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Α Π Ο Ψ Η

Για σας συνάδελφοι - ισσες ξανά κοντά σας
στην στήλη που περιμένετε.

Καλοκαιράκι, σκέφτομαι φέτος να πάω διακοπές
σε κανένα τροπικό μέρος, Μπαχάμες, Σεϋχέλλες,  για
να συνδυάσω δουλειά και ευχαρίστηση. Έτσι κι αλ-
λιώς τα οικονομάμε από το περίπτερο ,δεν έχουμε
ανάγκη εμείς, θα πουλήσουμε δέκα κούτες τσιγάρα,
δέκα περιοδικά, και μερικές κάρτες κινητής, και να
΄μαστε με μια βαλίτσα στο χέρι μέσα σ’ένα αεροπλάνο. 

Έχω πάντως μια περιέργεια να δω τι πουλάνε
αυτά τα μέρη στα αντίστοιχα περίπτερα, για να κλέψω
μερικές ιδέες. 

Ο φετινός Ιούνης ήταν ένας πολύ τροπικός μή-
νας στην χώρα μας, η εναλλαγή καταιγίδας, ήλιου,
κουφόβρασης με μόνιμή υγρασία ήταν το κάτι άλλο.
Θέλω να είμαι έτοιμος στο περίπτερο για την περίοδο
των μουσώνων. Αυτά που χάσαμε τον Ιούνη από πα-
γωτά και ψυγεία πρέπει να τα αντισταθμίσουμε με άλ-
λα προϊόντα, όπως π.χ. γαλότσες, μικρά φουσκωτά,
κανό και ότι άλλο κλέψω σαν ιδέα από τα παραδει-
σένια νησιά. Γι αυτό δεν κρατιέμαι θα πάω για να εί-
μαι ο πρώτος που θα τα φέρει, γιατί έτσι κι αλλιώς σε
λίγα χρόνια θα τα έχουν όλοι. Ξεχάστε τα ωραία πορ-
τοκαλάκια, λεμονάκια, ελί-
τσες, καλαμών ή θρούμπες.
Από ' δω και πέρα θα τρώμε
χουρμάδες και μάνγκο, θα
γεμίσει η χώρα φοινικιές και
μπανανιές. Α ρε εξέλιξη, θα
είμαι ο πρώτος που θα τα οι-
κονομήσει !!

Αλλάζουμε θέμα τώρα.
Ο φετινός Αύγουστος μετά
από αυτά που ακούμε θα εί-
ναι μήνας εθνικής απελευθέ-
ρωσης, τέρμα τα μνημόνια.
Όλος ο μήνας θα είναι εθνι-
κή γιορτή και όχι μια μέρα. Θα γιορτάζεται κατά κύ-
ριο λόγο στα νησιά - γιατί ο Αύγουστος είναι και μή-
νας διακοπών - μετά στρατιωτικής παρελάσεως, χερ-
σαίων και μηχανοκίνητων δυνάμεων. Να δω τέτοια
παρέλαση στην Μύκονο και τι άλλο...

Τέρμα και το Μουντιάλ, το χάρηκα πολύ, που η
“Εθνική Αφρικής” διέλυσε τους αχώνευτους Κροάτες.
Τι παικταράς αυτός ο Εμπαπέ. Για τα περίπτερα ήταν
καλούτσικα γιατί όταν είχε αγώνα κυκλοφορούσαν
μόνο γυναίκες, που είναι πιο καλοί πελάτες από τους
άντρες γιατί θα αγοράσουν και κάτι άλλο εκτός από
τσιγάρα. Ενώ όταν βγαίνουνε μαζί η γυναίκα λέει, να
πάρουμε και αυτό, ο άντρας απαντάει, το έχουμε στο
σπίτι. Ποιό σπίτι ρε φίλε τώρα το θέλουμε.

Από συνδικαλιστικής άποψης είναι ένα δίμηνο
φωτιά με πάρα πολλές συναντήσεις και στα Υπουρ-
γεία και στους Δήμους,  όπως θα δείτε και σε άλλες

σελίδες αυτού του καταπλη-
κτικού περιοδικού. Σε δύο
από αυτές πήγαμε με το γιότ
μου που έχω παρκαρισμένο
έξω από το σπίτι στους πρό-
ποδες του “όρους Αιγάλεω”,
γιατί περιπτεράς χωρίς γιότ
δεν υφίσταται, και μάλιστα
στο βουνό γιατί στις μαρίνες
έχουν όλοι οι μπας κλας.
Μέχρι το τέλος του μήνα θα
συνεχιστεί αυτός ο αναβρα-
σμός. Θα είναι ένας καυτός
Ιούλης για να μπορώ άνετα

τον Αύγουστο να πάω όπως λέω και παραπάνω στις
Σεϋχέλλες.

Αυτά για τώρα, Καλό Καλοκαίρι και καλές
διακοπές σε όλους, όπου και να πάμε, στο χωριό
μας στην Σαλαμύκονο, στις Μπαχάμες, να πε-
ράσουμε όλοι καλά!!! 

Υ.Γ

Στο προηγούμενο κείμενό μου, για πολλούς δεν
ήταν πολύ σαφές αυτό που έγραψα. Παρακινή-
θηκα να γράψω αυτό το θέμα ορμώμενος από
τις αναρτήσεις ενός συνάδελφου συνδικαλιστή
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ήταν εν-
τελώς κομματικές, κάτι που δεν ταιριάζει στην
αισθητική και στην κουλτούρα μου. Τόσα χρό-
νια που γράφω στο περιοδικό και  στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ποτέ δεν έγραψα κομματικά
οτιδήποτε γιατί πιστεύω ότι όποιος και να είναι
στην κυβέρνηση η δουλειά μας είναι η ίδια, ό,τι
κόμμα και αν είμαστε. Η αλήθεια τώρα για τη
σχέση μας με άλλα Σωματεία ανά την Ελλάδα
και με την Ομοσπονδία, είναι καλύτερη από άλ-
λες εποχές, και ευελπιστώ να γίνει ακόμη κα-
λύτερη. Όσοι γνωρίζουν ξέρουν ότι το προσπα-
θώ πολύ. 

(Ο Σταύρος Μέρος είναι Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτεριούχων

Πειραιά και Περιχώρων
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»)

“Ο φετινός Αύγουστος

μετά από αυτά που ακούμε

θα είναι μήνας

εθνικής απελευθέρωσης,

τέρμα τα μνημόνια.

Όλος ο μήνας θα είναι εθνική

γιορτή και όχι μια μέρα”

Αύγουστος:
ο μήνας της
απελευθέρωσης…

του Σταύρου Μέρου



Οι συναντήσεις
της Ένωσης 

για τα προβλήματα
του κλάδου

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 7

Το Δ.Σ της Ένωσης συνέχι-

σε τις συναντήσεις του με

τους Δημάρχους και τους

άλλους φορείς για τα προβλήματα

του κλάδου.

Στο διάστημα που μεσολάβησε

από την προηγούμενη έκδοση

του Περιοδικού, συναντήθηκε

διαδοχικά με τον Γ.Γ. Εμπορίου

και Προστασίας Καταναλωτή,

Αυλωνίτη Δημήτρη για το ζή-

τημα των αναγραφόμενων και

προτεινόμενων τιμών στα προ-

ϊόντα.

Το Προεδρείο της Ένωσης επί-

σης συναντήθηκε με το Δήμαρχο

Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη

και τον Αντιδήμαρχο Κορυδαλ-

λού Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, με

βασικό αντικείμενο την εφαρμογή

της Κανονιστικής  των Δήμων για

τα περίπτερα, και στις δύο συναν-

τήσεις εκφράστηκε η βούληση από

πλευράς των εκπροσώπων της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, να εφαρμο-

στεί ο νόμος και έγινε δεκτή η

πρόταση της Ένωσης, για τα τετρα-

γωνικά του κουβουκλίου.

Στη συνάντηση με το Δήμαρ-

χο Περάματος συμμετείχαν οι Μ.

Νικητάκης, Σταύρος Μέρος, Ε.

Σαλπέα και Β. Δημητρίου.

Από τη συνάντηση με τον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

ΑυλωνίτηΔημήτρη. Διακρίνονται ο Πρόεδρος Μ. Νικητάκης, 

ο Αντιπρόεδρος Στ. Μέρος, και το μέλος του Δ.Σ. Β. Δημητρίου.

Με τον Αντιδήμαρχο Κορυδαλλού Γρηγόρη Γουρδομιχάλη,

και τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα κοινόχρηστων χώρων

και πολιτικής προστασίας Μιχάλη Ευθυμιάδη.

Διακρίνονται οι Μ. Νικητάκης και Στ. Μέρος.
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Προς: ΑΡΓΟΣ Α.Ε

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
στα σημεία πώλησης Τύπου και περιο-
δικών (περίπτερα) έχουν παραμείνει
έντυπα από έτους τα οποία δεν έχουν
ζητηθεί προς επιστροφή. Παρακαλούμε
πολύ να μας ενημερώσετε για το τι προ-
τίθεστε να κάνετε με τα τα εν λόγω έν-
τυπα . 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας
Νικητάκης Μ.                                   Σκούρτης Γ.

Η απάντηση του πρακτορείου:

Με την επισυναπτόμενη επιστολή σας,

μας ενημερώνετε ότι υπάρχουν, εδώ κι

ένα χρόνο, στα σημεία πώλησης έντυπα

τα οποία δεν έχουν αποσυρθεί από την

κυκλοφορία, όπως κανονικά θα έπρεπε

να έχει γίνει.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει έν-

τυπο που έχει διακινηθεί από το πρα-

κτορείο ΑΡΓΟΣ κι έχει παραμείνει στα

σημεία πώλησης γι’ αυτό το χρονικό

διάστημα που αναφέρετε. Ενδεχομένως

τα έντυπα αυτά να έχουν διακινηθεί

από το πρακτορείο τύπου ΕΥΡΩΠΗ,

πριν την αναστολή της λειτουργίας του.

Για τέτοιου είδους έντυπα το πρακτο-

ρείο ΑΡΓΟΣ δεν ευθύνεται και δεν

έχει την υποχρέωση της απόσυρσής

τους από τα σημεία πώλησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαι στη

διάθεσή σας,

Νίκος Παπουτσής

Διευθυντής Κυκλοφορίας

Λόγω των καταστροφικών
πυρκαγιών στην Αττική, η συ-
νάντηση της Ένωσης με τον Γε-
νικό Γραμματέα Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας Λευτέρη
Κρέτσο, που ήταν προγραμματι-
σμένη να γίνει την Τρίτη 24 Ιου-
λίου, αναβλήθηκε και θα πραγ-
ματοποιηθεί την πρώτη εβδομά-
δα του Αυγούστου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για
την συνάντηση στην οποία
βασικό θέμα θα είναι η
εφαρμογή του μέτρου για το
γραμμωτό κώδικα (bar-
code) και τον εξοπλισμό των
σημείων πώλησης του Τύ-
που με το αντίστοιχο μηχά-
νημα, στο επόμενο τεύχος
του περιοδικού.

Η συνάντηση
με τον Λ. Κρέτσο

Το Δ.Σ. της Ένωσης Επαγγελμα-

τιών Περιπτερούχων Πειραιώς και

Περιχώρων “Η Αγία Τριάς” εκφρά-

ζει τα θερμά του συλλυπήτηρια στις

οικογένειες των θυμάτων από τις

φονικές πυρκαγιές στην Αττική.

Επιστολή της Ένωσης
στο πρακτορείο

“Άργος” και η απάντηση
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Α Π Ο Ψ Η

Έφτασε λοιπόν η ώρα της πολυα-
ναμενόμενης αύξησης των
€0,10 ανά πακέτο τσιγάρων και

€0,20 ανά συσκευασία καπνού…
Τι πραγματικά συμβαίνει και ση-

μαίνει με αυτήν την αύξηση τέτοιου με-
γέθους;

Ας δώσουμε ένα μικρό παράδειγμα
για να καταλάβουν οι συνάδελφοι

Έστω ένα περίπτερο 16-18 ωρών
λειτουργίας πουλάει 100 πακέτα τσιγάρα
και 50 συσκευασίες καπνού (είναι ένας
αποδεκτός μέσος όρος νομίζω!) Με μία

μέση τιμή €4,20 στα τσιγάρα και €7,35
στους καπνούς η είσπραξη διαμορφώ-
νεται στα €787,50 (100 x 4.20) και (50 x
7,35). Η τιμή κτήσης αυτών των προϊόν-
των με μία έκπτωση περίπου 4% συνο-
λικά φτάνει στο ποσό των €756,00. Η
διαφορά των €31,50 είναι το κέρδος του
λιανοπωλητή ( το δικό μας)

Με τις σημερινές τιμές η μέση τιμή

ανεβαίνει στα τσιγάρα στα €4,30 ενώ
στους καπνούς στα €7,55. Στην περί-
πτωση (την καλύτερη) που δεν υπάρξει
μείωση των πωλήσεων λόγω δυστρο-
πίας των πελατών, τα πράγματα δια-
μορφώνονται ως εξής: €807,50 η συνο-
λική είσπραξη, €32,30 το κέρδος (με
4%)

Συγκρίνοντας τα παραπάνω διαπι-
στώνουμε πώς :

α) πριν την αύξηση δαπανούσαμε
756 ευρώ για κέρδος 31.50 ευρώ την
ημέρα

β) μετά την αύξηση δαπανούμε
807,50 ευρώ για κέρδος 32,30 ευρώ (!!!)

Δηλαδή πληρώνουμε €51,50 επι-
πλέον κεφάλαιο για κέρδος €0,80 την
ημέρα.

Την απόσβεση του κεφαλαίου αυ-
τού θα την πετύχουμε σε 64,375 ημέρες
ή σε δύο μήνες περίπου (51,50 δια 0,80).
Αν διπλασιάσουμε τις πωλήσεις (200
τσιγάρα και 100 καπνούς) θα χρει-
αστούμε μόλις 21-22 ημέρες να κάνου-
με απόσβεση το κεφάλαιο ενώ αν ανή-
κουμε στους λιγότερους τυχερούς, το
τρίμηνο για την απόσβεση είναι όριο,
όριο επιβίωσης…

Ο Γιάννης Σκούρτης είναι
Γενικός Γραμματέας

του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά και

Περιχώρων  η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Π ε ρ ί
δ ε κ α λ έ π τ ο υ  
ο  λ ό γ ο ς

του Γιάννη Σκούρτη 

Ζεστό νερό με λεμόνι
ή προσοχή στα
FAKE NEWS 

Σίγουρα θα έχετε ακούσει ή
εφαρμόσει τη συνταγή του ζε-
στού- χλιαρού νερού με 1/2 λε-

μόνι κάθε πρωί με σκοπό την καλύτερη
λειτουργία του οργανισμού και της πιο
ορθής πρόσληψης βιταμίνης C !

Επίσης πάμπολες συνταγές "της για-
γιάς", "της θείας", "της κυρά-Μάρως" κλπ
με τις οποίες βγάζεις μαλλιά, γίνεσαι
ταύρος στο κρεβάτι, λάμπει το δέρμα,
αστράφτουν τα δόντια και διάφορα άλ-
λα.

Θα μπορούσε να γελάσει κανείς με
όλα αυτά για τα οποία δεν υπάρχει κα-
μία μα ΚΑΜΙΑ επιστημονική τεκμη-
ρίωση, όμως το πράγμα έχει ξεφύγει
από τη γραφικότητα και γίνεται επικίν-
δυνο όταν εμφανίζονται μέχρι και επι-
στολές από τον Ιησού Χριστό!!! Ο από-
λυτος παραλογισμός με σκοπό το κέρ-
δος (;).

Κι αν σκεφτεί κανείς και τι άλλες
"πληροφορίες"  πουλά ο συγκεκριμένος
πλασιέ αντιλαμβάνεστε την εγκυρότητα
και τον σκοπό αυτών που λέει- πουλά-
ει...

Τέτοια  φαινόμενα (Fake News) δυ-
στυχώς υπάρχουν και στο δικό μας χώ-
ρο. Ας προσέξουμε να μην τα αναπα-
ράγουμε εν αγνοία μας...

Ότι πρόκειται να συμβεί στον κλάδο
μας, θετικό ή αρνητικό θα το μάθετε από
το περιοδικό μα, σε λίγο καιρό από το
ανανεωμένο μας site

Σας εύχομαι ένα καλό και ξεκούρα-
στο καλοκαίρι και για όσους εργαστούν
να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό.

ΥΓ: Εγώ το πρωί στο νερό με το λε-
μόνι τρίβω και λίγη κανέλα!!! :-)



Π α ρ ά ν ο μ η  π ώ λ η σ η
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Ανησυχητικά φαινόμενα παρατηρούνται  τον
τελευταίο καιρό από την πώληση καπνικών
προϊόντων σε σημεία που δεν έχουν σχετική

άδεια. Τέτοια παραδείγματα έχουμε σε επιχειρήσεις
μαζικής εστίασης και αναψυχής.

Για τον έλεγχο του φαινομένου, αρμόδια υπη-
ρεσία είναι η υγειονομική επιτροπή της Περιφέρει-
ας. Οι ελεγκτές  όμως της υπηρεσίας αυτής μέχρι σή-
μερα – λόγω έλλειψης προσωπικού - πραγματοποι-
ούν ελέγχους κυρίως στην διατροφική αλυσίδα. Το
θέμα αυτό των ελέγχων έχει τεθεί με επιτακτικό τρό-
πο από το Δ.Σ. της ένωσης τόσο στην περιφέρεια όσο
και στα αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς.

Τι λέει  ο  νόμος :

Νόμος 4472/2017 Αρθρο 96

Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανη-
λίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 262)

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3730/2008 (Α΄262) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων
αναψυχής,».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«6. Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρε-
πτή σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται εντός του κα-
ταστήματος μετά το χώρο των ταμείων και στις οποίες
παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση προσωπι-
κού του καταστήματος, τηρουμένων των διατάξεων
της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Εξαιρούνται τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών,
τα περίπτερα και τα καταστήματα που πωλούν απο-
κλειστικά προϊόντα καπνού.» 

Τροποποίηση του νόμου 3730/2008

Το ιστορικό της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο
του Καπνίσματος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας

Ηιστορία της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο
του Καπνίσματος του Παγκοσμίου Οργανι-
σμού Υγείας, World Health Organization

Framework Convention Tobacco Control (WHO
FCTC), είναι ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της Δη-
μόσιας Υγείας.

Ο WHO, αναμορφώνεται για να αντιμετωπίζει τα
ήδη υπάρχοντα προβλήματα και τις νέες απειλές για την
υγεία. Η FCTC, έδωσε νέες δυνατότητες και νομική διά-
σταση στην Διεθνή Συνεργασία για την Υγεία. Είναι η
πρώτη συνθήκη που έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευ-
σης, στα πλαίσια του WHO και αποτελεί ένα επίτευγμα
στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Βασίζεται σε τεκ-
μήρια και επιβεβαιώνει το δικαίωμα όλων των ανθρώ-
πων για το ανώτατο επίπεδο υγείας, παρέχοντας νέες νο-
μικές διαδικασίες για συνεργασία στον έλεγχο του κα-
πνίσματος.

Βρίσκεται σε ισχύ μόλις από το 2005, ωστόσο, είναι
ήδη μία από τις ταχύτερα και ευρύτερα αποδεκτές συν-
θήκες στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, με περισσό-

τερες από 170 συμβαλλόμενες χώρες μέλη. Η ιδέα του
να χρησιμοποιηθεί η θεσμοθετική εξουσία του WHO
εμφανίζεται για πρώτη φορά, σε μία αναφορά της Επι-
τροπής Ειδικών στον Έλεγχο του Καπνίσματος το 1979.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου για
την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων
καπνού στη παράγραφο 12 αναφέρει:

12. Ο όρος “αλυσίδα εφοδιασμού” καλύπτει την
παραγωγή των προϊόντων καπνού και του εξοπλι-
σμού παραγωγής επιπλέον, καλύπτει την εισαγω-
γή ή την εξαγωγή προϊόντων καπνού και εξοπλι-
σμού παραγωγής και, ενδέχεται να επεκτείνεται,

κατά περίπτωση, σε μία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες δραστηριότητες, εφόσον αποφασιστεί
από ένα Μέρος:

(α) λιανική πώληση προϊόντων καπνού

(β) την καλλιέργεια καπνού, με εξαίρεση τους πα-
ραδοσιακούς μικρής κλίμακας αραγωγούς, τους
αγρότες και τους παραγωγούς

(γ) τη μεταφορά εμπορικών ποσοτήτων προϊόντων
καπνού ή εξοπλισμού παραγωγής και

(δ) τη χονδρική πώληση, τη διαμεσολάβηση, την
αποθήκευση ή τη διανομήκαπνού και προϊόντων
καπνού ή εξοπλισμού παραγωγής.

Ρ Ε ΠΟΡ ΤΑ Ζ
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Ηεπίσημη έναρξη της λειτουργίας του Γραφείου
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
στην Αθήνα, συνέπεσε με την Παγκόσμια

Ημέρα Προσφύγων, την Τετάρτη 20 Ιουνίου.Κυβέρνη-

ση και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σηματοδοτούν
σε ανώτατο επίπεδο την έναρξη της συνεργασίας, η οποία
βάζει στο επίκεντρο την καθολική κάλυψη των πολιτών
και την εμπειρία της Ελλάδας στην κάλυψη των αναγ-

κών υγείας προσφύγων, μετα-
ναστών και άλλων ευάλωτων
ομάδων, με στόχο την ενίσχυ-
ση της τεχνογνωσίας, τη συ-
ναντίληψη και τις κοινές δρά-
σεις σε ευρωπαϊκό και παγκό-
σμιο επίπεδο. 

Το κλιμάκιο του ΠΟΥ με
επικεφαλής το Γενικό Διευ-
θυντή, Τέντρος Άντχανομ
Γκεμπρέισους υποδέχθηκε στο

Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η διευθύντρια
του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας για την Ευρώπη, δρ Ζσουζάνα Τζακπάμπ
και η εκπρόσωπος του Οργανισμού δρ Μαριάννα Τριάς,
καθώς και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Υγείας, ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός, ο αναπληρωτής
υπουργός Παύλος Πολάκης και ο γενικός γραμματέας
Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος.

Στην τελετή των εγκαινίων στο Γραφείο του ΠΟΥ
στο Κολωνάκι, εκφώνησαν ομιλίες ο υπουργός Υγείας,
ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, η διευθύντρια Ευρώπης
του ΠΟΥ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανα-
τίδης και ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Γιάννης Μπαλάφας.

Τ ο  γ ρ α φ ε ί ο  τ ο υ  Π α γ κ ό σ μ ι ο υ
Ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ  Υ γ ε ί α ς  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α
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Tης Χριστίνας Ψυχογυιού*

Η ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώ-
πων που συνδέονται με συγγενική
σχέση με τον εργοδότη αποτελεί βα-

σικό ζήτημα που
απασχολεί την
πλειοψηφία των
οικογενειακών
επιχε ιρήσεων
στην Ελλάδα. Σε
πολλές περιπτώ-

σεις ανακύπτουν προβλήματα τα οποία
καλούνται να επιλύσουν τα ελληνικά
δικαστήρια, αλλά και στην πράξη τα
αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. από την
εφαρμογή των διατάξεων της νομοθε-
σίας και σχετικών εγκυκλίων που
έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησης
αυτής.

Η ασφάλιση προσώπων που συνδέ-
ονται με συγγενική σχέση με τον εργο-
δότη, εξαρτάται από το βαθμό
συγγένειας, το είδος των παρεχόμενων
υπηρεσιών και την νομική μορφή της
επιχείρησης.

Συγγενική σχέση για το Ι.Κ.Α. υπάρ-
χει μόνο στην περίπτωση που εργοδό-
της είναι το φυσικό πρόσωπο που
λειτουργεί ατομική επιχείρηση (σύζυ-
γος, πατέρας, αδελφός κ.τ.λ.). Δεν υφί-
σταται όμως τέτοια περίπτωση, όταν ο
εργοδότης είναι οποιοδήποτε νομικό
πρόσωπο (Α.Ε., Ο.Ε. κτλ.), ανεξάρτητα
από το γεγονός της συμμετοχής κά-
ποιου κοντινού συγγενή με πολύ με-
γάλα ποσοστά στο κεφάλαιο, ή στην
διοίκηση της εταιρείας (π.χ. Πρόεδρος
ή μέλος του Δ.Σ. της Α.Ε.).

Βάση των ανωτέρω συμπεραίνουμε
ότι ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυ-
τοδίκαια στο Ι.Κ.Α. οι εργαζόμενοι που
συνδέονται με συγγένεια πρώτου και
δεύτερου  βαθμού, με τους νόμιμους
εκπροσώπους και μετόχους των κεφα-
λαιουχικών εταιρειών  (Α.Ε., Ε.Π.Ε.

και Ι.Κ.Ε.), καθώς και με τους εταίρους
των προσωπικών επιχειρήσεων (Ο.Ε.
και Ε.Ε.).

Αντίθετα, για τις ατομικές επιχειρή-
σεις, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
Αναγκαστικού νόμου 1846/1951, όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
Ασφαλιστικού Νόμου 1759/1988ανα-
φέρει ότι: «Επίσης, υπάγονται στην
υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου
αυτού τα πρόσωπα που παρέχουν ερ-
γασία εντός των ορίων της χώρας κατά
κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους
οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς
πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγέ-
νειας, εφόσον για την εργασία τους
αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή
προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου
φορέα κύριας ασφάλισης».

Στην συνέχεια, με την εγκύκλιο
93/1996 του Ι.Κ.Α., δόθηκε η παρα-
κάτω επεξήγηση, στην οποία επιση-
μαίνεται ότι η ασφάλιση των
προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική
όχι όμως και αυτοδίκαιη.

Αυτοδίκαιη ασφάλιση σημαίνει ότι
το ΙΚΑ δεν μπορεί από μόνο του να
ασφαλίσει το συγγενικό πρόσωπο του
εργοδότη, αλλά χρειάζεται και τη δή-
λωση του ίδιου του εργοδότη ή του
ασφαλισμένου για να κάνει έναρξη και
λήξη της ασφάλισης. Η αναγγελία
έναρξης και λήξης της απασχόλησης
γίνεται εκτός από το «ΕΡΓΑΝΗ» και
στο αρμόδιο ΙΚΑ.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να επι-
βληθεί κανενός είδους πρόστιμο για
ανασφάλιστη εργασία στα συγγενικά
πρόσωπα ά και β΄ βαθμού συγγενείας
που απασχολούνται σε ατομικές επιχει-
ρήσεις. Στα πλαίσια των ελέγχων που
έχουν διενεργηθεί από τα αρμόδια όρ-
γανα του ΙΚΑ για την διαπίστωση
αδήλωτης εργασίας, έχει παρατηρηθεί
στην πράξη ότι δεν επιβάλλονται  κυ-

ρώσεις σε εργοδότες (Φυσικά Πρό-
σωπα) για την συγκεκριμένη εργα-
σιακή σχέση.

Σε περίπτωση τώρα, που ο εργοδότης
ατομικής επιχείρησης επιλέξει να
ασφαλίσει το συγγενικό του πρόσωπο
στο Ι.Κ.Α., οφείλει να ακολουθήσει την
ίδια ακριβώς διαδικασία πρόσληψης με
οποιουδήποτε άλλου εργαζομένου, δη-
λαδή Αναγγελία Πρόσληψης (Ε3) και
Πίνακα Προσωπικού (Ε4) μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εργάνη.
Την ίδια μέρα όμως της πρόσληψης θα
πρέπει να προσκομιστεί στο ΙΚΑ το έν-
τυπο Δελτίο Αναγγελία ‘Έναρξης
Απασχόλησης Συγγενικού Προσώπου
και να πρωτοκολληθεί.

Με εγκυκλίους του ΙΚΑ και του
ΟΑΕΔ διευκρινίστηκαν οι μεταβολές
στο καθεστώς ασφάλισης των συζύγων
ή συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθ-
μού συγγένειας που ισχύουν από
11/4/2012. Παρά το γεγονός ότι οι αλ-
λαγές αυτές προβλέπονται με τον
Ν.4075/2012, οι απαραίτητες διευκρι-
νίσεις κοινοποιήθηκαν τον Φεβρουά-
ριο και Μάρτιο του 2013. Με τις
οδηγίες που δόθηκαν, η ασφάλιση των
συγγενών αντιμετωπίζονται πλέον
όπως κάθε απασχολούμενου με εξαρ-
τημένη εργασία από 1/5/2012 όσον
αφορά τα ασφάλιστρα, με αντίστοιχη
υποχρέωση των επιχειρήσεων για κα-
ταβολή τους από την περίοδο αυτή.

Ο αριθμός ημερών ασφάλισης κάθε
μήνα προσδιορίζεται υποχρεωτικά σε
είκοσι πέντε (25), ανεξάρτητα από την
διάρκεια της πραγματικής απασχόλη-
σης μέσα στο συγκεκριμένο μήνα, όπως
επίσης καταβάλλονται εισφορές που
αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υπολογίζονται σε ασφαλιστική κλάση
κατώτερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί στο
ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

Ασφάλιση Συγγενικών Προσώπων

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
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Α΄ και Β΄ Βαθμού στον ΕΦΚΑ

Στο  Άρθρο 2 του Αναγκαστικού
Νόμου 1846/1951 “Περί Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων”, (ΦΕΚ

Α΄ 179/14-21.6.1951), ορίζονται τα
υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενα πρό-
σωπα, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά
στα πρόσωπα που απασχολούνται σε
εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυ-
γοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγ-
γένειας.

Το ως άνω άρθρο, τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε, με το Άρθρο 1 πα-
ράγραφος 1 του Ν. 1759 / 1988 “Ασφα-
λιστική κάλυψη ανασφάλιστων
ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφα-
λιστικής προστασίας και άλλες διατά-
ξεις”,(ΦΕΚ 50 /18.3.1988), ως εξής :

“Επίσης υπάγονται στην υποχρεω-
τική ασφάλιση του νόμου αυτού
(1846/1951) τα πρόσωπα που παρέ-
χουν εργασία εντός των ορίων της
χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργο-
δότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή
συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθ-
μού συγγένειας, εφ όσον για την εργα-
σία τους αυτή δεν υπάγονται
υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην
ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφά-
λισης....”.

Οι παραπάνω διατάξεις του

Ν.1759/1988, κοινοποιήθηκαν με την
εγκύκλιο 23/1989 του Ι.Κ.Α.

Στη συνέχεια, δόθηκαν συμπληρω-
ματικές οδηγίες για την ασφάλιση των
προσώπων που απασχολούνται σε ερ-
γοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι
ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγέ-
νειας, με την εγκύκλιο 93/10-12-1996
του Ι.Κ.Α., στην οποία επισημαίνεται
ότι η ασφάλιση των προσώπων αυτών
είναι υποχρεωτική όχι όμως και αυτο-
δίκαια. Αυτό σημαίνει ότι για να αρχί-
σει και να τελειώσει η ασφαλιστική
σχέση των προσώπων αυτών, θα πρέ-
πει να αναγγελθεί εγγράφως στο
Ι.Κ.Α., η έναρξη και η διακοπή της
απασχόλησης, από τον εργαζόμενο ή
από τον εργοδότη. Επίσης αναφέρεται
και στην αντιμετώπιση των περιπτώ-
σεων κατά τις οποίες δεν πραγματοποι-
ήθηκαν οι παραπάνω αναγγελίες.

Βάσει των ανωτέρω συμπεραίνουμε
ότι,

α) ο Ν.1759/1988 δίνει την δυνατό-
τητα ασφάλισης των προσώπων που

απασχολούνται σε εργοδότες, με τους
οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄
και β΄ βαθμού συγγένειας, και

β) εφόσον η ασφάλιση συγγενικού
προσώπου α΄ και β΄ βαθμού συγγέ-
νειας είναι μεν υποχρεωτική δεν επι-
βάλλεται όμως αυτοδίκαια (εγκ. 93 /
10-12-1996),

το ΙΚΑ δεν μπορεί να υποχρεώσει
το μέλος της οικογένειας που δέχεται
στην ατομική του επιχείρηση τις υπη-
ρεσίες μέλους οικογένειας α’ ή β’ βαθ-
μού συγγένειας - χωρίς οι
ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενος ή εργο-
δότης) να το ζητήσουν με έγγραφο (αί-
τηση) προς το ίδρυμα - , την υπαγωγή
του εργαζόμενου (μέλους) στην ασφά-
λιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συγγραφή: Ρούλα Χάλαρη
Επιμέλεια: Ευάγγελος Αμπελιώτης

Επιπλέον μετά την εξέλιξη αυτή, τα
πρόσωπα αυτά δικαιούνται και επιδό-
τηση ανεργίας σε περίπτωση λήξης της
απασχόλησης.  

Το ειδικό καθεστώς που καθορίζει
την ασφάλιση απασχολούμενων σε
ατομική επιχείρηση συγγενικών προ-
σώπων, έχει κριθεί αναγκαίο λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών που καλύπτουν
αυτή την εργασιακή σχέση και καθι-
στούν δυσχερή τον έλεγχο των γενι-
κών προϋποθέσεων υποχρέωσης
ασφάλισης από τα ελεγκτικά όργανα.
Αν ο εργοδότης θεωρήσει εσφαλμένα
ότι εντάσσεται σε αυτή την ιδιαίτερη
περίπτωση ασφάλισης, παρόλο που η
νομική μορφή της επιχείρησης του δεν
του το επιτρέπει, τα ελεγκτικά όργανα
(Σ.Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Α.) σε περίπτωση
ελέγχου θα του καταλογίσουν τόσο τις
σχετικές εισφορές, βάσει των γενικών
διατάξεων ασφάλισης, όσο και τα σχε-
τικά με την αδήλωτη εργασία πρό-
στιμα. 

Η Χριστίνα Ψυχογυιού
είναι Λογίστρια-Φοροτεχνικός

Εργασιακός Σύμβουλος
Πήγη: eea.gr



Η Philip Morris International
(PMI) (NYSE: PM) ανακοινώνει τα
θετικά αποτελέσματα μιας νέας κλινι-
κής μελέτης για το IQOS, το πιο προ-
ηγμένο προϊόν της εταιρείας που δεν
παράγει καπνό τσιγάρου. Η Μελέτη
Ανταπόκρισης στην Έκθεση (Exposure
Response Study, ERS) μέτρησε τη βιο-
λογική απόκριση ατόμων που αντικα-
τέστησαν το τσιγάρο με IQOS για έξι
μήνες σε σύγκριση με τη συνέχιση του
καπνίσματος. Η μελέτη πέτυχε τον
πρωταρχικό στόχο της, αποδεικνύοντας
ότι έπειτα από έξι μήνες, οκτώ μετρή-
σεις της βιολογικής απόκρισης (τα
κύρια καταληκτικά σημεία κινδύνου)
βελτιώθηκαν στα άτομα που αντικατέ-
στησαν το τσιγάρο με το IQOS.

Το Πρόγραμμα Επιστημονικής
Αξιολόγησης της PMI έχει πραγματο-
ποιήσει διεξοδικές δοκιμές στο IQOS
για ένα διάστημα άνω των 7 ετών και
υποστηρίζει ότι η αντικατάσταση του
τσιγάρου με το πιο προηγμένο προϊόν
που δεν παράγει καπνό τσιγάρου είναι
πιθανό να παρουσιάζει μικρότερο κίν-
δυνο βλάβης συγκριτικά με τη συνέ-
χιση της χρήσης του τσιγάρου.
Πολλαπλές μετρήσεις της χημικής
σύνθεσης και των φυσικών μεγεθών
του αερολύματος αποδεικνύουν ότι το
αερόλυμα του IQOS περιέχει κατά
μέσον όρο 90-95% χαμηλότερα επί-
πεδα επιβλαβών συστατικών. Τα απο-
τελέσματά μας υποστηρίζουν, επίσης,
ότι αυτές οι μειωμένες εκπομπές μετα-
φράζονται σε μειωμένη τοξικότητα στο
εργαστήριο, και σε μειωμένη έκθεση
στις κλινικές μελέτες. Η μελέτη ERS
φωτίζει μια σημαντική νέα πλευρά της
έρευνας της PMI: αρχίζει να διερευνά
τις επιπτώσεις αυτών των πολλά υπο-
σχόμενων αποτελεσμάτων μετρώντας
τη βιολογική απόκριση των ατόμων
που αντικαθιστούν το τσιγάρο με το
IQOS σε σύγκριση με εκείνα που συ-
νεχίζουν το κάπνισμα. 

«Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ

ενθαρρυντικά. Πιστεύουμε πως αυτή η
κλινική μελέτη για το IQOS, η οποία
είναι η πρώτη κλινική μελέτη τέτοιου
μεγέθους που έγινε ποτέ, αξιολογεί
απευθείας τη δυνατότητα μείωσης του
κινδύνου ενός προϊόντος που δεν πα-
ράγει καπνό τσιγάρου στα άτομα που
αντικαθιστούν το τσιγάρο με αυτό. Όλα
τα αποτελέσματα που έχουμε δει, συμ-
περιλαμβανομένων αυτών των τελευ-
ταίων, δείχνουν σταθερά στην
κατεύθυνση της μείωσης του κινδύ-
νου», είπε ο Frank Luedicke, Chief
Medical Officer της PMI. 

«Θα μοιραστούμε τα αποτελέσματα
με τα μέλη της επιστημονικής κοινότη-
τας σε διάφορα συνέδρια τους επόμε-
νους μήνες και ανυπομονούμε να
ακούσουμε τις απόψεις τους».

Στις 8 Ιουνίου, η PMI υπέβαλε τα
αποτελέσματα της Μελέτης Ανταπό-
κρισης στην Έκθεση (ERS) στον Ορ-
γανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) των ΗΠΑ προκειμένου να
προστεθούν στη σειρά εκτεταμένων
στοιχείων που έχουν ήδη κατατεθεί και
παρουσιαστεί στον FDA προς υποστή-
ριξη της αίτησης αδειοδότησης του
IQOS ως καπνικό προϊόν τροποποι-
ημένου (μειωμένου) κινδύνου. Ο
FDA βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία
εξέτασης των αιτήσεων της PMI τόσο
για την αδειοδότηση του IQOS ως κα-
πνικό προϊόν τροποποιημένου (μει-
ωμένου) κινδύνου όσο και για την
εμπορική κυκλοφορία του στην αμερι-
κανική αγορά, χωρίς να έχει ακόμη κα-
ταλήξει σε συμπέρασμα. Τα κυριότερα
αποτελέσματα της Μελέτης Ανταπό-
κρισης στην Έκθεση (ERS) έχουν ήδη
παρουσιαστεί σε πρόσφατα συνέδρια,

μεταξύ των οποίων το 18th Interna-
tional Symposium on Atherosclerosis
στο Τορόντο του Καναδά στις 8-12
Ιουνίου, το 1st Scientific Summit on
Tobacco Harm Reduction: Novel
products, Research & Policy στις 8-9
Ιουνίου στην Αθήνα και το Global
Forum on Nicotine που διεξήχθη στις
14-15 Ιουνίου στη Βαρσοβία της Πο-
λωνίας. Τα αποτελέσματα θα παρου-
σιαστούν επίσης και σε άλλα συνέδρια
τους προσεχείς μήνες. 

Σχετικά με τη Μελέτη 

Η Μελέτη Ανταπόκρισης στην Έκ-
θεση (ERS) ήταν μια τυχαιοποιημένη,
ελεγχόμενη πολυκεντρική μελέτη έξι
μηνών σε παράλληλες ομάδες, σε δύο
σκέλη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
ΗΠΑ σε ενήλικες που αντικατέστησαν
το κάπνισμα τσιγάρου με το IQOS, σε
σύγκριση με τη συνέχιση του καπνί-
σματος. Η μελέτη παρακολούθησε 984
άτομα που τυχαιοποιήθηκαν είτε στη
συνέχιση του καπνίσματος τσιγάρου
(n=488), είτε στην αντικατάστασή του
με IQOS (n=496) για έξι μήνες. Η με-
λέτη ERS αξιολόγησε ένα σύνολο οκτώ
κύριων, και πολλαπλών δευτερευόν-
των κλινικών καταληκτικών σημείων
κινδύνου, που επιλέχθηκαν λόγω της
σύνδεσής τους με παθήσεις σχετιζόμε-
νες με το κάπνισμα. Αυτά τα καταλη-
κτικά σημεία επηρεάζονται αρνητικά
από το κάπνισμα και, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, αναμένεται να βελτιω-
θούν εντός έξι μηνών από τη διακοπή
του καπνίσματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες για
την μελέτη ERS επισκεφθείτε τον ιστό-
τοπο www.clinicaltrials.gov (αρ. ανα-
φοράς: NCT02396381). Τα πλήρη
αποτελέσματα της μελέτης θα υποβλη-
θούν για δημοσίευση σε επιστημονικό
περιοδικό με διαδικασία κρίσης (peer-
reviewed).

Philip Morris International:

Nέα κλινική μελέτη για το IQOS
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Το “Capital Link CSR Leadership
Award” απονεμήθηκε στον Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο της εταιρείας Χρήστο
Χαρπαντίδη και η Παπαστράτος δια-
κρίθηκε ως Επιχείρηση της Χρονιάς
στα “Diamonds of the Greek Econ-
omy”

Ασπρόπυργος, 04 Ιουλίου 2018

Νέες διακρίσεις απέσπασε η Πα-
παστράτος στο πλαίσιο δύο σημαντι-
κών διοργανώσεων για την εγχώρια
επιχειρηματικότητα.

Κατά τη διάρκεια του 8ου Ετήσιου
Συνεδρίου της Capital Link με τίτλο
«Διεθνοποίηση της Ελληνικής Επιχει-
ρηματικότητας - Μια Νέα Διάσταση
ΕΚΕ», που πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Οικονο-
μίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου
Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων,
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της Παπαστράτος τιμήθηκε με το
βραβείο «2018 CAPITAL LINK CSR
LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς
Προσωπικότητας για την προσήλωσή
του στην υπεύθυνη επιχειρηματική
ανάπτυξη και την καινοτομία καθώς

και για το σημαντικό έργο της Παπα-
στράτος στην Ελλάδα.

Τα συγκεκριμένα βραβεία αποτε-
λούν θεσμό αναγνώρισης της κοινωνι-
κής προσφοράς και της συμβολής
προσωπικοτήτων και εταιρειών στην
προώθηση της Ελλάδας και του Ελλη-
νικού Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. 

Επιπλέον, χθες η Παπαστράτος
βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης “Diamonds of
the Greek Economy” ως
«Επιχείρηση της χρο-
νιάς». Ο θεσμός αυτός
στόχο έχει  να αναδείξει
τις δυναμικότερες  επι-
χειρήσεις στην Ελλάδα,
βάσει συγκεκριμένων
οικονομικών δεικτών
και κριτηρίων όπως  η
κερδοφορία, το επενδυ-
τικό πρόγραμμα, η χρη-
μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή
διάρθρωση και η διαχεί-
ριση ανθρώπινου δυνα-
μικού. 

Με αφορμή τις δύο νέες διακρίσεις,
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρ-
παντίδης δήλωσε: «Κάθε βραβείο, κάθε
αναγνώριση αποτελεί ξεχωριστή τιμή
και φυσικά μας γεμίζει με χαρά. Τα
βραβεία αυτά αποτελούν για εμάς μια
διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που
έχουμε απέναντι στους ανθρώπους μας,
την κοινωνία και, στο τέλος της ημέρας,
απέναντι στην ίδια τη χώρα. Η επιτυ-
χία στην Παπαστράτος οφειλόταν
πάντα στην εξαιρετική δέσμευση των
εργαζομένων της και ιδιαίτερα σήμερα,
που βρισκόμαστε σε μια περίοδο ριζι-
κού μετασχηματισμού, καταλύτης για
το μέλλον που φτιάχνουμε είναι οι άν-
θρωποί μας. Αυτοί που πιστεύουν κι
έχουν «αγκαλιάσει» με ενθουσιασμό το
φιλόδοξο όραμά μας για έναν κόσμο
απαλλαγμένο από τον καπνού του τσι-
γάρου, αυτοί που εργάζονται καθημε-
ρινά πάνω σε νέα δεδομένα,
ξεπερνώντας τον εαυτό τους και αυτά
που ξέρουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν
αξίζουν πολλά συγχαρητήριa».

Νέες ,  σημαντ ικέ ς  δ ιακρ ίσε ι ς

γ ια  την  “ΠΑΠΑΣτρAτοΣ”

Ο Χρή́στος Χαρπαντίδης παραλαμβάνει το Capital Link CSR Leadership Award

Ο Χρή́στος Χαρπαντίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων

Σύ́μβουλος της Παπαστράτος
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Βελτ ιώνοντα ι  ο ι  υπηρεσ ί ε ς
του  ηλεκτρον ικού  ε ισ ι τηρ ίου
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ΟΑΣΑ

Οι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου

καλούνται να εκδώσουν

προσωποποιημένες κάρτες

Όλες οι προσωποποιημένες κάρτες

φορτίζονται και μέσω κινητού τηλεφώνου

με τεχνολογία NFC
Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι προέβη στη βελτίωση

επιμέρους υπηρεσιών και εφαρμογών του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου, στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης του
επιβατικού κοινού.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι τα δικαιώματα μετα-
κίνησης με πλήρη και μερική απαλλαγή από την κατα-
βολή κομίστρου θα παρέχονται, από την 1η Οκτωβρίου
2018, αποκλειστικά σε κατόχους προσωποποιημένων
ηλεκτρονικών καρτών.

Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η δυνατότητα προ-
μήθειας μειωμένου τύπου κομίστρου σε μορφή χάρτινου
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 
Δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου με πιστωτι-

κή κάρτα σε 198 αυτόματα μηχανήματα
Σε 198 «Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Εισιτη-

ρίων» (ΑΜΕΚ), ο επιβάτης μπορεί πλέον να αγοράσει
ή και να επαναφορτίσει ηλεκτρονικό εισιτήριο, με τη
χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας.

Παράλληλα, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες αγοράς
/ επαναφόρτισης του μεμονωμένου εισιτηρίου των 1,40
ευρώ στα ΑΜΕΚ, καθώς η εν λόγω επιλογή εξυπηρε-
τείται και από τα χαρτονομίσματα των 10 ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες φόρ-

τισης της μηνιαίας κάρτας των 30 ευρώ, καθώς η εν λόγω
επιλογή εξυπηρετείται και από τα χαρτονομίσματα των
50 ευρώ. 

Επίσης, όταν εξαντληθεί ο χρόνος των 90 λεπτών
πριν την έξοδο από τις πύλες των σταθμών, οι επιβάτες
μπορούν πλέον να εξέλθουν από τις πύλες, εφόσον έχουν
στην κάρτα τους υπόλοιπο εισιτηρίων ή αποθηκευμένη
αξία.  

Περισσότεροι από 1,15 εκατ. επιβάτες
διαθέτουν κάρτα

Ο Οργανισμός έχει εκδώσει περισσότερες από 800.000
προσωποποιημένες κάρτες ATH.ENA Card και 350.000
ανώνυμες κάρτες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι περισσότεροι
από 1,15 εκατ. επιβάτες μετακινούνται με κάρτα.

Η προσωποποιημένη κάρτα συνοδεύεται από σειρά
προνομίων, όπως η προμήθεια προϊόντων κομίστρου μέ-
σω κινητού τηλεφώνου με τεχνολογία NFC, χωρίς την
μετάβαση σε εκδοτήρια ή αυτόματα μηχανήματα (περισ-

σότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:
http://www.oasa.gr/news.php?id=funk1581).   

Εκδόθηκαν 190.000 κάρτες σε ανέργους
Οι εγκεκριμένες κάρτες για το μηνιαίο δικαίωμα της

ανεργίας έχουν ξεπεράσει τις 190.000 και οι αντίστοιχες
για το δικαίωμα των ΑμεΑ τρίμηνης διάρκειας τις 33.000. 

Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται λεπτομερής κα-
ταγραφή των δικαιούχων μετακίνησης. 

Πέντε στα δέκα ε ισι τήρια
που πωλούνται  ε ίναι  10+1

Τα εκπτωτικά προϊόντα που αναπτύχθηκαν (10+1,
5+0, διπλό μετ΄ επιστροφής) εμφανίζουν μεγάλη διείσ-
δυση στους επιβάτες. Με τα προϊόντα αυτά, ο επιβάτης
κερδίζει έκπτωση από 5 έως 17 λεπτά ανά διαδρομή.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι 5 στα 10 εισιτήρια που
πωλούνται είναι 10 + 1.

Άνοδος εσόδων στο σύνολο
των μέσων μεταφοράς

Μετά το κλείσιμο των πυλών σε μετρό και ηλεκτρι-
κό εκδίδονται περισσότερα από 110.000 τεμάχια πολλα-
πλών εισιτηρίων την ημέρα, από 70.000 τεμάχια που εκ-
δίδονταν πριν το κλείσιμο των πυλών.

Αντίστοιχα, μετά την εφαρμογή του μέτρου επιβί-
βασης επιβατών από τη μπροστινή θύρα στα λεωφορεία
και τα τρόλεϊ, η αύξηση των επικυρώσεων στα οχήματα
ανήλθε στο 200% και η αύξηση των εσόδων στο 30% ανά
ημέρα, σε σύγκριση με την περίοδο πριν την εφαρμογή
του μέτρου. 

Δυνατότητα αγοράς προφορτισμένων
εισιτηρίων σε 1.300 σημεία

Το δίκτυο πωλήσεων του ηλεκτρονικού εισιτηρίου
διευρύνεται συνεχώς, καθώς 1.300 επιλεγμένα σημεία,
όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ, καταστήματα ψιλικών κ.ά.,
διαθέτουν ηλεκτρονικά εισιτήρια ATH.ENA Ticket. 

Επίσης, 400 περίπτερα έχουν εφοδιαστεί με συ-
σκευές POS, στα οποία οι επιβάτες μπορούν να προμη-
θεύονται και να επαναφορτίζουν τους βασικούς τύπους
εισιτηρίων.  
Εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμ-

ματος η περίοδος μετάβασης
Η ολοκλήρωση του κλεισίματος των πυλών στους

σταθμούς των Γραμμών 1,2,3 της ΣΤΑΣΥ διεξήχθη σε
9 μήνες, αντί για 24 μήνες που συνήθως υλοποιείται, με
βάση τη διεθνή εμπειρία. 
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Σε δημόσιο χώρο ζωής και δημιουργίας συνεχίζει
να μετατρέπεται η παραλιακή ζώνη των Λιπα-
σμάτων. Μετά τα περυσινά «αποκαλυπτήρια»

του πρώτου κομματιού του χώρου  στους πολίτες, φέτος,
οι δυνάμεις του Δήμου προχώρησαν στην αναμόρφωση
της περιοχής από την πλευρά του Μόλου “Κράκαρη”. 

Το νέο κομμάτι που έχει διαμορφωθεί, αποτελεί τμήμα
των 85 στρεμμάτων γης, τα οποία έχουν παραχωρηθεί
στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Το αποτέλεσμα
των εργασιών είναι μοναδικό και αναδεικνύει τη μέχρι
τώρα «κρυμμένη» ομορφιά της περιοχής. Ένας ξεχωριστού
κάλλους τόπος, που συνδυάζει το υγρό στοιχείο της θά-
λασσας, την προοπτική του λιμανιού του Πειραιά, ταυτό-
χρονα με το ιστορικό βιομηχανικό τοπίο, είναι πλέον ελεύ-
θερα προσβάσιμος για τον καθένα και την καθεμία. 

Χώρος αναψυχής και δραστηριοτήτων

Οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για να μετα-
τραπεί η παραλιακή ζώνη των Λιπασμάτων σε χώρο
βιώσιμης ανάπτυξης, ήπιας αναψυχής, πρασίνου, πολι-
τισμού και αθλητισμού, συνεχίζονται ακατάπαυστα εδώ
και περίπου ενάμιση χρόνο. Ένα όραμα ετών υλοποιεί-
ται μέρα με την ημέρα, ενώ οι εργασίες αναμένεται να

συνεχιστούν ανάμεσα στις περιοχές Κράκαρη και Σιλό.  

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του λιμενοβραχίονα Κρά-
καρη, έχει διαμορφωθεί περιπατητικός χώρος στο πλάι
ακριβώς της θάλασσας, όπως και ποδηλατόδρομος.

Παράλληλα υπάρχει ένα δημοτικό αναψυκτήριο, κα-
τασκευασμένο στα ίδια πρότυπα και την ίδια λογική (χα-
μηλές τιμές κ.λπ.) του ήδη υφιστάμενου αναψυκτήριου
στην περιοχή των Λιπασμάτων. Επίσης, έχει κατασκευα-
στεί παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους και έχουν
τοποθετηθεί παγκάκια, ζαρτινιέρες και τουαλέτες.

Η αναμόρφωση
στην παραλιακή ζώνη
των Λιπασμάτων
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Έχει γίνει δεντροφύτευση κατά μήκος του έργου, ενώ
διαμορφώθηκε περιοχή πάρκινγκ αυτοκινήτων και μο-
τοσυκλετών. 

Η πρόσβαση των πολι-
τών στον χώρο θα γίνεται
από τη μεριά του «Κράκα-
ρη», με τέρμα το φάρο του
λιμένα. Ο χώρος, επίσης, εί-
ναι προσβάσιμος και φιλι-
κός για ΑΜΕΑ. 

Έργο πνοής για ολό-

κληρη την Αττική 

Σε μια εποχή, κατά την
οποία οι περισσότεροι ελεύ-
θεροι χώροι πρασίνου στην Αττική υφίστανται συνεχείς
και σημαντικές πιέσεις υποβάθμισης, όπως και προσπά-
θειες απαξίωσής τους και παραχώρησής τους σε ιδιωτικά

συμφέροντα, ο πολυχώρος των Λιπασμάτων αποκτά ξε-
χωριστή σημασία για την αναγκαιότητα των ελεύθερων

χώρων γενικά. 

Το εγχείρημα των Λι-
πασμάτων μπορεί να απο-
τελέσει το αντιπαράδειγμα
στο κυρίαρχο μοντέλο δια-
σκέδασης και αναψυχής
που απαιτούν τεραστίου τύ-
που κατασκευές και γεμάτα
πορτοφόλια. Μπορεί επίσης
και οφείλει να γίνει μόνιμη
εστία ελεύθερης έκφρασης
και δημιουργίας. 

Τα εγκαίνια του χώρου πραγματοποιήθηκαν το Σάβ-
βατο 30 Ιουνίου με την παιδική θεατρική παράσταση το
«Μικρό κόκκινο καπέλο».
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Η HELL ENERGY πρωτοπορεί, αφού είναι το πρώτο
brand στην Ουγγαρία που κατάφερε να κλείσει συμ-
βόλαιο για διαφήμιση με μία top διασημότητα του
Hollywood, τον Bruce Willis. Η συμφωνία δεν είναι
μόνο μοναδική για τη HELL, αλλά αποτελεί μία πρω-
τόγνωρη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο καθώς καμία
άλλη εταιρεία στην Ουγγαρία δεν έχει συνεργαστεί
ξανά με ένα τόσο γνωστό παγκοσμίως star του Hol-
lywood. 

«Η HELL ENERGY αντιπροσωπεύει την ενέργεια, τη
δύναμη και την ποιότητα. Χρειαζόμασταν κάποιον
που να ενσωματώνει αυτές τις αξίες. Όταν ξεκινήσαμε
να σχεδιάζουμε τα project μας σκεφτήκαμε αρκετά
ονόματα. Τελικά καταλήξαμε στον Bruce Willis,
καθώς είναι παγκοσμίως γνωστός και το όνομά του
αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη ποιότητα», δή-
λωσε ο Péter Pantl, Marketing Director for HELL EN-
ERGY. «Η καμπάνια θα τρέξει ταυτόχρονα σε σχεδόν
50 χώρες εξαγωγής, χρησιμοποιώντας τις δυνατότη-
τες της 360-επικοινωνίας, και κυρίως τα social media.
Εκτός τούτου, οι καταναλωτές θα έχουν επίσης την
ευκαιρία να βλέπουν το πρόσωπο του Bruce Willisσε
διαφημιστικά posters στα καταστήματα», πρόσθεσε.

Η ιδέα του διαφημιστικού spot βασίστηκε σε ιδέα
της εταιρείας μας να τοποθετηθεί το brand και ο star
στο επίκεντρο, αφήνοντας πίσω προηγούμενα στερε-
ότυπα διαφήμισης που επικρατούσαν γύρω από τα
ενεργειακά ποτά, όπως τα γρήγορα αυτοκίνητα, η τα-
χύτητα ή άνθρωποι που να διασκεδάζουν σε party.

Κατόπιν της αρχικής ιδέας πραγματοποιήθηκαν πολ-
λές συσκέψεις και προετοιμασίες. Έτσι, καταφέραμε
να γυρίσουμε τη διαφήμιση στη Νέα Υόρκη στις
αρχές του 2018. Η διαφήμιση με τον Bruce Willis πα-
ρουσιάστηκε στην Ουγγαρία στις 2 Απριλίου, ενώ
στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 16 Απριλίου

Η HELL ENERGY, παραγωγός του 100% Ουγγρικής
προέλευσης ενεργειακού ποτού, έχει παρουσία σε
σχεδόν 50 χώρες και κατασκευάζει 4,5 κουτιά ανα-
ψυκτικών την ημέρα στο εργοστάσιο στο Szikszó. Με
πρωτοποριακές εγκαταστάσεις παραγωγής, με απί-
στευτη παραγωγική ικανότητα και πρωτόγνωρη και-
νοτομία, η HELL κατάφερε τα τελευταία 10 χρόνια να
δημιουργήσει τη δική της επιτυχημένη πορεία και
πλέον θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα brands
ενεργειακών ποτών στον κόσμο.

H E L L  E N E R G Y

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης συναν-
τήθηκε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
της Japan Tobacco Inc., κ. Edoardo Voletti και με την
Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας
της εταιρείας, Πέγκυ Δόριζα.

Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και
Aνάπτυξης Απόστολος Μακρυκώστας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι επενδυτικές
προοπτικές, καθώς και τα σχέδια του ιαπωνικού ομί-

λου στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως στις 16 Μαρτίου 2018, ο όμιλος
εταιρειών Japan Tobacco ανακοίνωσε τη συμφωνία
εξαγοράς της Donskoy
Tabak στη Ρωσία και των
πλειοψηφικών μεριδίων
της ΣΕΚΑΠ ΑΕ στην Ελ-
λάδα.

Η εξαγορά αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός του
γ’ τριμήνου του 2018.

Συνάντηση του  Γ.  Δραγασάκη με  τον  Πρόεδρο της  JT I

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΟΡΑΣ



ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 23

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018 – Την επιδίωξη της
NOBACCO να βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογι-
κών εξελίξεων που επηρεάζουν τη λειτουργία των
επιχειρήσεων λιανικής, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της εταιρείας Μάρκος Μαρκόπουλος σε συζή-
τηση στοπλαίσιο του Retail Business Breakfast το
οποίο διοργάνωσαν στη Βρετανική Πρεσβευτική Κα-
τοικία και η Analytical View, σε συνεργασία με τη SAS
και την Boussias Communications. 

Στην εκδήλωση με θέμα «Advanced Analytics & AI
at the service of modern and effective Retailers» πα-
ρέστησαν υψηλόβαθμα στελέχη των κορυφαίων
εταιρειών λιανικής, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φο-
ρέων οι οποίοι είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν και
να συζητήσουν για την επί-
δραση των προηγμένων an-
alytics και της τεχνητής
νοημοσύνης στην άσκηση
των καθημερινών λειτουρ-
γιών μιας εταιρείας του κλά-
δου.

Ο κύριος Μαρκόπουλος στάθηκε στις δυνατότητες

που προσφέρει η ανάλυση δεδομένων στη βελτίωση

και στην εξατομίκευση της εμπειρίας των πελατών της

ΝΟΒACCO, τομέα στον οποίο η NOBACCO διακρί-

νεται συστηματικά. 

«Είναι προτεραιότητα για εμάς να συνεχίσουμε να

ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας και, στην

κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση των εργαλείων που

μας δίνει η ανάπτυξη των big data analytics είναι μο-

νόδρομος για εταιρείες όπως η NOBACCO, που επι-

διώκει να οδηγεί τις εξελίξεις στον κλάδο της»,

σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της NOBACCO.

N O B A C C O :  Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  τ ο  C u s t o m e r  E x p e r i e n c e

Η Καρέλια Α.Ε. βρίσκεται ανάμεσα στους 10 πιο
επιθυμητούς εργοδότες, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της ετήσιας έρευνας «Καριέρα και Γενιά Υ»
που διεξήγαγε το kariera.gr σε συνεργασία με το
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι συμμετέχοντες νέοι που κλήθηκαν να επιλέ-
ξουν με ανοικτή ερώτηση επιλογής τις εταιρείες
που θα επιθυμούσαν να εργαστούν, κατέταξαν την
Καρέλια Α.Ε. σε υψηλή
(στην τέταρτη) θέση, με-
ταξύ άλλων κορυφαίων
εταιρειών στις οποίες συμ-
περιλαμβάνονται και μεγά-
λες πολυεθνικές.

Η συγκεκριμένη επιλογή
αποτελεί ιδιαίτερη χαρά
και τιμή για την Εταιρεία,
καθώς αποδεικνύει έμπρα-
κτα την πίστη και την αφο-
σίωσή μας στη δημιουργία

ενός ελκυστικού και παραγωγικού εργασιακού πε-
ριβάλλοντος που προάγει την αριστεία και εμπι-
στεύεται τους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή, οι
συνεχείς μας προσπάθειες για την υγιή και κερδο-
φόρο οικονομική κατάσταση του Ομίλου ενι-
σχύουν την αξιοπιστία μας και τις προοπτικές μας
για το μέλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας πα-
ρουσιάστηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος.

Η “ΚΑΡΕΛΙΑ” μ ία  από τ ις  πρώτες  επ ιλογές της γεν ιάς Y!
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Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4177/2013,
οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα
9 Ιουλίου και θα λήξουν την Παρασκευή 31

Αυγούστου 2018.

Σε ότι, αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων,
οι έμποροι και οι υπεύθυνοι των εμπορικών κατα-
στημάτων πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από
την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης
τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται
με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπο-
ρική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσό-
τερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ει-
δών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του
καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική

επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και
στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσο-
στά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει
να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσο-
στού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτω-
ση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επι-
λεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προ-
βάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνε-

ται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι κα-
ταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να
είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώ-
λησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρί-
νεται στην πραγματικότητα.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων,
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους,
γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται
να επιβάλλονται λόγω λάθους.

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί
εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το
0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβλη-
θεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παρά-
βαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξά-
νεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγ-

κεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις
είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το πο-
σοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμε-
νων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερό-
μενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποι-
ασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επι-
βάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου

κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από
10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα
της παράβασης.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για
δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα
σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3%
του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης
επιχείρησης.

Τέλος,  υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013, τα καταστή-
ματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη
Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου
των εκπτώσεων,  ήτοι την  Κυριακή 15 Ιουλίου
2018.

Ωστόσο, βάσει της εμπειρίας που έχουμε απο-
κομίσει, αλλά και της πάγιας κατηγορηματικής αν-
τίθεσής μας στην απελευθέρωση της λειτουργίας των

καταστημάτων τις Κυ-
ριακές, θεωρούμε ότι τη
συγκεκριμένη Κυριακή
τα καταστήματα του Πει-
ραιά, όπως και των άλ-
λων αστικών κέντρων,
δεν έχουν να κερδίσουν
τίποτα από το Κυριακά-
τικο άνοιγμα, αφού με
τους καταναλωτές να επι-
λέγουν μάλλον τις παρα-
λίες από τα ψώνια,  η κί-
νηση στην αγορά θα εί-
ναι υποτονική και ανα-
ποτελεσματική.

Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού την
Κυριακή, η νομοθεσία προβλέπει ότι: Αν η εργασία
του προσωπικού κατά την Κυριακή περιοριστεί σε
εργασία μέχρι 5 ώρες οι εργοδότες δεν έχουν υπο-
χρέωση να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης,
οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρο-
μίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύ-
ξηση 75%.

Θ ε ρ ι ν έ ς  ε κ π τ ώ σ ε ι ς
οδηγ ί ε ς  από  τον  Εμπορ ικό  Σύλλογ ο Πε ιρα ιά



Οι τρεις δημοτικοί θερινοί κινηματογράφοι
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
άνοιξαν τις πύλες τους και φέτος.

Τα τρία θερινά σινεμά της πόλης, διατηρούν τη
ρομαντική γοητεία του παρελθόντος, ενώ παράλλη-
λα καλύπτουν ανάγκες του παρόντος, προσφέροντας
καλύτερη εικόνα και ήχο, σε συνδυασμό με ανέσεις:
πολυθρόνες, τραπεζάκια, ποικιλία ποτών και εδε-
σμάτων, αφιερώματα και ταινίες πρώτης προβολής.

Με τρεις τουλάχιστον ταινίες την εβδομάδα, με
μόλις 3 ευρώ είσοδο, με 3 αίθουσες διαφορετικής φι-
λοσοφίας, ύφους και αισθητικής, ο Δήμος προσφέρει
κινηματογράφο με άψογες τεχνικές προδιαγραφές
εικόνας και ήχους, μέσα σε ένα καταπράσινο περι-
βάλλον χωρίς διαφημιστικές ταμπέλες και θόρυβο.

CINE «ΜΕΛΙΝΑ» (Σωκράτους 65, Δραπε-
τσώνα / 2104082530 / Γενική Είσοδος 3 ευρώ)

Ο θερινός Κινηματογράφος «Μελίνα» βρίσκε-
ται στη Δραπετσώνα, πολύ κοντά στον Πειραιά. Έχει
εξαιρετική πρόσβαση, είτε με το αυτοκίνητο, είτε με
λεωφορείο.

Είναι ο πρώτος θερινός κινηματογράφος, του
οποίου την επαναλειτουργία εγκαινίασε ο Δήμος,
ύστερα από πολλά χρόνια που παρέμενε κλειστός, ενώ
φέτος μπαίνει στην τέταρτη συνεχή χρονιά προβολών.

Είναι 400 θέσεων και παρουσιάζει κυρίως ται-

νίες Α΄ προβολής, διατηρώντας, ωστόσο, μια σινεφίλ
ταυτότητα στις επιλογές του, σχετικά με τις άλλες δύο
αίθουσες. Είναι ο κινηματογράφος με τους περισσό-
τερους επισκέπτες εκτός Δήμου.

CINE «ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» (Βύ-
ρωνος & Χηλής, Κερατσίνι /2104317270 / Γενικής
Είσοδος 3 ευρώ)

Ο θερινός Κινηματογράφος «Μάρθα Καραγιάν-
νη» βρίσκεται στην περιοχή της Ευγένειας. Ήταν
κλειστός για περισσότερα χρόνια από τον «Μελίνα»,
ωστόσο επαναλειτούργησε πριν από δύο χρόνια και
φέτος μπαίνει στην τρίτη χρονιά προβολών, προβάλ-
λοντας κυρίως τις πιο δημοφιλείς ταινίες.

Στις 2 και 3 Ιουλίου θα πραγματοποιήθηκε
αφιέρωμα στον Έλληνα σκηνοθέτη, Παντελή Βούλ-
γαρη.

CINE «ΑΛΕΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ-

ΔΗΣ» (Πάρκο Σελεπίτσαρι, Αμφιάλη /
2104316943 / Γενική είσοδος 3 ευρώ)

Ο θερινός Κινηματογράφος «Αλέκος Χρυσο-
στομίδης» είναι αμφιθεατρικός (!) και βρίσκεται εντός
του Πάρκου Σελεπίτσαρι στην Αμφιάλη. Αυτό είναι
το δεύτερο καλοκαίρι που θα ανοίξει τις πύλες του,
προσφέροντας 400 θέσεις, σε ειδικά ανατομικά κα-
θίσματα, συνοδευόμενα με μαρμάρινα τραπέζια.

Δίνει έμφαση στις ταινίες παιδιά, αλλά και δρά-

σης για όλη της οικογένεια.
Επιπλέον, η ειδική διαμόρφωση των χώρων

του, παρέχει στους γονείς τη μοναδική δυνατότητα,
να πιουν τον καφέ ή το ποτό τους, όση ώρα τα παιδιά
παρακολουθούν με ασφάλεια την ταινία.

Πολιτιστική επένδυση
Οι αίθουσες διαχειρίζονται στο 100% από τον

Δήμο, ο οποίος χρηματοδοτεί 100% και τους 3 κινη-
ματογράφους, ορίζει το πρόγραμμα των ταινιών και
προσλαμβάνει τους εργαζόμενους. Έτσι, μπορεί να
διατηρεί το εισιτήριο των 3 ευρώ , χωρίς να στερείται
ποιότητας και ανέσεων.

Αυτό αποτελεί πολιτιστική επένδυση, ενώ ταυ-
τόχρονα προσφέρει και μια διέξοδο στους δημότες
που δεν φεύγουν για καλοκαίρι. Οι αίθουσες έχουν
ποιοτικά κυλικεία, με πραγματικά προσιτές τιμές, προσφέ-
ροντας ολοκληρωμένη έξοδο. Πέρυσι το καλοκαίρι, οι
κινηματογράφοι, άγγιξαν τα 26.000 εισιτήρια, γεγο-
νός που δείχνει τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου.

Στο πρόγραμμα υιοθετείται η λογική της γρή-
γορης εναλλαγής των ταινιών μέσα στην εβδομάδα,
ακριβώς επειδή προσδοκούμε σε ένα σταθερό κοινό,
το οποίο θέλουμε να έρχεται κάθε μέρα στο σινεμά.

Όλα τα αφιερώματα είναι με δωρεάν είσοδο.
Όλες οι αίθουσες έχουν σύγχρονες αναπαυτικές

καρέκλες και τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα
εικόνας και ήχου.

τρ ία  Θερ ινά  σ ι νεμά  με  ε ίσοδο  3  ευρώ

σε  Κερατσ ίν ι  κα ι  Δρα πετσώνα
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Εκστρατεία ενημέρωσης του επιβατικού κοινού πραγ-
ματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά από στελέχη
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυ-

λακής σε συνεργασία με μέλη της Ένωσης Καταναλωτών
Ελλάδας.

Η εν λόγω εκστρατεία, πραγματοποιήθηκε ενόψει
των μετακινήσεων των ταξιδιωτών της θερινής περιόδου
και εστίασε στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού, ανα-
φορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό, διανεμήθηκε η επικαιροποιημέ-
νη Χάρτα Δικαιωμάτων Επιβατών της Ακτοπλοΐας ,
στην οποία περιγράφεται με τη μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων το νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των επι-
βατών, που θεσπίστηκε με το Νόμο 3709/2008 και επικαι-
ροποιήθηκε με το Νόμο 4150/2013 , ενώ επίσης διανεμή-

θηκε το φυλλάδιο με τα διατιμημένα προϊόντα που πρέπει
να πωλούνται από τα κυλικεία των πλοίων εσωτερικών
γραμμών.

Τέλος, γίνεται γνωστό ότι από το Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο του Λι-
μενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην ιστοσε-
λίδα www.hcg.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα «Σας εν-
διαφέρει», έχουν αναρτηθεί τόσο η επικαιροποιημένη Χάρ-
τα Δικαιωμάτων Επιβατών της Ακτοπλοΐας όσο και το
φυλλάδιο επιβάτη της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας.

Ανάλογες ενημερωτικές δράσεις από μεικτά κλιμά-
κια στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και της
Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας, θα πραγματοποιούνται
καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
του επιβατικού κοινού
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οδηγός για την

ενημέρωση

των πολιτών

από την ΑΑΔΕ

Επικαιροποιημένο οδηγό για
την έγκυρη ενημέρωση των πολι-
τών σε θέματα που ενδέχεται να
τους απασχολήσουν κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού τουςεξέδωσε η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η επικαιροποιημένη έκδοση
του οδηγού εντάσσεται στον στρα-
τηγικό στόχο της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.,
σχετικά με τη δημιουργία μίας
εξωστρεφούς, αποτελεσματικής και
αποδοτικής Τελωνειακής Υπηρε-
σίας με σεβασμό προς τον πολίτη,
για να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
προβλήματα και καθυστερήσεις
στη διεκπεραίωση των συναλλα-
γών τους με την αρμόδια Τελω-
νειακή Αρχή, σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση.
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Στο πλαίσιο βελτίωσης του κυκλοφοριακού στην πό-
λη του Πειραιά, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στις

αντιδρομήσεις των οδών Φίλωνος (από Βασιλέως Γε-
ωργίου Α΄ έως Ομηρίδου Σκυλίτση) και Νοταρά (από
Βασιλέως Γεωργίου Α έως Ευαγγελιστρίας) βάσει του
ΦΕΚ Β΄ 2455/2018.

Οι τελικές εργασίες των αντιδρομήσεων πραγματο-
ποιήθηκαν το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018.

Ο Δήμος Πειραιά ζητά την κατανόηση των οδηγών
τις πρώτες μέρες εφαρμογής του μέτρου.

Ο Αντιδήμαρχος Πειραιά κ. Αλέξανδρος Αργου-
δέλης, σε δήλωσή του τόνισε πως η Δημοτική Αρχή, μετά
από μια μακροχρόνια διαδικασία εγκρίσεων, πρότεινε
στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ την εξέταση των αντιδρομήσε-

ων των οδών Φίλωνος και Νοταρά. «Πιστεύουμε ότι με

την εφαρμογή του μέτρου θα αποσυμφορηθεί σε μεγάλο

βαθμό η κίνηση στο λιμάνι και ειδικά στον κόμβο του

Τινάνειου Κήπου», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πειραιά, λέ-

γοντας παράλληλα πως αυτές οι αντιδρομήσεις,  θα βοη-

θήσουν γενικότερα το κυκλοφοριακό στο κέντρο της πό-

λης. «Θεωρώ ότι ειδικά με την αντιδρόμηση της
οδού Φίλωνος, η οποία ξεκινάει από τον Άγιο Νι-
κόλαο και θα καταλήγει πλέον στην Ομηρίδου
Σκυλίτση, δημιουργείται ένας παράλληλος δρόμος
με το λιμάνι, για την έξοδο από την πόλη του Πει-
ραιά» τόνισε ο κ. Αργουδέλης,  λέγοντας πως η Δημοτι-

κή Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη

βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη.

Αντιδρομήσεις στις οδούς

Φίλωνος και Νοταρά

ΟΔήμος Πειραιά προχώρησε στην κατεδάφιση
αυθαίρετων κατασκευών 74 τ.μ., οι οποίες εί-

χαν δημιουργηθεί  στον Τινάνειο Κήπο.

Συγκεκριμένα, μετά από αυτοψία των Τεχνικών
Υπηρεσιών όπου διαπιστώθηκαν οι αυθαίρετες κατα-
σκευές, συνεργεία του Δήμου τις απομάκρυναν άμεσα,
προκειμένου να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος
στον Τινάνειο Κήπο και να αποδοθεί στους δημότες. 

Ο Αντιδήμαρχος Πειραιά Αλέξανδρος Αργουδέ-
λης, σε δήλωσή του επεσήμανε πως για τη Δημοτική Αρ-
χή,  αποτελεί ξεκάθαρη προτεραιότητα η τήρηση της νο-

μιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και στο πλαίσιο
αυτό εντάσσεται η κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμά-
των στον Τινάνειο Κήπο. «Στόχος της Δημοτικής Αρ-
χής είναι να λειτουργούμε στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος
και να σεβόμαστε τους κοινόχρηστους χώρους στον Πει-
ραιά. Όπου εντοπίζονται αυθαίρετες καταλήψεις κοινό-
χρηστου χώρου αντίθετες με τη νομοθεσία και τις προ-
βλεπόμενες διατάξεις, ο Δήμος Πειραιά θα προχωρά στις
ανάλογες διαδικασίες για το καλό του κοινωνικού συνό-
λου και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας», σημεί-
ωσε ο κ. Αργουδέλης.

Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών

στον «τινάνειο» Κήπο

Νέα συνάντηση - σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά με θέμα τη νέα,

κλειστή Αγορά του Πειραιά, με τη συμμετοχή όλων των
Φορέων, μετά την ένταξη της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στο "Υπερ-
ταμείο". Κατά τη σύσκεψη επαναβεβαιώθηκε η συμφω-
νία όλων των πλευρών να προχωρήσουν οι διαδικασίες
για την αξιοποίηση του Παλαιού Αμαξοστασίου της
ΣΤΑΣΥ, στην πλατεία Ιπποδαμείας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν: Ο Δήμαρχος Πειραιά
Γ. Μώραλης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Γ. Βουτσινάς, ο Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ Σ. Στε-
φόπουλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ν.
Μανεσιώτης, ο εκπρόσωπος του ΕΒΕΠ Σ. Κυρλής, η
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών
Αγορών Α.Ε. Σ. Γεωργακάκου - Κουτσονίκου. 

Όλοι οι συμμετέχοντας συμφώνησαν να προβούν
συντονισμένα σ' όλες τις ενέργειες για την οριστική λύση
του ζητήματος στην κατεύθυνση να αξιοποιηθεί το πα-
λαιό αμαξοστάσιο και να αποτελέσει τη νέα, κλειστή
Αγορά Πειραιά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γα-
βρίλης σε δήλωσή του ανέφερε: Οι έως σήμερα συζη-
τήσεις και εξελίξεις κινούνται σε θετική κατεύθυνση και
αντιμετωπίζουν μια πραγματική ανάγκη της πόλης: Να
αποκτήσει μια σύγχρονα, λειτουργική και αισθητικά
αναβαθμισμένη κλειστή αγορά, που θα δώσει θετική
ώθηση στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Είναι
σημαντικό να έχουμε σύγχρονες, συλλογικές υποδομές
που θα τονώσουν τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικό-
τητα και θα ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες των κα-
ταναλωτών σε ζητήματα ποιότητας και τιμών. Η "Ιππο-
δάμεια Αγορά" συνιστά μια συλλογική απάντηση στις
μεγάλες αναδιαρθρώσεις που συντελούνται στο χώρο
των αγορών και του εμπορίου, ενώ παράλληλα θα συμ-
βάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ευρύτερης πε-
ριοχής, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες".

Πιο κοντά στην
“Ιπποδάμεια

Αγορά” Πειραιά

Πειραϊκά
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Β ε ά κ ε ι ο
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Η ΦΟΝΙΣΣΑ»

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε
σκηνοθεσία – χορογραφία Δέσποινας
Γιαννάτου με τους: Πέτρο Γούτη, Θα-
νάση Κουρλαμπά και τους 9 χορευτές
της Ομάδας «Υπέρ Ορίων»: Θάλεια
Μελισσαράτου, Σοφία Κρανιά, Εμμα-
νουέλα Αλεξανδρινάκη, Μαρία
Λάκκα, Νικόλαο Ράπτη, Κωνσταντίνο
Χαραλαμπόπουλο, Ειρήνη Καφρίτσα,
Νικόλαο Ρούσσο και Χριστίνα Ρεσίτη.
ΥΠΕΡ ΟΡΙΩΝ
10€ (κανονικό) / 8€ (προπώληση) /
8€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι,
Αμεα, άνω των 65, παιδιά έως 12 ετών)

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ

ΣΤΡΟΥΜΦ»

σε σκηνοθεσία Γεώργιου Γρηγο-

ριάδη με τους: Θανάση Λιούνη, Σο-
φιάννα Γρηγοριάδου, Κρυσταλλία
Κανάκη, Ναταλία Πελέκα, Έλλη Λο-
ρέντη, Φωτεινή Μποστανίτη και Βα-
σίλη Λαμπριανίδη. ΠΑΙΔΙΚΟ
8€ (ταμείο) / 7€ (προπώληση)

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ»

του Θοδωρή Αθερίδη σε σκηνοθε-

σία Μπέσυ Μάλφα με τους: Γεράσιμο
Σκιαδαρέση, Μπέσυ Μάλφα, Τάσο
Κονταράτο και Πηνελόπη Πλάκα.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ & Create4Art
16€ (ενήλικες) / 13€ (προπώληση) /
13€ (παιδιά, φοιτητές, πολύτεκνοι,
άνεργοι)

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ»

βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι των
αδελφών Γκριμ σε κείμενο και

σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη με
τους: Αθηνά Δημητρακοπούλου,

Ελένη Ζιώγα, Εστέλλα Κοπάνου,
Κωνσταντίνα Λιναρδάτου, Αλέξανδρο
Μαράκη–Μπούρκα, Ιουστίνα Μά-
τσιασεκ, Έλενα Μιχαλάκη, Νικόλα
Παπακωνσταντίνου.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΜΕΝ
ΡΟΥΓΓΕΡΗ
10€ (γενική είσοδος)

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ»

του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία

Αλέξανδρου Ρήγα με τους: Αντώνη
Λουδάρο, Μελέτη Ηλία, Γιώργο Κων-
σταντίνου, Σοφία Μουτίδου, Ησαία
Ματιάμπα, Ιβάν Σβιτάιλο, Χάρη Γρη-
γορόπουλο, Γιάννη Κρητικό, Τάκη
Βαμβακίδη, Θανάση Πατριαρχέα, Βα-
σίλη Παπαδόπουλο. Συμμετέχουν:
Δερβιτσιώτης Μάριος, Διακοσάββας
Δημήτρης, Θάνος Τιμόθεος, Καρα-
τζιώτης Γιώργος, Κουκουράκης Γιάν-
νης, Κρικώνης Αστέρης,
Μπανταδάκης Γιώργος, Μπούγιας
Μάρκος, Οικονόμου Στέφανος, Πα-
παδημητρίου Βασίλης, Τσέλιος Δημή-
τρης και Φλωράτος Γιώργος.
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ & ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ
18€ (γενική είσοδος) / 15€ (προπώ-
ληση) / 15€ (φοιτητές, άνεργοι, άνω
των 65, πολύτεκνοι) / ΑμεΑ (δωρεάν)

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ»

του Δημήτρη Ψαθά σε διασκευή –

απόδοση κειμένου Δήμητρας Πα-

παδοπούλου και σκηνοθεσία Γιάννη
Κακλέα. Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα

Παπαδοπούλου, Κώστας Σπυρόπου-
λος και Τάσος Χαλκιάς. Παίζουν αλ-
φαβητικά: Ηλιάννα Γαϊτάνη, Μελέτης
Γεωργιάδης, Γιάννα Ζιάννη, Χρύσα
Κλούβα, Φαίη Κοκκινοπούλου, Νικο-
λέτα Κοτσαϊλίδου, Λάμπρος Κτεναβός,
Ρόζα Κυρίου, Πέτρος Λαγούτης, Τζεφ
Μαράουι, Σοφία Μιχαήλ, Θάνος
Μπίρκος, Βασίλης Χαλακατεβάκης και
Γιώργος Ψυχογιός. Τραγουδάει η Ει-
ρήνη Ψυχράμη.
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ Α.Ε.
22€ (γενική είσοδος) / 18€ (φοιτητές,
άνεργοι, άνω των 65, παιδιά) / Ειδικές
τιμές για ομαδικές κρατήσεις στο
210 3639343 / 15€ (ηλεκτρονική προ-
πώληση για περιορισμένο αριθμό εισι-
τηρίων)

Το Φεστιβάλ
στη θάλασσα
(Λιπάσματα)

30 Ιουλίου: Συναυλία ΡΕΝΑ

ΜΟΡΦΗ aka ΣΟΥΛΗ ΑΝΑ-

ΤΟΛΗ.

3 Αυγούστου: Συναυλία ΣΑΒΒΕ-

ΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ & ΘΟΔΩΡΗΣ

ΚΟΤΟΝΙΑΣ

10 Αυγούστου: Συναυλία ΦΟΙ-

ΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ & ΜΑ-

ΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ 

INFO: Πολυχώρος Λιπασμάτων
Δραπετσώνας
Ώρα προσέλευσης σε όλες
τις εκδηλώσεις: 9μ.μ.

το πολιτιστικό καλοκαίρι συνεχίζεται
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Τα καπνικά, τα ζαχαρώδη και τα ψιλικά είναι

στην  Έκθεση “Περίπτερο” στο Metropolitan

Expo 
Τώρα τα περίπτερα και τα προϊόντα του έχουν τη δική

τους έκθεση! 
Η έκθεση Περίπτερο αποτελεί την εξειδικευμένη έκθεση

για τα περίπτερα και τη μικρή λιανική που παρουσιάζει κα-
πνικά, ζαχαρώδη και ψιλικά και θα διοργανωθεί 5-7
Οκτωβρίου 2018 στο Metropolitan Expo από την εται-
ρεία ROTA AE.

Η Έκθεση Περίπτερο, θα αποτελέσει  την έκθεση για
όλη την αγορά των καπνικών, των ψιλικών και των ζαχα-
ρωδών, αλλά και για τους χονδρέμπορους και διανομείς
τους, αποκλειστικά για τα περίπτερα και τη μικρή λιανική. 

Η Έκθεση Περίπτερο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα
με την έκθεση Market Expo στο Metropolitan Expo. H
Market Expo αποτελεί την έκθεση τροφίμων και ποτών για
την λιανική και την εστίαση και είναι η εξέλιξη της γνωστής

σας έκθεσης Super Market, Mini Market και Περίπτερο. 
Μέσα από τις προηγούμενες διοργανώσεις της η έκθεση

προσελκύει σταθερά ένα μεγάλο αριθμό περιπτέρων, κατα-
στημάτων ψιλικών και παντοπωλείων  γεγονός που ανα-
δεικνύει την ανάγκη της αγοράς για μια στοχευμένη έκθεση. 

Η έκθεση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, εργαζόμενους,
υπεύθυνους αγορών σε Περίπτερα, Mini market, Παντο-
πωλεία, Καταστήματα πώλησης ψιλικών, προϊόντων κα-
πνού και τύπου, Βενζινάδικα, Αθλητικά κέντρα, Κυλικεία
κα.  

Η έκθεση Περίπτερο αποτελεί επαγγελματική έκθεση
με απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα των περιπτέρων, κατα-
στημάτων ψιλικών, παντοπωλείων κα. καθώς παρουσιάζει
ολοκληρωμένα τους προμηθευτές της ελληνικής αγοράς σε
ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η έκθεση Περίπτερο θα πραγματοποιηθεί 5-7
Οκτωβρίου 2018 στο Metropolitan Expo στο αεροδρό-
μιο Ελ. Βενιζέλος σε παράλληλη διοργάνωση με την
έκθεση Market Expo. 

Η εξειδικευμένη έκθεση

για το περίπτερο

και τα προϊόντα του,

5-7 Οκτωβρίου 2018

στο Metropolitan Expo

Έ κ θ ε σ η  Π ε ρ ί π τ ε ρ ο  






