Το Ηλεκτρονικό Τσιγάρο myblu Νο.1 σε μόλις ένα χρόνο!
Το myblu, προϊόν Νέας Γενιάς στην κατηγορία των Ηλεκτρονικών Τσιγάρων, κατάφερε να κερδίσει την προτίμηση
των ενήλικων καταναλωτών μόλις 1 χρόνο από την είσοδo
του στην Ελληνική Αγορά και να γίνει Νο.1 σε πωλήσεις
στην κατηγορία του στην Μικρή Λιανική.
Η συνταγή της επιτυχίας του myblu συνοψίζεται σε 2 λέξεις:
«Κάτι Καλύτερο». Είναι το αποτέλεσμα μακράς έρευνας και
πολυετών δοκιμών από εξειδικευμένους επιστήμονες στη
Μ.Βρετανία. Μία απλή στη χρήση και κομψή συσκευή, που
δέχεται προγεμισμένες κάψουλες με υγρό, οι οποίες μπορούν
να αντικατασταθούν με μία μόνο κίνηση. Για την παραγωγή
του εφαρμόζονται αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, ενώ υποβάλλεται σε πολυάριθμους ελέγχους ασφαλείας. Διατίθεται σε 5
χρώματα συσκευών, σε 8 γεύσεις και 3 επίπεδα νικοτίνης,
προσφέροντας μοναδική γευστική εμπειρία σε προσιτή τιμή.
Πάντα δίπλα στον καταναλωτή σε κάθε του βήμα με το myblu Care, που ήδη εμπιστεύονται 24.000 χρήστες myblu. Και
στηρίζοντας το Εμπόριο και ιδιαίτερα τη Μικρή Λιανική με
μια σημαντική επένδυση.
Όπως ανέφερε η Διοίκηση της Εταιρείας: «Είμαστε χαρού20 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

μενοι γιατί η Ελλάδα ανέβασε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το myblu στην κορυφή, επιβραβεύοντας τη δέσμευση
μας να αναζητούμε πάντα Κάτι Καλύτερο. Οι ενήλικες καπνιστές επιθυμούν να έχουν περισσότερες και καλύτερες επιλογές και με την προτίμηση τους στο myblu δικαιώνουν τις
προσπάθειες μας. Αυτή η επιτυχία μας εμπνέει να συνεχίσουμε για το αύριο που αξίζει να είναι καλύτερο.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τι ισχύει για επιστρεπτέα προκαταβολή,
επιδόματα ανεργίας και τηλεργασία
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουρ-

ρολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, πλη-

τητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυ-

γείου Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφο-

ρωτέων τον μήνα Δεκέμβριο, και η αποπληρω-

τών. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακί-

ρίας, την επιστρεπτέα προκαταβολή, τα

μή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέ-

νητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω

επιδόματα ανεργίας και την τηλεργασία

λος της ισχύουσας ρύθμισης.

Παράταση στην πληρωμή για τα τέλη

3.

Για τους εργαζόμενους που η σύμβα-

εργαζόμενους, και τον μήνα Δεκέμβριο, το 50%
της ζημίας τους θα καταβάλλεται στους δικαιού-

κυκλοφορίας του 2021 κατά δύο μήνες, μέ-

ση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, δίνεται η

χρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021, πέμπτος κύ-

δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων

χους και θα πιστώνεται στους τραπεζικούς λο-

κλος επιστρεπτέας προκαταβολής, παρά-

ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που είναι

γαριασμούς τους.

ταση των αναστολών εργασίας και του επι-

πληρωτέες τον μήνα Δεκέμβριο, και η αποπλη-

δόματος ειδικού σκοπού αλλά και των

ρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο

«κουρεμένων» κατά 40% των ενοικίων και

τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

την τηλεργασία φέρνει η παράταση του
lockdown.

4.

Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής

δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση τη διευ-

8.

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα

δοθεί τον Ιανουάριο του 2021, με βάση την
πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργο-

ρυμένη λίστα ΚΑΔ, σε συνεννόηση με την Ελ-

όρο διατήρησης του ίδιου επιπέδου απασχόλη-

δοτών ανά την επικράτεια που πλήττονται σύμ-

ληνική Ένωση Τραπεζών, έως το τέλος του

σης έως τέλος Ιουνίου του 2021. Δικαίωμα συμ-

φωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου,

έτους.

μετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις, εφόσον

1.

δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή

5.

Όπως έχει ανακοινωθεί και ήδη

σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι απο-

υλοποιείται, επεκτείνονται όλα τα επιδόματα

ζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το

ανεργίας που λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο,

διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογι-

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά δύο

ζόμενης επί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως. Για το

μήνες.

ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται ανα-

6.

πληρούν τα κριτήρια πτώσης τζίρου. Επιπλέον,
δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν τους μήνες Σεπτέμβριο
και Οκτώβριο. Στο ύψος της ενίσχυσης που κα-

Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλερ-

θορίζεται από τον μαθηματικό τύπο που θα

γασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50%

εφαρμοστεί, θα συνυπολογίζεται ολόκληρη η

υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού

του προσωπικού, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

περίοδος Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και θα προ-

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι επιχει-

με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες

σαρμόζεται ανάλογα και με το ποσό που έλαβαν

ρήσεις, κατά τη διάρκεια της αναστολής της σύμ-

υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεργασίας.

βασης εργασίας των εργαζομένων και για ισό-

Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρ-

χρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής,

μογής ευελιξίας προσέλευσης και αποχώρησης

υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό

των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην ερ-

σε όσους δεν πρόλαβαν να αιτηθούν στην Επι-

εργαζομένων. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν

γασία τους, με αντίστοιχη προσαρμογή του ωρα-

στρεπτέα Προκαταβολή 4 να λάβουν την ενί-

με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υπο-

ρίου τους, για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

σχυση για το σύνολο του ποσού, όπως, επίσης,

λογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές,

χρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομέ-

7.

Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται

νων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή,

σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απρι-

οι απολύσεις είναι άκυρες.

λίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου

οι επιχειρήσεις στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα

και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ως
προς τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά
την προηγούμενη δήλωση.

Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλε-

κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και

ται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής

για τον Δεκέμβριο. Το ίδιο ισχύει και για την

9. Παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυ-

εντός του μηνός, δίνεται η δυνατότητα αναστο-

κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται

κλοφορίας του 2021 κατά δύο μήνες, μέχρι τις

λής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φο-

σε αναστολή σύμβασης εργασίας και για τη φοι-

26 Φεβρουαρίου 2021.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δέκα τόνοι λαθραίου χύμα καπνού
Στη σύλληψη 41χρονου ημεδαπού προέβησαν στελέχη
του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, για παράβαση του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί λαθρεμπορίας καπνικών
προϊόντων (Ν.2960/2001).
Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της
Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του
Υ.ΝΑ.Ν.Π., στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Χαλκίδας, εντόπισαν και ακινητοποίησαν προς
έλεγχο στην περιφερειακή οδό Σχηματαρίου - Χαλκίδας, στο
ύψος της Αυλίδας, ΙΧΕ φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο κατόπιν ελέγχου προέκυψε ότι μεταφερόταν λαθραίος χύμα καπνός συνολικού μεικτού βάρους δέκα
τόνων και εξακοσίων κιλών (10.600 kg)
τοποθετημένος εντός ενενήντα τριών (93)
χάρτινων κιβωτίων (114kg/κιβώτιο), στερούμενων, στο σύνολό τους, τελωνειακού
ελέγχου, σήμανσης και νόμιμων παραστατικών.
Σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί του κατασχεθέντος καπνού, υπολογίζεται ότι ανέρχονται περίπου στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.300.000€) ενώ από τη κατασχεθείσα ποσότητα θα παράγονταν περί τα δεκαεπτά εκατομμύρια (17.000.000)
λαθραία/παραποιημένα τσιγάρα.

Η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας και τη δίωξη του λαθρεμπορίου.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την
προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα,
τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χαλκίδας
προς υπολογισμό του ακριβούς ύψους των διαφυγόντων δασμών και φόρων καθώς και το ΙΧΕ φορτηγό όχημα, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, πρόκειται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Σύλληψη αλλοδαπού για λαθραία καπνικά στον Πειραιά
Στη σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού προέβησαν στον Πειραιά στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και της Περιφερειακής
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων (Ν. 2960/2001) και του Ν.
3386/05 “περί αλλοδαπών”.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και κατόπιν
διακριτικής επιτήρησης, διενεργήθηκε επιχείρηση από ανωτέρω
στελέχη, σε οικία στον Πειραιά, από την οποία εντοπίστηκε ο συλληφθείς να εξέρχεται και να επιβιβάζεται σε δίκυκλο όχημα, μεταφέροντας σακούλες περιέχουσες καπνικά προϊόντα άνευ ένσημης
ταινίας ειδικού φόρου κατανάλωσης.
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Στη συνέχεια ακολούθησε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα,
παρουσία δικαστικού λειτουργού και στην οποία βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν συνολικά δύο χιλιάδες διακόσια ενενήντα
εννέα (2.299) πακέτα τσιγάρων, των είκοσι (20) τεμαχίων
έκαστο, (ήτοι 45.980 τσιγάρα), διαφόρων επωνυμιών, καθώς
και τριακόσιες είκοσι πέντε (325) συσκευασίες καπνού, των
πενήντα (50) γραμμαρίων έκαστη, διαφόρων επωνυμιών,
(ήτοι 16.250 γρ.). Επιπρόσθετα κατασχέθηκαν πέντε (05) κινητά τηλέφωνα, τρία (03) δίκυκλα μοτοποδήλατα, ημερολόγιο και χειρόγραφες σημειώσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ ζητούν την στήριξη της ΕΕ
Η Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε στη Γενική Συνέλευση της SMEunited. Επεσήμανε τους πόρους της ΕΕ που
θα επενδυθούν στην ανάκαμψη και μετάβαση. Εκπρόσωποι των ΜΜΕ από
όλη την Ευρώπη εξέδωσαν Δήλωση
απαιτώντας ταχεία έγκριση της Επόμενης Γενιάς ΕΕ και έμφαση στη στήριξη
φερεγγυότητας.
Η Πρόεδρος von der Leyen στην
κεντρική ομιλία της επεσήμανε ότι η
κρίση κατέστησε σαφές πως η κοινωνία
μπορεί να βασίζεται στις ΜΜΕ, και σε
δύσκολους καιρούς. Μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη μετατόπισαν την παραγωγή τους σε προστατευτικό εξοπλισμό, απολυμαντικά, και
αναπνευστήρες σε πολύ σύντομο διάστημα. Αναφερόμενη στο μέλλον, κάλεσε τις οργανώσεις ΜΜΕ να ενώσουν τις
δυνάμεις τους για πραγματική ανάκαμψη.
Στη δήλωσή της, η Γενική Συνέλευση της SMEunited καλεί τα Κράτη
Μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση την
Επόμενη Γενιά ΕΕ –με το Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας– και
να δώσουν έμφαση στη στήριξη της φερεγγυότητας των ΜΜΕ.
Με το 40% των ευρωπαϊκών
ΜΜΕ στο χείλος της πτώχευσης, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ καλούν τις Κυβερνήσεις της ΕΕ να αναλάβουν την ευθύνη τους. Επιπλέον, οι αρχές σε όλα τα
επίπεδα θα πρέπει να συνταχθούν και
να συνεργαστούν με τις οργανώσεις
ΜΜΕ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
«Η έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού μετατόπισε τις προτεραιότητες

στην άμεση διαχείριση κρίσης και σε
απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ανάκαμψη της ΕΕ μετά την κρίση», δήλωσε
ο Πρόεδρος Maggiar. «Τώρα είναι ώρα
να υλοποιηθούν οι πρωτοβουλίες για
την ανάκαμψη της Ευρώπης πράγμα
που μπορεί να γίνει μόνο με την ενεργό
συμμετοχή των ΜΜΕ», τόνισε.
Οι ΜΜΕ ζητούν βελτίωση της νομοθεσίας για την εφαρμογή της αρχής
της «Προτεραιότητας στις Μικρές Επιχειρήσεις», που θα διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία κατά
τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους
και εύκολο. Η Ενιαία Αγορά θα πρέπει
να παραμείνει αποτελεσματική κατά τη
διάρκεια της πανδημίας και να ενισχυθεί
για το μέλλον.
Για να προχωρήσει περισσότερο ο
ψηφιακός μετασχηματισμός, απαιτείται
ασφαλής και καλά αναπτυγμένη υποδομή, πρότυπα, και συνδεσιμότητα. Ακόμα,
θα πρέπει να διασφαλίζονται ίσοι όροι
ανταγωνισμού, καθώς και ισότιμη πρόσβαση σε δεδομένα για τις ΜΜΕ προκειμένου να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους και να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες, και επιχειρηματικά
μοντέλα.
Τέλος, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ
επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους
στην Πράσινη Συμφωνία. Επιμένουν
στην ανάγκη μιας πρόσφορης και μη
επιβαρυντικής πολιτικής για τη στήριξη
των ΜΜΕ στη κατεύθυνση μιας κυκλικής και με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου
του άνθρακα οικονομίας. Η βιώσιμη
χρηματοδότηση πρέπει να διασφαλίζει
πρόσβαση όλων των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Πρέπει να είναι εγγυημένη η
διανομή ενέργειας σε προσιτές τιμές.
Πηγή: ΓΣΕΒΕΕ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Προτελευταία στην ΕΕ η Ελλάδα στις επιπλέον δαπάνες
Δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες η Έκθεση του ΟΟΣΑ
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της
υγείας και των συστημάτων υγείας στην Ευρώπη με τίτλο “Health at a glance: Europe 2020. The state of Health
in the EU cycle”. Το πρώτο μέρος της έκθεσης εστιάζει
στην ανθεκτικότητα που έδειξαν τα συστήματα υγείας
στην Ευρώπη κατά την κρίση της πανδημίας. Τα στοιχεία της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται κυριολεκτικά στις τελευταίες θέσεις από πλευράς
προετοιμασίας αλλά και απόκρισης στις αυξημένες
ανάγκες της δημόσιας υγείας και συνιστούν ηχηρό ράπισμα στις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι βάζει πάνω από όλα την υγεία των πολιτών.
Ο πιο κομβικός δείκτης είναι οι επιπλέον δαπάνες για
το σύστημα υγείας από το ξέσπασμα της πανδημίας και
μετά. Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην
Ευρώπη των 27, πάνω μόνο από τη Λετονία. Ο δείκτης
αυτός έχει και τη μεγαλύτερη σημασία καθώς αποδεικνύει με ατράνταχτο τρόπο τις ιεραρχήσεις που έθεσε
κάθε κυβέρνηση καθώς και την προθυμία της να βάλει
τη Δημόσια Υγεία πάνω από τις πολιτικές λιτότητας.
Ενδιαφέρον έχει και η κατανομή των επιπλέον δαπανών ανά χώρα. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει σε ποιον τομέα δαπανήθηκε το επιπλέον ποσό που διατέθηκε
από τα κράτη μέλη. Η Ελλάδα το πενιχρό επιπλέον ποσό που διέθεσε για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
το διέθεσε για πρόσληψη (επικουρικού) προσωπικού,
αποδεικνύοντας έτσι τη βαθιά πληγή του ΕΣΥ που είναι η υποστελέχωση. Οι περισσότερες χώρες, ή τουλά-
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χιστον όσες δεν αντιμετώπισαν τρομακτική πίεση από
το πρώτο κύμα της πανδημίας, διέθεσαν τους επιπλέον
πόρους στην αύξηση της χωρητικότητας των συστημάτων υγείας. Η Ελλάδα δυστυχώς, είχε να καλύψει (προσωρινά) μικρό μόνο μέρος από τα χιλιάδες οργανικά
κενά γιατρών και νοσηλευτών. Το γεγονός ότι οι επιπλέον προσλήψεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά συμβασιούχους είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση.
Οι δραματικές ελλείψεις στη στελέχωση του ΕΣΥ φαίνονται και από τον παρακάτω πίνακα που δείχνει την
αναλογία γιατρών/νοσηλευτών στον πληθυσμό κάθε
χώρας. Η Ελλάδα βρίσκεται μακράν κάτω αριστερά, δηλαδή έχει δραματικό έλλειμμα σε νοσηλευτές και θεωρητικά μεγάλο πλεόνασμα σε γιατρούς. Το πλεόνασμα
όμως σε γιατρούς είναι πλασματικό, καθώς αφορά το σύνολο των γιατρών που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και όχι τον αριθμό των γιατρών που υπηρετούν
σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η
πλασματική υπερ-καταγραφή για παράδειγμα δεν περιλαμβάνει μόνο τους ιδιώτες (στους οποίους η Ελλάδα
έχει όντως μεγάλη αναλογία), αλλά και τους νέους κυρίως γιατρούς που ενώ έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, έχουν φύγει κατά πολλές χιλιάδες στο εξωτερικό.
Ακόμα ένα χαρακτηριστικό μέγεθος στο οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις είναι ο αριθμός
των τεστ ανά κάτοικο.
Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Ελλάδα και στον
αριθμό των ΜΕΘ ανά κάτοικο, πριν την πανδημία.
Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο
είναι το γεγονός ότι
σε αντίθεση με την
κυβέρνηση που
αρνείται να καταλάβει το πρόβλημα
και να πάρει τα
αναγκαία μέτρα
ενίσχυσης
του
ΕΣΥ, έστω και αντίθετα με την ιδεολογία της, έχουμε
μια κοινωνία που

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
για το σύστημα Yγείας κατά την περίοδο της πανδημίας
κατάλαβε απολύτως τον
κίνδυνο και συμμορφώθηκε στα υγειονομικά μέτρα.
Οι δείκτες κατά τον Μάρτιο
– Μάιο δείχνουν ότι στην
Ελλάδα μειώθηκε πολύ η
κινητικότητα των πολιτών,
ενώ μάλιστα δεν χτυπήθηκε σοβαρά από το πρώτο
κύμα της πανδημίας. Η Ελλάδα βρέθηκε χαμηλότερα
στη μείωση της κινητικότητας μόνο από τις χώρες
στις οποίες η πανδημία την
άνοιξη προκάλεσε δεκάδες
χιλιάδες θανάτων. Αυτός ο
δείκτης, που αφορά βεβαίως την κοινωνική συμπεριφορά και όχι την κυβερνητική πολιτική είναι και ο μοναδικός στον οποίο η Ελλάδα
έχει θετικά αποτελέσματα.
Ένα τελευταίο στοιχείο είναι η πτώση στο ΑΕΠ από
το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Και εδώ η Ελλάδα είναι στις χειρότερες θέσεις (5η χειρότερη), με την
πτώση του ΑΕΠ σε δύο διαδοχικά τρίμηνα να φτάνει
το 14%. Η πτώση θα ήταν μεγαλύτερη αν η Ελλάδα δεν
κατέγραφε σημαντικό φρενάρισμα των ρυθμών ανάπτυξης και σημάδια νέας
ύφεσης ήδη από τα τέλη
του 2019, πριν το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού.
Το σύνολο των στοιχείων της εκθεσης του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οργανισμών
καθόλα “συστημικών”
αποδεικνύει ότι η χώρα
μπήκε στην πανδημία με
τη μικρότερη δυνατή προετοιμασία, με τεράστιες ελλείψεις και κενά, με χαμηλές δαπάνες στην υγεία
και -ακόμα χειρότερα-

παρέμεινε έτσι. Ακόμα και μετά την έκρηξη της πανδημίας η ελληνική κυβέρνηση παρέμεινε στο έδαφος
που ορίζει η λογική “οι δαπάνες στην υγεία είναι πεταμένα λεφτά”.
Τα επίχειρα που σήμερα ζει η χώρα, τέσσερις μόλις
μήνες από τότε που πρακτικά είχε μηδενίσει την εξάπλωση του ιού στο εσωτερικό της, είναι εν πολλοίς απότοκο αυτής της λογικής.
Πηγή: antapocrisis
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εργασίες από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
στο «Σπίτι της Άρσης Βαρών» στη Νίκαια

Με αφορμή την μετεγκατάσταση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο «Σπίτι της
Άρσης Βαρών», ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Άγγελος Κότιος, ο
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Μάρκος Κούτρας, ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηπαυλίδης και η
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κα Χαρά Μπράβου από το τμήμα
Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Πειραιώς επισκέφθηκαν την
Τρίτη 24 Νοεμβρίου τον συγκεκριμένο χώρο.

ανέφερε με επιμονή κατάφεραν να
εξασφαλίσουν τις μελέτες και τη
χρηματοδότηση του έργου και συνέχισε επισημαίνοντας τα εξής:

«Η μετεγκατάσταση τμημάτων
Μετά την επιτόπια ενημέρωση του Πανεπιστημίου Πειραιά στο
για την πορεία των εργασιών, ο Δή- Σπίτι της Άρσης Βαρών, σηματοδομαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Γιώρ- τεί την αλλαγή του προσώπου της
γος Ιωακειμίδης ευχαρίστησε θερμά πόλης και συνοδεύεται από μια σειτις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπι- ρά παρεμβάσεων που ήδη έχουν
στημίου, γιατί όπως χαρακτηριστικά δρομολογηθεί. Αναπλάσεις και απε-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
λευθερώσεις χώρων στην ευρύτερη
περιοχή αποτελούν μερικές από τις
παρεμβάσεις που οδηγούν την πόλη
σε μια σύγχρονη εποχή. Η παρουσία φοιτητών σε συνδυασμό με μια
σειρά έργων δικαιώνει κάθε δημότη
γιατί βλέπει την πόλη του στο επίκεντρο μιας επίμονης αλλά και καρποφόρας αναπτυξιακής διαδικασίας».

«Ήταν επιτακτική ανάγκη να
επισκεφθούμε το Σπίτι της Άρσης
Βαρών, προκειμένου να αξιολογήσουμε την εξέλιξη των εργασιών
ανακατασκευής του κτιρίου. Ο χώρος θα αναδειχθεί σε ένα κέντρο
έρευνας, εκπαίδευσης και καινοτομίας και θα έχει πολλαπλασιαστικές
επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή.
Το Πανεπιστήμιο Πειραιά αναΑπό την πλευρά του ο Πρύ- πτύσσεται διαρκώς και έχει ανάγκη
τανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από σύγχρονες υποδομές. Θεωρούμε ότι αυτό το κτίριο θα επιλύσει τα
κ. Άγγελος Κότιος υπογράμμισε:

πιεστικά προβλήματα του Πανεπιστημίου για τα επόμενα 20 χρόνια».
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Μάρκος Κούτρας θεωρεί ότι «το Πανεπιστήμιο
είναι τυχερό που του δόθηκε η ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τον χώρο,
αφού με την υπάρχουσα υποδομή
και τη συνεχή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, δεν θα μπορούσαμε να
συνεχίσουμε χωρίς να επεκταθούμε
και σε άλλους χώρους».
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την
ολοκλήρωση των έργων το Ολυμπιακό Ακίνητο θα μετατραπεί σε
χώρους διδασκαλίας, εργαστηρίων
και έρευνας, και γενικότερα σε χώρους οι οποίοι θα εξυπηρετούν την
ακαδημαϊκή κοινότητα. Επίσης, θα
προσφέρει στους φοιτητές υποδομές
για πολλαπλές δραστηριότητες και
χρήσεις. Για τη διαμόρφωση του κτιρίου έχουν ληφθεί υπόψη οι τοπικές
συνθήκες της περιοχής, η μελλοντική χρήση του κτιρίου, η ασφάλεια
και υγεία των χρηστών, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, και οι νέες
ισχύουσες διατάξεις.
Πιο συγκεκριμένα, έχουν δημοπρατηθεί 20 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια και αντίστοιχοι
χώροι γραφείων συνολικού προϋπολογισμού €2.750.000 και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τον
Σεπτέμβριο του 2021 φοιτητές του
Πανεπιστημίου Πειραιά θα είναι
στην πόλη της Νίκαιας. Έπονται
επενδύσεις για την αξιοποίηση του
υπόλοιπου κτιρίου και την ανάδειξη
του περιβάλλοντος χώρου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Χριστούγεννα στον Πειραιά – γιορτές στις γειτονιές
το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Πειραιά
Ταυτόχρονα με τη φωταγώγηση
του Χριστουγεννιάτικου δένδρου
στον Πειραιά, άναψαν τα φώτα του
Δημαρχείου στην πλατεία Κοραή
καθώς και σε όλη την πόλη.
Αν θέλετε και εσείς να στείλετε
την ευχή σας για το Χριστουγεννιάτικο δένδρο περιμένουμε με
χαρά τα μηνύματα σας στο
info@destinationpiraeus.com

Φωταγώγηση παραδοσιακών
καραβιών
Πασαλιμάνι/ Όρμος Αφροδίτης
Ένα έθιμο με βαθιές ρίζες και μακρά παράδοση. Το στόλισμα του
καραβιού συμβόλιζε το καλωσόρισμα στους ναυτικούς που επέστρεφαν στο σπίτι τους τις Άγιες ημέρες
των Χριστουγέννων.
Ο Δήμος Πειραιά επαναφέρει το
έθιμο του στολισμένου καραβιού,
στολίζει και φωταγωγεί δύο πανέμορφα σκαριά, το καθένα με ξεχωριστή ιστορία στο Πασαλιμάνι και
στην Πειραϊκή. Η φωταγώγηση θα
γίνει στις 6 Δεκεμβρίου, στη γιορτή
του Αγίου Νικολάου, προστάτη
Αγίου των ναυτικών μας, στα εξής
σημεία:

• Πασαλιμάνι - Ιστιοπλοϊκό Παραδοσιακό Σκάφος «Αφροδίτη»
•Όρμος Αφροδίτης

Φωταγώγηση Πύργου Πειραιά
Ο Πύργος του Πειραιά, το δεύτερο
υψηλότερο κτήριο της Ελλάδος το
οποίο δεσπόζει σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης και
αποτελεί πλέον σύμβολο αναγέννησης του Πειραιά, φοράει τα γιορτινά του και φωταγωγείται
σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, γεμάτο λάμψη, παλμό, φως, συναίσθημα και γιορτινά χρώματα,
με φόντο το μεγάλο λιμάνι!

Τα φώτα στον Πύργο θα λάμπουν
στον Πειραϊκό ουρανό για ένα
ολόκληρο μήνα προσφέροντας ελπίδα και αισιοδοξία.

Το «Δάσος των Αστεριών»
Πέτρινο ρολόι, Πασαλιμάνι
Η μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανεύει με την τεχνική της ανέπαφης διάδρασης με ένα φαντασμαγορικό «δάσος» από τρισδιάστατα
αστέρια, δημιουργώντας μια ονειρική εικόνα! Ο Δήμος Πειραιά,
προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα
στο Πασαλιμάνι, γεμάτο από γιορτινή λάμψη με μια πρωτοποριακή
καλλιτεχνική εγκατάσταση από
τρισδιάστατα αστέρια.
Τα Χριστουγεννιάτικα αστέρια
ανάβουν την ώρα που ο επισκέπτης βρίσκεται δίπλα τους ή περνά
μέσα από αυτά, δημιουργώντας μια
μοναδική εμπειρία γεμάτη φως!
Το «δάσος» των αστεριών δίνει
λάμψη και χρώμα σε ένα από τα
πιο όμορφα σημεία της πόλης, εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους
και αποτελεί μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη εμπειρία!
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Τα συντριβάνια
φορούν τα γιορτινά τους
Τα φετινά Χριστούγεννα, τα συντριβάνια της πόλης μας ξαναζωντανεύουν
και «ντύνονται» γιορτινά προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα! Τα «χριστουγεννιάτικα» συντριβάνια στο Πασαλιμάνι, στην πλατεία Τερψιθέας
(άνω) και στη Μαρίνα Ζέας θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα με τον πολύχρωμο λαμπερό τους φωτισμό, βάζοντας τους Πειραιώτες σε εορταστικό κλίμα!

3d projection mapping
Ήρωες του 2020
Παρασκευή 18 - Σάββατο 19 - Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
Προαύλειος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
Το πνεύμα των Χριστουγέννων ζωντανεύει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά,
καθώς με τη βοήθεια της τεχνολογίας
και με τη μέθοδο του 3D projection
mapping, το εμβληματικό κτήριο της
πόλης θα πλημμυρίσει με γιορτινά
χρώματα, μαγικές εικόνες και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Η μοναδική προβολή με τη μέθοδο
του 3d animation mapping στην πρόσοψη του Δημοτικού Θεάτρου, είναι
αφιερωμένη στους «Ήρωες του 2020»
και θα μεταδοθεί με live streaming από
το christmasinpiraeus.gr και από τa κανάλια του destination piraeus σε
youtube και facebook.
Η εντυπωσιακή προβολή θα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά το τριήμερο
18-19 και 20 Δεκεμβρίου.

Santa Ζoom – O Άγιος Βασίλης
έρχεται φέτος ψηφιακά
Δευτέρα 28, Τρίτη 29 & Τετάρτη 30
Δεκεμβρίου Ζωντανή σύνδεση από
16:30 – 19:30
Για ραντεβού: καθημερινά στο τηλ:
6907182414
Ο Δήμος Πειραιά, φέρνει τον αγαπημένο Άγιο των παιδιών, τον Άγιο Βασίλη στο σπίτι σας μέσω της πλατφόρμας Zoom! Ειδικά για εφέτος που λόγω
των μέτρων για τον κορωνοϊό το ταξίδι
του από τον Βόρειο Πόλο θα είναι δύσκολο, μην τον περιμένετε από την
καμινάδα...
Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
zoom, τα παιδιά -αλλά και τα μεγάλα
παιδιά(!!)- θα έχουν τη δυνατότητα για
μια ψηφιακή συνάντηση με τον Άγιο
Βασίλη, όπου θα μπορέσουν να εκφράσουν στον αγαπημένο Άγιο μικρών και
μεγάλων την ευχή και την επιθυμία τους
για τη νέα χρονιά και να νιώσουν τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.
Επιστρατεύστε tablet, τηλέφωνα, laptop
ή υπολογιστές, κάντε κράτηση στο τηλέφωνο 6907182414 για την ημέρα και
την ώρα που προτιμάτε και χαρίστε στα
παιδιά σας ένα μοναδικό δώρο.
Ο Άγιος Βασίλης και το αγαπημένο
του ξωτικό, ζωντανά από το σπίτι του
στον Βόρειο Πόλο θα διηγηθεί ιστορίες
για τα ταξίδια του, τα δώρα και θα μοιράσει απλόχερα ευχές, αγάπη και Χριστουγεννιάτικη μαγεία!!

Show πυροτεχνημάτων
Πρωτοχρονιά 2021
Με ένα μοναδικό show πυροτεχνημάτων ορατό και από τις 5 Δημοτικές
Κοινότητες σε όλες τις γειτονιές της πόλης, θα υποδεχθεί ο Δήμος Πειραιά τη
νέα χρονιά. Εντυπωσιακά εναέρια πυροτεχνήματα και βεγγαλικά με χρώμα,
ρυθμό και ένταση θα φωτίσουν τον
Πειραϊκό ουρανό τις πρώτες στιγμές
του 2021!

Υποδοχή του πρώτου πλοίου
στο λιμάνι του Πειραιά
Πρωτοχρονιά 2021
Λίγη ώρα αργότερα, ο Δήμος Πειραιά
θα υποδεχθεί το πρώτο πλοίο που θα
φτάσει στο λιμάνι για το 2021, με ένα
φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, από το μνημείο
του «Λέοντος του Πειραιώς» στο Χατζηκυριάκειο.
Οι εορταστικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία κοινού
και με την τήρηση όλων των μέτρων
που έχουν ορίσει οι αρμόδιες αρχές και
η Πολιτεία για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.
Διοργάνωση: Destination Piraeus, Διεύθυνση Επικοινωνίας, Διεύθυνση
Ηλεκτρομηχανολογικού, Δημοτική
Ραδιοφωνία Πειραιά «Κανάλι Ένα
90,4».
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΣΚΗΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά καλεί τους καλλιτέχνες να
βγουν έξω στην πόλη και σε πείσμα των καιρών να συνεχίσουν να ψάχνουν, να δημιουργούν και να ονειρεύονται.
Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, οι συνεργαζόμενοι με το
ΔΘΠ δημιουργοί, ανάμεσα σε μια ιδιάζουσα κατάσταση αναμονής και προετοιμασίας, βγαίνουν στην πόλη, συνομιλούν
μαζί της και μοιράζονται μαζί μας την αγωνία του δημιουργικού μυαλού, που ευτυχώς δεν αναπαύεται ποτέ.
Η δική τους μετακίνηση στην ιστοσελίδα του ΔΘΠ
www.dithepi.gr πάντα στις 18.00
Πώς αντιπαρέρχεται κανείς τα εμπόδια; Πώς συνεχίζει να
δημιουργεί σε αυτήν την ιδιάζουσα συνθήκη που αποκλείει
τα σύνολα, την ομαδική δουλειά και βασικά τη συνάθροιση
για λόγους Τέχνης;
Ο εικαστικός και video designer Παντελής Μάκκας ακολουθεί και παρακολουθεί τους επτά δημιουργούς των φετινών
παραστάσεων του ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας ("Η στρατιωτική ζωή
εν Ελλάδι"), Λευτέρης Γιοβανίδης ("Λουκής Λάρας"), Τάκης
Τζαμαργιάς ("Το μινόρε της αυγής"), Δημήτρης Καραντζάς Φοίβος Δεληβοριάς ("1821 - Η επιθεώρηση"), Ζωή Χατζηαντωνίου ("Amalia Melancholia, η βασίλισσα των φοινίκων"),
Άντζελα Μπρούσκου ("Η γυναίκα της Ζάκυθος").
Πώς προετοιμάζονται, πώς δουλεύουν, πώς εμπνέονται οι
καλλιτέχνες, ενώ τα θέατρα παραμένουν κλειστά;
Έξι βιντεοσκοπημένες
αιωρήσεις ανάμεσα στην
Ιστορία και το αλλόκοτο
παρόν, ανάμεσα στο
προσωρινό πάγωμα του
χρόνου και την αδιάκοπη ροή της σκέψης, της
τέχνης, του θεάτρου.
Οι 7 καλλιτέχνες προτείνουν μια εναλλακτική
διαδρομή που αποτελείται από πολλές τυχαίες, ή
και όχι, διαδρομές με τελικό προορισμό τη θεατρική σκηνή.
Μια άσκοπη μετακίνηση, με σκοπό τη συνέχεια της δημιουργίας, η
δική μας Μετακίνηση 7!
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Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Παντελής Μάκκας
Μοντάζ: PM studio
Καλλιτεχνική διεύθυνση και οργάνωση: Ζωή
Χατζηαντωνίου
Συμμετέχουν οι σκηνοθέτες και ηθοποιοί των
παραστάσεων του ΔΘΠ.
Μετακίνηση 7: κάνε τη διαδρομή που ονειρεύεσαι στην ιστοσελίδα του ΔΘΠ
www.dithepi.gr
στις 18.00
Μετακίνηση 7: κάνε τη διαδρομή που ονειρεύεσαι.
1 Δεκεμβρίου Σίμος Κακάλας
8 Δεκεμβρίου Λευτέρης Γιοβανίδης
15 Δεκεμβρίου Τάκης Τζαμαργιάς
22 Δεκεμβρίου Ζωή Χατζηαντωνίου
29 Δεκεμβρίου Δημήτρης Καραντζάς - Φοίβος
Δεληβοριάς
5 Ιανουαρίου Άντζελα Μπρούσκου

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Άρωμα Χριστουγέννων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
με αφηγήσεις παραμυθιών από την Ξένια Καλογεροπούλου,
-τη Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς με την
Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους από όλον τον κόσμο
από το Animasyros και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Να σημειωθεί ότι η Χριστουγεννιάτικη ιστορία του
Τσαρλς Ντίκενς με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της
ΕΡΤ θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΤ1 από την Κεντρική
Σκηνή Δημήτρης Ροντήρης του ΔΘΠ στις 26/12 στις 12 το
μεσημέρι.
Η ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά –
www.dithepi.gr – είναι ο τόπος φιλοξενίας και προβολής των
εκδηλώσεων.
Ακολουθείστε μας σε ένα Χριστουγεννιάτικο ταξίδι με μουσική, αφηγήσεις και κινηματογράφο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ
ΤΣΑΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΡΤ
26 Δεκεμβρίου /12.00
Απευθείας μετάδοση από την Κεντρική Σκηνή Δημήτρης
Ροντήρης του ΔΘΠ στην ΕΤ1.
Ταξιδεύουμε στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών μέσα

από το αριστούργημα του Τσαρλς Ντίκενς, Χριστουγεννιάτικη ιστορία, με ήρωα τον πασίγνωστο από τα παιδικά μας
χρόνια τσιγκούνη Σκρουτζ. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ζωντανεύει μουσικά την πλοκή, ερμηνεύοντας
γνωστές και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες που
θα συγκινήσουν μικρούς και μεγάλους. Ένας ξεχωριστός συνδυασμός λόγου και μουσικής που
θα μας μεταδώσει το πνεύμα των
Χριστουγέννων!
Αφήγηση Δημήτρης Πιατάς
Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος
Αραβίδης
Ενορχήστρωση μουσικών έργων:
Θοδωρής Λεμπέσης
ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
Παραμύθια σαν ευχές από τη Ξένια Καλογεροπούλου
25 και 27 Δεκεμβρίου και 1 και 6
Ιανουαρίου /12.00
Η Ξένια Καλογεροπούλου ανοίγει το σπίτι της ανήμερα των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και
αφηγείται με το μοναδικό της τρόπο
τα παραμύθια της. Θυμάται ξεχωριστές γιορτές των παιδικών της χρόνων και εύχεται στους
μικρούς φίλους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για την
καινούργια χρονιά.
Σύλληψη - σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης
Διεύθυνση φωτογραφίας: Άγγελος Παπαδόπουλος
Ηχοληψία: Αλέξης Κουκιάς - Παντελής
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
XMAS ANIMASYROS
26 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου / 12.00
Το Animasyros έρχεται στο ΔΘΠ φέρνοντας μαζί του βραβευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους από
όλον τον κόσμο. Το θαύμα των Χριστουγέννων, η αξία της
αλληλεγγύης, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο πλούτος της διαφορετικότητας, η αγάπη για τη θάλασσα και άλλες ιστορίες
animation σε δύο διαφορετικά προγράμματα προβολών
(διάρκειας 90 λεπτών) για τα παιδιά και όλη. την οικογένεια.
Μετά την πρώτη τους προβολή οι εκδηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Θεάτρου
Πειραιά δίνοντας την ευκαιρία για επαναληπτικές θεάσεις.
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