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Α Π Ο Ψ Η

Γεια σας συνάδελφοι -ισές, σε αυ-
τό το τεύχος θα γράψω για ένα
ιδιαίτερο θέμα, το ηλεκτρονικό

εισιτήριο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκι-
νήσω με μια ιστορική αναδρομή, «Η
μηχανή του χρόνου στα εισιτήρια».

Κάποτε υπήρχαν εισιτήρια. Μια
φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσά-
κι που έπρεπε να πάει φαΐ στη γιαγιά
του αλλά έπρεπε να περάσει μέσα από
το δάσος, εκεί όμως  ζούσε ο κακός λύ-
κος, φόραγε ένα κόκκινο παλτό... Ωχ
συγνώμη ήμουν αφηρημένος μπέρδε-
ψα τα παραμύθια.

Πάμε  από την αρχή, κάποτε υπήρχε
ο ΟΑΣΑ και μοίραζε τα εισιτήρια μόνος
του, θα ανοίξω μια παρένθεση εδώ για
να πω ότι τα εισιτήρια δεν είναι ένα
απλό καταναλωτικό προϊόν, είναι κοι-
νωνικό αγαθό και για αυτό πρέπει να
υπάρχει εύκολη πρόσβαση από όλους,
κλείνω την παρένθεση. Που λέτε τότε τα
εισιτήρια υπήρχαν παντού, υπήρχε η
απλή αρχή του ελεύθερου εμπορίου
όποιος θέλει αγοράζει και πουλάει.

Περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν οι και-
ροί και αποφασίζεται ότι τη διακίνηση
των εισιτηρίων πρέπει να την κάνουν
ιδιώτες, μάλλον δεν θα είχε άτομα .ο
ΟΑΣΑ... Γίνεται διαγωνισμός χωρίζουν
την Αττική στα τέσσερα, και τέσσερις
εταιρείες που είχαν σχέση με το περίπτε-
ρο με μερικές από αυτές με καθημερινή
επισκεψιμότητα στους χώρους πώλησης,
αρχίζουν να διανέμουν τα εισιτήρια. Δεν
είναι όπως πριν, αλλά «κουτσά στραβά
τσουλάει». Συνεχίζουν που λέτε να περ-
νούν τα χρόνια, ασπρίζουν τα μαλλιά, την
γιαγιά την έχει φάει ο κακός ο λύκος, ...ωχ
πάλι μπερδεύτηκα, λήγει η σύμβαση των
τεσσάρων εταιρειών και γίνεται  και-
νούργιος διαγωνισμός. Εκεί βλέπεις το
αθάνατο Ελληνικό δαιμόνιο!!! Τι να μας
πουν εμάς... 'Όταν εμείς τρώγαμε σε τρα-
πεζαρίες οι άλλοι έτρωγαν ακόμα τους
καρπούς από τα δέντρα.

Το διαγωνισμό για όλη την Αττική
τον παίρνει μία εταιρεία. Εκείνη ακρι-
βώς τη στιγμή αρχίζει η Οδύσσεια
ανεύρεσης εισιτηρίων υπερηλίκων.
Τις ευχές που άκουγες όταν είχες εισι-
τήρια δεν λέγεται! Μερικοί μάλιστα εί-
χαν μαζί τους και φοντάν και μας κέρ-
ναγαν. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε πολ-
λές φορές την εβδομάδα γιατί αλλιώς
δεν θα χωράγαμε στο περίπτερο -να και
ένα θετικό- πρόσεχαν την σιλουέτα μας.
Ενώ όταν δεν είχες, τις κατάρες που
άκουγες δεν λέγονται. Εκείνη ακριβώς
τη στιγμή αρχίσαμε να ψαχνόμαστε σαν
Σωματείο, τι γίνεται; Είναι δυνατόν σε

πολυσύχναστα μέρη να περνάνε μία
φορά την βδομάδα; Η εταιρεία ανένδο-
τη, “δεν μας συμφέρει για παραπάνω
φορές”, ο ΟΑΣΑ από την άλλη να μας
λέει, ότι η σύμβαση αναφέρει ότι είναι
υποχρεωμένη να περνάνε όσες φορές

χρειάζεται, μάλιστα σε πολλά κεντρικά
σημεία που έχουν μεγάλη κατανάλωση
μπορεί και κάθε μέρα.

Πάντως όλοι μας λέγανε, ότι λήγει
η σύμβαση της εταιρείας και θα προκη-
ρυχθεί καινούριος διαγωνισμός. Σε αυ-
τήν την περίοδο γινόμαστε οι κακοί για
την εν λόγω εταιρεία -γιατί το ψάχνου-
με- μερικά επακόλουθα αυτού του γε-
γονότος θα σας τα πω παρακάτω. Τότε
«σκάει μύτη» με ταχείς ρυθμούς μάλι-
στα  το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αρχίζει
να παίρνει παρατάσεις της σύμβασης
της με τον ΟΑΣΑ η εταιρεία, και εδώ
αρχίζουν τα ερωτήματα, γιατί γιαγιά
έχεις μεγάλα μάτια, μα για σε βλέπω κα-
λύτερα κοριτσάκι μου, γιατί έχεις μεγά-
λα δόντια, μα για .....τι κόλλημα έπαθα
με την κοκκινοσκουφίτσα ως εδώ και
μη παρέκει, δεν θα ξανά μπερδευτώ,
πάμε στα δικά μας. 

Εμείς υπογράψαμε σύμβαση με τον
ΟΑΣΑ ή με την εταιρεία; Και αν υπο-
γράψαμε με τον ΟΑΣΑ τότε γιατί δί-
νουμε εγγύηση διακόσια ευρώ στην

“Εμείς υπογράψαμε σύμβαση

με τον ΟΑΣΑ ή με την εταιρεία;

Και αν υπογράψαμε με τον ΟΑΣΑ

τότε γιατί δίνουμε εγγύηση

διακόσια ευρώ στην αρχή

και τριακόσια τώρα

και πόσα στο μέλλον

σε μια ανώνυμη εταιρεία;”

Ηλεκτρονικό
εισιτήριο

του Σταύρου Μέρου
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αρχή και τριακόσια ευρώ τώρα και δεν
ξέρω εγώ πόσα στο μέλλον σε μια ανώ-
νυμη εταιρεία; Με αυτόν τον τρόπο δί-
νουμε ένα τεράστιο ποσό σε μια εταιρεία
σαν κεφάλαιο και όχι σαν ποσό αγορο-
πωλησίας μεταξύ δύο εταιρειών. Κανο-
νικά την εγγύηση δεν έπρεπε να τη δί-
ναμε στον ΟΑΣΑ, δηλαδή στο κράτος;
Αν για Χ λόγους η ανώνυμη εταιρεία
κηρύξει πτώχευση, τα λεφτά μας θα επι-
στραφούν; Υπάρχει εγγύηση; Δυστυχώς
έχουμε κοντινό αρνητικό παράδειγμα
που το πρακτορείο τύπου “Ευρώπη”,
κήρυξε πτώχευση και οι εγγυήσεις από
όλη την Ελλάδα χάθηκαν.

Πως μπορεί μια εταιρεία να κλειδώ-
νει το μηχάνημα ενώ υπάρχει κάποιο
ποσό μέσα και ειδικά την Παρασκευή
που χρειάζεται τρεις μέρες για να ανοί-
ξει; Σε αυτό υπάρχει αξιοκρατία ή γίνε-
ται κατά το δοκούν; Δηλαδή "είσαι πε-
λάτης μου και σε άλλα προϊόντα που
πουλά η εταιρεία, έχει καλώς, αλλιώς ας
πρόσεχες ". Την επισκεψιμότητα και τα
διαφυγόντα κέρδη  ποιος θα τα δώσει;
Βαρέθηκα να ακούω την “καραμέλα”,
ότι βάλτε παραπάνω λεφτά να μην έχεις
άγχος. Το 70% των περιπτέρων μαζεύει
τα λεφτά κάθε βράδυ και τα καταθέτει.
Μια κρατική εταιρεία θα έδειχνε μεγα-

λύτερη διαλλακτικότητα και στους μι-
κρότερους.

Το λειτουργικό του POS είναι από
τη μάνα του κακό ή έγινε επίτηδες;
Το “Ζ” που βγάζει κάθε μέρα έχει κάτι μι-
κροσκοπικά  διακεκομμένα γράμματα και
δεν δίνει καμία πληροφορία, (μόνο τι
έχουμε πουλήσει), ούτε υπόλοιπο, ούτε
ποσοστό κέρδους. Πρέπει κάθε μέρα, τε-
φτέρια και υπολογισμούς.

Εγώ προσωπικά έχω φτιάξει στο ex-
cel ένα προγραμματάκι, που αν σου τύ-
χει κάτι και δεν το ενημερώσεις, δεν
πειράζει το κόβουν την Παρασκευή.
Πότε μπαίνει η προμήθεια μας;
Την πρώτη του επόμενου μήνα,
ωραία κάνε ότι την παίρνεις και θα

δεις την πρώτη Παρασκευή. Πρέπει
να αφαιρείται μάλλον κάθε δέκα με δε-
καπέντε του επόμενου .

Αφού το POS έχει τόσο κακό λει-
τουργικό, δεν έπρεπε με κάποιο τρόπο
να ειδοποιούνται αυτοί που πλησιάζουν
στην κόκκινη γραμμή ώστε να μην
κλείνει το μηχάνημα;

Για να τελειώνω γιατί θα χρει-
αστώ ένα τεύχος μόνος μου -αυτά
περί κακών και καλών- σε άλλους
βάζουν μηχάνημα αμέσως, σε άλ-
λους πρέπει να πέσουν δέκα τηλέ-
φωνα σε υψηλά ιστάμενους. Σε άλ-
λους κάνουν συγχρονισμό αυθημε-
ρόν, σε άλλους κάνει ένα μήνα. Σε
άλλους δείχνουν πως λειτουργεί, σε
άλλους βρες το μόνος σου είναι εύ-
κολο, δεν έχει τελειωμό αυτό.

Εγώ αυτό που περιμένω εν κατα-
κλείδι, είναι μια καλύτερη διαλλακτι-
κότητα από όλους τους φορείς, και να
πάψουμε πια να είμαστε ένα νούμερο
στον υπολογιστή. Είμαστε οντότητες με
ονοματεπώνυμο που παλεύουμε κάθε
μέρα  σε αντίξοες συνθήκες με μηδαμι-
νό κέρδος.

Αυτά για τώρα. Γεια σας

Ο Σταύρος Μέρος είναι Αντιπρόεδρος

της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτεριούχων

Πειραιά και Περιχώρων

«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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Πολλαπλά τα οφέλη για το επιβατικό κοινό
και τον ΟΑΣΑ από την εφαρμογή

του ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Στα θετικά αποτελέσματα του
Οργανισμού από την εφαρ-
μογή της Ηλεκτρονικής

κάρτας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος
του ΟΑΣΑ Τάσος Ταστάνης.

Όσον αφορά τα θέματα που απασχο-
λούν τους περιπτερούχους για την πώ-
ληση των ηλεκτρονικών καρτών δήλω-
σε ότι ο οργανισμός προσπαθεί να τα
επιλύσει και κάλεσε την «Ένωση Επαγ-
γελματιών Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων» να καταθέσει αναλυ-
τικό υπόμνημα.

- Απαντώντας στην ερώτηση
για τους λόγους που συντέλεσαν
στην άνοδο των εσόδων του Οργα-
νισμού δήλωσε:

«Το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η
πλατφόρμα OASA telematics έχουν
ολοκληρωθεί και οι αστικές συγκοινω-

νίες της Αθή-
νας, δουλεύουν
με δυο εργα-
λεία όπου ανα-
βάθμισαν τις
υπηρεσίες του
Οργανισμού
προς το επιβα-
τικό κοινό.

Πριν από
αυτή την εξέλι-
ξη - με το χάρ-
τινο εισιτήριο-
λειτουργούσα-
με σε συνθήκες
με χαρτί και
μολύβι. Σήμε-

ρα με τη συγκεκριμένη αναβάθμιση
έχουμε πολύ καλή εικόνα.

Έτσι λοιπόν και τα οικονομικά έσοδα
του Ομίλου είναι σε πορεία ανάτασης. 

Για το 2017 τα κέρδη προ φόρων
είναι 2.510.000 ευρώ, έναντι 685.000
ευρώ το 2016. Οι ζημιές προ φόρων
σε επίπεδο Ομίλου, έφτασαν τα
8.836.108 ευρώ έναντι 84.887.842
ευρώ το 2016. Έχουμε δηλαδή μια
εντυπωσιακή μείωση κατά 89,59%!

Οι επιβάτες της Αθήνας έχουν αγκα-
λιάσει με πολλή αγάπη το ηλεκτρονικό
εισιτήριο πριν ακόμα συμπληρωθεί
ένας χρόνος από την εφαρμογή του. 

Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι με
το χάρτινο εισιτήριο διαθέταμε 250.000
το μήνα, ενώ τώρα έχουμε φτάσει τις
800.000 προσωποποιημένες κάρτες
και 385.000 ανώνυμες αντίστοιχα. Αυ-

τό σημαίνει ότι περισσότεροι από 1,18
εκατομμύρια επιβάτες μετακινούνται με
κάρτα.

Από τις προσωποποιημένες κάρτες, οι
εγκεκριμένες κάρτες για το μηνιαίο
δικαίωμα της ανεργίας έχουν ξεπε-
ράσει τις 210.000 και οι αντίστοιχες
για το δικαίωμα αυτό ΑμΕΑ τις
35.000.

Πριν την εφαρμογή του ηλεκτρονι-
κού εισιτηρίου δεν υπήρχαν ελεγκτικές
διαδικασίες και η Αθήνα σε σχέση με
άλλες χώρες της Ευρώπης είχε καθυστε-
ρήσει στην εφαρμογή αυτή.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι παρά το
γεγονός ότι σε άλλες πόλεις της Ευρώ-
πης η προσαρμογή αυτή πήρε δυο και
τρία χρόνια, στην Αθήνα έγινε στο διά-
στημα ενός χρόνου. Αυτό βέβαια, δε ση-
μαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα
και καθυστερήσεις που πρέπει να ξεπε-
ραστούν.

Θέλω εδώ να σημειώσω επίσης ότι η
σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο,
υπήρχε πριν αναλάβει η σημερινή δι-
οίκηση και η ίδια η εταιρεία έπρεπε μα-
ζί με τον Οργανισμό μας σε σύντομο
χρονικό διάστημα, να ξεπεράσουμε
προβλήματα που γεννούσε αυτή η δια-
δικασία, όπως για παράδειγμα το θέμα
των προσωπικών δεδομένων κ.ά.

Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγ-
γνώμη από το επιβατικό κοινό που τα-
λαιπωρήθηκε τους πρώτους μήνες
εφαρμογής του μέτρου και θέλω να
προσθέσω ότι δε θα φτάναμε σε αυτό το
αποτέλεσμα, αν δεν υπήρχε η τιτάνια

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
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Συνέντευξη με τον Πρόεδρο
του ΟΑΣΑ Τάσο Ταστάνη
προσπάθεια των εργαζομένων και η
υπομονή του επιβατικού κοινού. 

Πρόθεση μας είναι να σταματήσει
σύντομα η έκδοση του χάρτινου –ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου, το οποίο κοστίζει
και προτρέπουμε το επιβατικό κοινό να
χρησιμοποιεί μόνο την ηλεκτρονική
κάρτα, η οποία μπορεί να φορτίζεται με
πολλούς τρόπους.

- Απαντώντας στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι περι-
πτερούχοι μετά την εφαρμογή του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δήλωσε
τα εξής:

Με την «Ένωση Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά και Περι-

χώρων» έχουμε καλή συνεργασία. Θέ-
λουμε τα προβλήματα που έχουνε προ-
κύψει μετά την εφαρμογή του ηλεκτρο-
νικού εισιτηρίου, να μας τα επισημαί-
νουν και τους καλούμε σε συνάντηση
για να τα επιλύσουμε. Ξαναλέω όμως
ότι επειδή είναι ένα μεγάλο και πολυ-
σύνθετο έργο, καλό είναι να έχουμε λί-
γο υπομονή. Παράδειγμα με την προ-
σωποποιημένη κάρτα υπάρχει θέμα,
καθώς για την έκδοση της απαιτείται και
ελεγκτική διαδικασία.

Τέλος, ο Τ. Ταστάνης σημείωσε ότι
ακόμα υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις
σε λεωφορεία και προσωπικό και ότι
τόσο από τη διοίκηση του Οργανισμού
όσο και από την πολιτική ηγεσία του

αντίστοιχου Υπουργείου υπάρχει βού-
ληση σύντομα τα κενά αυτά να καλυ-
φθούν. Έχουμε μπει ήδη στη διαδικα-
σία για την αγορά 92 νέων λεωφορεί-
ων.

Βήμα βήμα μαζί με τους εργαζόμε-
νους -που για μια φορά θέλω να τους
ευχαριστήσω- προσπαθούμε να προ-
σφέρουμε καλύτερες συγκοινωνίες στο
επιβατικό κοινό της Αθήνας. 

*Η συνέντευξη του Προέδρου του ΟΑ-

ΣΑ μεταδόθηκε μέσω της συχνότητας της

Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά «Κανάλι

Ένα 90,4» στην εκπομπή «Αντίσταση κατά

της Αρχής» με τους δημοσιογράφους Γιάννη

Κλάδη και Νίκο Σηφάκη.
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΞΠΡΕΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διευκολύνσεις σε φορολογούμενους που αφορούν σε τα-
χύτερη επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ και την εξό-
φληση του ΕΝΦΙΑ προβλέπει το νομοσχέδιο «Κεντρικά
Αποθετήρια Τίτλων» που κατατέθηκε στη Βουλή. Αναλυτι-
κότερα το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την επίσπευ-
ση των διαδικασιών επιστροφής του φόρου εισοδήματος ή
του ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις και επαγγελμα-
τίες με εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου. Η επιστροφή διενερ-
γείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού
των 10.000 ευρώ.

ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΕΠΑΦΑ

Την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικών πληρωμών
στην Ευρώπη αποτελεί ιστορικά η τεχνολογία ανέπαφων συ-
ναλλαγών, καθώς σχεδόν οι μισές πληρωμές με χρήση κάρ-
τας, γίνονται πλέον ανέπαφα. Η νέα έρευνα της Mastercard
αποδεικνύει την αύξηση της χρήσης ανέπαφων συναλλαγών
στην Ευρώπη, καταγράφοντας άνοδο 97%, για το τρέχον έτος.
Συγκεκριμένα, σε περισσότερες από 15 κύριες, ευρωπαϊκές
αγορές, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Δανίας, Κροατίας,
Ελλάδας, Ουγγαρίας, Ολλανδίας, Πολωνίας και Ρωσίας, το
50% των συναλλαγών στα καταστήματα γίνεται ανέπαφα.

ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΟ E-ΓΕΜΗ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΕ 130.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκηρυχ-
θεί το έργο για το ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ (e-ΓΕΜΗ), που θα
δώσει σε 130.000 ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να
λάβουν απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή και να μπο-
ρούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τους ισολογισμούς τους,
παρακάμπτοντας πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια, όπως γνω-
στοποίησε από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.
Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αν κάπου πρέπει να
πέσουν όλες οι δυνάμεις μας, είναι στην ολοκλήρωση αυτού
του έργου, που θα αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο
οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον τρόπο συ-

ναλλαγής με το δημόσιο». Ο κ.Παππάς χαρακτήρισε το ηλε-
κτρονικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως ένα μεγά-
λο βήμα που κάνει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Κεν-
τρική ‘Ενωση Επιμελητηρίων.

ΕΚΤ: ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Η ΧΡΗΣΗ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Την εκρηκτική άνοδο της χρήσης του πλαστικού χρήμα-
τος στη χώρα μας την περίοδο 2015-2017, μετά δηλαδή την
επιβολή των capital controls, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της
ΕΚΤ, που φέρνουν την Ελλάδα να καλύπτει σημαντικό μέ-
ρος της διαφοράς που τη χώριζε μέχρι σήμερα από τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Η αξία των συναλλαγών με κάρτες ως
ποσοστό του ΑΕΠ εκτινάχθηκε από 5% το 2015 στο 12,1% το
2017, προσεγγίζοντας το μέσο όρο της Ευρωζώνης που δια-
μορφώθηκε πέρυσι στο 14,8%.

ΑΑΔΕ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΟΣΟΥΣ
ΔΕ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Προθεσμία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018 δίνει το υπουρ-
γείο Οικονομικών στους επαγγελματίες και καταστηματάρχες
να δηλώσουν  στο Taxisnet τον επαγγελματικό τους λογα-
ριασμό. Σε διαφορετική περίπτωση τους περιμένει πρόστιμο
1.000 ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση οι επαγγελματίες που
υποχρεούνται να διαθέτουν POS και να δέχονται ηλεκτρο-
νικές πληρωμές θα πρέπει εντός μήνα να δηλώνουν τον
επαγγελματικό λογαριασμό τους. Ωστόσο, για την πρώτη
εφαρμογή οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία να δηλώσουν τον
επαγγελματικό λογαριασμό έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Οικονομικές ειδήσεις

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
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Α Π Ο Ψ Η

Ηαλήθεια είναι πως μεγά-
λωσα σ΄έναν κόσμο πολύ
διαφορετικό από το σημε-

ρινό.

Πολλά πράγματα που τα θεωρού-
σαμε "πρότυπο" η κλειδί για την επι-
τυχία, μόνο γέλιο και ειρωνείες προ-
καλούν αυτή την εποχή.

Πόσοι άραγε δεν εμπνεύστη-
καν από τον τρόπο που ο Μάρλον
Μπράντο κρατάει το τσιγάρο του
ανάμεσα στα χείλη, στο "Λεωφο-
ρείο ο πόθος" , ως Στάνλεϋ Κο-
βάλσκι

Πόση αρρενωπότητα- σκληράδα
δε μας μεταβίβασε ο Κλιντ Ίστγουντ
ως περιπλανώμενος κάου-μπόυ με το
να μασουλάει το πούρο του λίγο πριν
αποδώσει δικαιοσύνη...

Ας μην αναφέρω τους ευαίσθη-
τους καλλιτέχνες συγγραφείς , ζωγρά-
φους όπου μέσα στην αιθάλη του κα-
πνού και με τη βοήθεια του αλκοόλ
βεβαίως έβρισκαν το δρόμο για την
ολοκλήρωση του μισοτελειωμένου
έργου τους...

Ή τις μοιραίες γυναίκες με τα κα-
ταπληκτικά κορμιά και καμπύλες που
σε πλησίαζαν ζητώντας σου ¨Φωτιά"
!!!

Αυτά όμως παλιά! 

Σήμερα ο καπνιστής εξορίζεται σε
ταράτσες, υπαίθριους χώρους (για πό-
σο ακόμα;) θεωρείται κοινωνικός πα-
ρίας, βρωμάει η ανάσα του (δε μυρίζει
ταμπάκο πια που ξελόγιαζε τις γυναί-
κες), πάσχει από πολλά σύνδρομα (!!!)
και πολλά άλλα που σίγουρα έχετε
διαβάσει και ακούσει.

Θεωρώ πως το ζήτημα δεν είναι
μόνο θέμα υγείας αλλά έχουμε προ-
χωρήσει σε ένα ιδιότυπο κυνήγι μα-
γισσών. Θα εκπλαγούν πολλοί όταν
ακούσουν γιατρούς να λένε πως 3-5

τσιγάρα την ημέρα δεν προκαλούν
βλάβη και πιθανώς δρουν ευεργετικά
σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ παθή-
σεις στομάχου..)

Όπως θα έπρεπε να πίνει κανείς
με μέτρο, να ασκείται με μέτρο, να
οδηγεί με μέτρο, έτσι και το κάπνισμα
με μέτρο θα πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται φυσιολογικά

Είναι τυχαίο που σπουδαίες προ-
σωπικότητες - Πρόεδροι, Στρατηγοί,
Επαναστάτες, Επιστήμονες- είχαν τον
καπνό ως βασικό τους σύμμαχο;

ΥΓ1: Φαντάζομαι πως θα προ-
καλέσω τη μήνη των αντικαπνι-
στών αλλά σας διαβεβαιώ πως το
κείμενο αυτό γράφτηκε για να
υπερασπίσει  όχι τους καπνιστές
αλλά το δικαίωμα να ζούμε όλοι
μαζί χωρίς αποκλεισμούς. Καπνι-
στές ή μη, ας παραμείνουμε ευγε-
νικοί...

ΥΓ2: Και μην ξεχνάτε, το κα-
λύτερο πράγμα στον κόσμο είναι
ένα ποτό πριν και ένα τσιγάρο
μετά...

Ο Γιάννης Σκούρτης είναι

Γενικός Γραμματέας

του Διοικητικού Συμβουλίου

της Ένωσης Επαγγελματιών

Περιπτερούχων Πειραιά και

Περιχώρων  η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Ο κύκλος
των χαμένων
καπνιστων

του Γιάννη Σκούρτη 

“Όπως θα έπρεπε

να πίνει κανείς με μέτρο,

να ασκείται με μέτρο,

να οδηγεί με μέτρο,

έτσι και το κάπνισμα με μέτρο

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται

φυσιολογικά”
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Ηυπουργός Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου πα-

ραχώρησε συνέντευξη Τύπου, για

την εξειδίκευση των μέτρων ελά-

φρυνσης των μη μισθωτών που

εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το μέτρο της ασφαλιστικής

ελάφρυνσης χιλιάδων μη μισθω-

τών (ελεύθερων επαγγελματιών,

αγροτών, αυτοαπασχολούμενων

γιατρών, μηχανικών και δικηγό-

ρων), εξειδίκευσε κατά τη διάρκεια

συνέντευξης Τύπου που έδωσε η

υπουργός Εργασίας, Ε. Αχτσιόγλου.

Συγκεκριμένα από την

1/1/2019, η κ. Αχτσίογλου είπε ότι,

διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά,

μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά

για την κύρια σύνταξη:

1) Των ελεύθερων επαγγελ-

ματιών και αυτοαπασχολού-

μενων κατά 33,3%, δηλαδή

από 20% σε 13,33%.

2) Και των αγροτών, επίσης,

κατά 33,3%, σε 12% από 18%

που θα ήταν την 1/1/2019.

(Θυμίζω ότι για τους αγρότες

υπήρχε ένα μεταβατικό διά-

στημα το οποίο διαμορφώνε-

ται πλέον ως εξής: το 2020 η

εισφορά θα

είναι 12,66%,

το 2021 θα

είναι 13% και

το 2022 θα

είναι 13,33%).

Επιπλέον, για

αυτοαπασχολούμε-

νους μηχανικούς,

δικηγόρους και

γιατρούς, το ασφάλιστρο για επι-

κουρική σύνταξη και εφάπαξ θα

υπολογίζεται αναδρομικά από την

1/1/2017 στην ελάχιστη βάση υπο-

λογισμού ανεξαρτήτως εισοδήματος

και η εισφορά δεν θα ξεπερνά το

ελάχιστο που ισχύει σήμερα των

64,5 ευρώ/μήνα, επισήμανε η

υπουργός.

Και πρόσθεσε: «Για τους νέους

επιστήμονες κάτω της 5ετίας όπως

γνωρίζετε ίσχυε το εξής ευνοϊκό

σχήμα: για τα πρώτα δύο χρόνια το

ασφάλιστρο για κύρια σύνταξη

ήταν 14%, υπολογισμένο σε ελάχι-

στη βάση των 410 ευρώ, και για τα

επόμενα τρία χρόνια το ασφάλιστρο

Έφη
Αχτσιόγλου:

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
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ήταν 17% και πάλι σε αυτήν την

χαμηλότερη ελάχιστη βάση. Από

1/1/2019 οι κάτω της 5ετίας επιστή-

μονες θα έχουν ασφάλιστρο για

κύρια σύνταξη 13,33% που για την

ελάχιστη εισφορά θα υπολογίζεται

και πάλι στο μειωμένο ποσό των

410 ευρώ».

Συνολικά, με τις νέες παρεμ-

βάσεις, 250.000 μη μισθωτοί ασφα-

λισμένοι θα έχουν πολύ σημαντικές

ελαφρύνσεις, τόνισε η υπουργός.

«Εδώ, πρέπει να υπογραμμί-

σουμε ότι σύμφωνα με τα ειδοποι-

ητήρια που εστάλησαν το

προηγούμενο διάστημα, και όχι με

εκτιμήσεις ή προβλέψεις, ήδη το

88% των μη μισθωτών πληρώνει

χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές

σε σχέση με το προηγούμενο καθε-

στώς», υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Δηλαδή περίπου 1.250.000 μη μι-

σθωτοί ήδη πληρώνουν λιγότερα

και άλλοι 250.000 έχουν τις σημαν-

τικές ελαφρύνσεις που προανέφερα.

Ουσιαστικά, λοιπόν, το σύνολο των

μη μισθωτών (περίπου 1,5 εκατ.)

ευνοείται με το νέο ασφαλιστικό και

τις πρόσθετες ελαφρύνσεις του

2019».

Οι ελαφρύνσεις αυτές, όπως

είπε η κ. Αχτσιόγλου, έρχονται ως

αποτέλεσμα της θετικής πορείας

των οικονομικών του Ενιαίου

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σε

συνδυασμό με τη συνολική θετική

πορεία των δημοσιονομικών της

χώρας.

Μέτρα ελάφρυνσης
για 250.000 επαγγελματίες
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Η εκδρομή της Ένωσης
Λίμνη Κερκίνη - Οχυρά Ρούπελ – Θεσσαλονίκη

19-20-21 Οκτωβρίου
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ (Παρασκευή 19/10/2018)
 7.30 Συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
 8.00 Αναχώρηση για Κερκίνη με ενδιάμεσες στάσεις
 15:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο.
 Τακτοποίηση στα δωμάτια και ενημέρωση για
το πρόγραμμα.
 17:30 Περιήγηση με βάρκα στο παρυδάτιο δά-
σος,στην κατοικία των πουλιών,πανέμορφο υδάτινο
μονοπάτι.
 19:00 Περιβαλλοντική ενημέρωση για το χθες
και το σήμερα της λίμνης
 20:00 γεύμα στον ξενοδοχείο, με φαγητά τα
οποία είναι όλα μαγειρεμένα σε φούρνο με ξύλα.
 Ελεύθερη ώρα.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (Σάββατο 20/10/2018)
 08:00-09:30 πρωινό με πίτες, κέικ, μηλόπιτα,
μέλι, μαρμελάδες, βούτυρο, αυγά.
 10:00 Μικρή πεζοπορία στο λιμανάκι της Κερκίνης.
 10:30 Επίσκεψη στα Οχυρά Ρούπελ
 12:30 Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Τιμίου
Προδρόμου στο Ακριτοχώρι.
 13:30 Πικ-νικ στο κιόσκι πάνω από το Μονα-
στήρι, τρώμε αγναντεύοντας τη λίμνη.
 15:00 Ξεκούραση
 17:30 Πεζοπορία στο χωριό Άνω Πορρόια, διαδρο-
μή μέχρι το ξωκλήσι του 'Αη Γιώργη. [προαιρετικά]
 20:00 Ελεύθερη ώρα.
 21.00 Γεύμα στο ξενοδοχείο και αποχαιρετιστή-
ριο γλέντι.

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ (Κυριακή 21/10/2018)
 Πρωινό
 Αναχώρηση για Σπήλαια Αλιστράτης
 Στάση και παραμονή στη Θεσσαλονίκη.
 Επιστροφή στον Πειραιά με ενδιάμεσες στάσεις.
(ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΡΙΗ-
ΓΗΤΗΣ. http://www.oikoperiigitis.gr/el/)

Ε Ν Ω Σ Η
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On line ενημέρωση από την
ηλεκτρονική μας σελίδα:

www.agiatriasperiptera.gr
Επανεκκίνηση της on line ενη-

μέρωσης από την ηλεκτρονική σελί-
δα της Ένωσης www.agiatri-
asperiptera.gr με ειδήσεις και ρε-

πορτάζ για τα προβλήματα του κλά-
δου και την δραστηριότητα της
Ένωσης Επαγγελματιών Περι-
πτερούχων Πειραιά και περιχώ-

ρων “η Αγία Τριάς”. 

Και βέβαια ηλεκτρονικά η δί-
μηνη έκδοση του περιοδικού
μας “Νέα από το ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ”.







Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
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Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων έναντι τέλους σε Α.μεΑ , πο-
λύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων
με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν
στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ανα-
λύονται παρακάτω για την παραχώρηση μιας (1) θέσεως περιπτέρου: 

1. Ακροπόλεως και Νέστορος στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας
με ετήσιο τίμημα 5.800€.

2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι
εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι, και 
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφε-

δροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρό-
πο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως
την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν
χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και
τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας πε-
ρίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με
οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης
λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους
Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή τέλους,
βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικο-
νομικού έτους (2017) και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαι-
ωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του
Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακα-
νονισμού καταβολής αυτών. 

Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό,
στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνον οι υποψήφιοι δικαιούχοι με το χα-
μηλότερο εισόδημα που αντιστοιχούν στο τριάντα τοις εκατό (30%) των πε-
ριπτέρων που διατίθενται. Αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσό-
τεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση.

Επειδή η διατιθέμενη θέση είναι μόνο μια, δεν θα διενεργηθεί δη-
μόσια κλήρωση για την παραχώρηση της. 

4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται
για οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παρα-
χωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. Σύζυγος ή
ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων
κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα,
εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση
πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των
λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιο-
λογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δρα-
στηριοτήτων του Δήμου από 1-10-2018 μέχρι και 12-10-2018: 

Άτομα με Αναπηρία
1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγει-

ονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα,
από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Πολύτεκνοι
1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
4. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων

Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
5. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Πολεμιστές Κύπρου
1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
4. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α'

και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνω-
ρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
6. Η κατασκευή του περιπτέρου ή η επισκευή του ήδη υπάρχοντος

(όπου αυτό υφίσταται) καθώς και οι δαπάνη για την εγκατάσταση με-
τρητή και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος βαρύνει τον δικαιούχο και θα
πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Χρή-
σεως Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. Επίσης
για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου , πέραν του χώρου που καταλαμβάνει
η παραχωρηθείσα θέση περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958.

7. Το Α.με Α ή ο πολύτεκνος ή ο πολεμιστής Κύπρου στον οποίο
έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα παραχώρησης θέσης περιπτέρου , υπο-
χρεούται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με αυ-
τή, εντός 10 ημερών από τη λήξη της περιόδου παραχώρησης και να πα-
ραδώσει τα κλειδιά του περιπτέρου καθώς και τον εξοφλητικό λογαρια-
σμό ΔΕΗ στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Σε περίπτωση που είχε τοπο-
θετήσει το κουβούκλιο με δική του δαπάνη, δικαιούται εντός αυτού του
10ημέρου και αν το επιθυμεί, να το απομακρύνει με δική του δαπάνη. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστο-
σελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφη-
μερίδες. 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
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Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής η σύναψη
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Πε-

ριφέρειας και του Δήμου Πειραιώς για την ανά-
πλαση της περιοχής
του Μικρολίμανου,
προϋπολογισμού
5.700.000 € με πό-
ρους της Περιφέρει-
ας.

Η μελέτη ανά-
πλασης περιλαμβά-
νει την Ακτή Κου-
μουνδούρου τις
οδούς Ν. Βότση και
Επιδαύρου, τον ελεύ-
θερο χώρο στα
“Προσφυγικά”, συ-
νολικής έκτασης
15.600 τμ.

Η μελέτη συμμορφώνεται και υλοποιεί την (τε-
λεσίδικη) απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία
καθαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές και δια-
μορφώσεις επί του παραλιακού μετώπου, προκει-
μένου αυτό να λειτουργήσει ως ένας δημόσιος –

κοινόχρηστος χώρος, περιπάτου και αναψυχής.

Με το έργο επιλύονται τα γνωστά, χρόνια, προ-
βλήματα που υποβάθμιζαν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής (πα-

ράνομο παρκάρισμα, ηχορύπανση, αντιαισθητικές
κατασκευές, κλεισμένη πρόσβαση προς το θαλάσσιο
μέτωπο) και η πόλη ανακτά, εκ νέου, τη σχέση και
την ανεμπόδιστη επικοινωνία με τη θάλασσα.

Προβλέπεται η μονοδρόμηση της κύριας οδού

Η ανάπλαση
στο Μικρολίμανο

επιτέλους γίνεται πράξη

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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που γίνεται  ήπιας κυκλοφορίας, η διαπλάτυνση
των πεζοδρομίων, η κατασκευή καθιστικών, η
σκίαση και η δενδροφύτευση κατά μήκος του πα-
ραλιακού μετώπου, ποδηλατόδρομος και δύο χώροι
στάθμευσης.  Στο άνω τμήμα διαμορφώνεται χώρος
για οργανωμένη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
από τα καταστήματα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης, ει-
σηγούμενος το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
αναφέρθηκε στη σημασία του έργου που έχει ως
στόχο να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά
την περιοχή του Μικρολίμανου διασφαλίζοντας
την απρόσκοπτη λειτουργία των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων αλλά και την αποκατάσταση και υπο-
στήριξη της πολεοδομικής και της κοινωνικής λει-

τουργίας της ευρύτερης περιοχής, αποκαθιστώντας
τη σχέση με το θαλάσσιο μέτωπο, αποδίδοντας στην
πόλη έναν δημόσιο, κοινόχρηστο χώρο λειτουργικό
και αισθητικά ελκυστικό για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες. Πρόκειται για μια ακόμη παρέμ-
βαση ανάπλασης που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια
Αττικής και υλοποιείται από το Δήμο Πειραιά σύμ-
φωνα με τη μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών του
και θα ολοκληρωθεί σε 8 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.)».

Η ανάπλαση στο Τουρκολίμανο συνιστά στρα-
τηγική παρέμβαση μεγάλης κλίμακας, επιφάνειας
15.600 τμ συνολικού προϋπολογισμού 5.700.000
ευρώ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει μετά το κα-
λοκαίρι του 2019.



Η HELL ENERGY είναι ένας νέος επιτυχημένος παί-
κτης στην ηλικίας δυο δεκαετιών και δυναμικά ανα-
πτυσσόμενης αγορά ενεργειακών ποτών. Η HELL
είναι ακόμα μια από τις πιο γρήγορα εξελισσόμενες
μάρκες της FMCG, κάτι που αποδεικνύεται από το
σύντομο δρόμο προς την επιτυχία και τις εκτινασσό-
μενες εξαγωγικές αγορές. Η μάρκα που γεννήθηκε το
2006 έγινε ένας κυρίαρχος ανταγωνιστής στις διεθνείς
αγορές μέσα σε τρία χρόνια. Με το να είναι η κορυ-
φαία επιλογή των καταναλωτών τώρα διατίθεται σε
σχεδόν 50 χώρες παγκοσμίως. Το μυστικό της HELL
ENERGY βρίσκεται στην άριστη ποιότητα, στην άριστη
σχέση ποιότητας τιμής της μάρκας, την ευρεία διαθε-
σιμότητα (σκοπεύουμε να πετύχουμε μια διανομή
70% σε κάθε χώρα), το διεθνές υπόβαθρο μάρκε-
τινγκ και επικοινωνίας και τελικά την τοποθέτηση της
μάρκας ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών.

Το σλόγκαν, “Gives you power like Hell” συνοψίζει
όλες τις αξίες και επιτρέπει στους καταναλωτές να ξε-
περνούν τις καθημερινές προκλήσεις τους και τους
συνοδεύει στον κόσμο των σπορ και της διασκέδα-
σης.

Ο πρώτος σταθμός των διεθνών δραστηριοτήτων
μάρκετινγκ ήταν η διετής συμφωνία χορηγίας με την
ομάδα AT&T Williams Formula 1, όπου η HELL έγινε
πρωτοπόρος ανάμεσα στις Ουγγρικές εταιρίες και η
δεύτερη στον κόσμο στην αγορά των ενεργειακών

ποτών που μπήκε στον κόσμο των αγώνων της For-
mula 1. Τώρα οι δραστηριότητες μάρκετινγκ είναι
εστιασμένες σε αγώνες drift και rally. Η μάρκα είναι
ακόμα ενεργή σε τεχνικά σπορ και στον μηχανοκί-
νητο αθλητισμό.

Για να εδραιώσουμε αυτή την άριστη ποιότητα και
στους καταναλωτές και στους συνεργάτες, το 2010
ξεκινήσαμε μια ση-
μαντική ανάπτυξη
στην Ουγγαρία. Το
παγκόσμιας κλάσης
εργοστάσιο εμφιά-
λωσης ιδρύθηκε ει-
δικά για την
παρασκευή μπουκα-
λιών των 250, 330,
475, και 500ml. Η
HELL ENERGY παρά-
γει για εισαγωγές και
εξαγωγές από την
άνοιξη του 2011 στο
υπερσύγχρονο εργο-
στάσιο εμφιάλωσης
στο Szikszó. Παρα-
καλώ επισκεφτείτε το
www.cofilling.com
για περισσότερες λε-
πτομέρειες.
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H E L L  E N E R G Y

Ο ιαπωνικός Όμιλος Japan Tobacco Inc., o οποίος

ανήκει κατά 33% στο Ιαπωνικό κράτος, ολοκλήρωσε

επιτυχώς τη διαδικασία εξαγοράς της ρωσικής καπνο-

βιομηχανίας DONSKOY TABAK και συνακόλουθα

και της ελληνικής ΣΕΚΑΠ.

“Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και με την

αξιοποίηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της

ΣΕΚΑΠ, ισχυροποιείται η θέση της JTI στην ελληνική

αγορά παρέχοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την

JTI και τους συνεργάτες της.

Παρότι επισήμως οι δύο εταιρίες θα εξακολουθή-

σουν να δραστηριοποιούνται ως ξεχωριστές οντότη-
τες, η JTI Hellas αναλαμβάνει την υποστήριξη και
προώθηση των εμπορικών σημάτων της ΣΕΚΑΠ στην
ελληνική αγορά.”

Η  Σ Ε Κ Α Π  σ τ ο ν  Ι α π ω ν ι κ ό  ό μ ι λ ο  J T I

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΟΡΑΣ
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Πιστή στην ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία και
πεπεισμένη πως το μέλλον ανήκει στους νέους, η
Καπνοβιομηχανία Καρέλια τίμησε και φέτος τα παι-
διά των εργαζομένων της που πέρασαν με επιτυχία
τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα της χώρας.

Σε μια φιλική συνάντηση στις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας στην Καλαμάτα, ο Διευθύνων Σύμβου-
λος, κ. Ανδρέας Καρέλιας και ο Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ., κ. Στάθης Καρέλιας υποδέχθηκαν και συνε-
χάρησαν τους επιτυχόντες του Ακαδημαϊκού Έτους
2017-2018, καθώς και τους γονείς τους.

«Είναι μεγάλη η χαρά μας, κάθε
χρόνο, τέτοια μέρα, όταν έχουμε
την ευκαιρία να συναντήσουμε
από κοντά τα δικά μας παιδιά που
διακρίθηκαν στις εισαγωγικές εξε-
τάσεις, επισφραγίζοντας με τον
τρόπο αυτόν σκληρή δουλειά
ετών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο

κ. Ανδρέας Καρέλιας, ο οποίος συνέχισε, τονίζον-
τας ότι «Η Εταιρεία δεν θα πάψει ποτέ να βρίσκεται
στο πλευρό των ανθρώπων της και των οικογε-
νειών τους. Είμαστε σίγουροι, πως τα παιδιά που
βρίσκονται σήμερα εδώ, μαζί μας, θα αποτελέ-
σουν φωτεινό παράδειγμα για τις γενιές που θα
ακολουθήσουν, δίνοντας το στίγμα με τις γνώσεις
τους, την κατάρτιση και το ήθος τους».

Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε με την προ-
σφορά σε κάθε φοιτητή ενός σύγχρονου laptop
που θα αποτελέσει εργαλείο έρευνας και μάθησης

Η Καρέλια  Α.Ε.  επ ιβραβεύε ι  τα  παιδ ιά  των εργαζομένων

Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει, ότι οι δικαιούχοι μειωμένου κομί-
στρου (φοιτητές, σπουδαστές, άτομα άνω των 65 ετών και
κάτω των 18 ετών, πολύτεκνοι, κ.ά.), εφόσον επιθυμούν
να κάνουν χρήση του δικαιώματος της μειωμένης μετακί-
νησης, καλούνται να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα,
καθώς από την 1η Οκτωβρίου 2018 καταργείται η διάθεση
του μειωμένου χάρτινου ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Υπογραμμίζεται ότι ο ΟΑΣΑ είναι ο συγκοινωνιακός φο-
ρέας που υλοποιεί την πιο διευρυμένη κοινωνική πολιτική,
καθώς φοιτητές και άτομα άνω των 65 ετών μετακινούνται
με έκπτωση 50%, ενώ άνεργοι και ΑμεΑ δωρεάν, εφόσον
έχουν εκδώσει προσωποποιημένη κάρτα.

Περισσότεροι από 1,25 εκατ. επιβάτες διαθέτουν κάρτα –
Φόρτιση προσωποποιημένης κάρτας μέσω κινητού

Ο Οργανισμός έχει εκδώσει 850.000 προσωποποιημένες
κάρτες ATH.ENA Card και 400.000 ανώνυμες κάρτες, κάτι
το οποίο σημαίνει ότι περισσότεροι από 1,25 εκατ. επιβάτες
μετακινούνται με κάρτα. Η προσωποποιημένη κάρτα συνο-
δεύεται από σειρά προνομίων. Για παράδειγμα, επιτρέπει
τη προμήθεια όλων των προϊόντων κομίστρου (π.χ. μηνιαία
κάρτα, 10+1, 5+0, κ.τ.λ.) μέσω κινητού τηλεφώνου με τε-
χνολογία NFC, χωρίς να χρειάζεται η μετάβαση σε εκδοτή-
ρια ή Αυτόματα Μηχανήματα.

Αγορά εισιτηρίου με πιστωτική κάρτα στο σύνολο των
Αυτόματων Μηχανημάτων

Υπό το πρίσμα της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών του, ο ΟΑΣΑ γνωστοποιεί ότι σε 298 «Αυτόματα
Μηχανήματα Έκδοσης Εισιτηρίων» (ΑΜΕΚ), δηλαδή στο σύ-
νολο των διαθέσιμων μηχανημάτων, ο επιβάτης μπορεί πλέον
να αγοράσει ή και να επαναφορτίσει ηλεκτρονικό εισιτήριο, με
τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας.

Εκδόθηκαν 218.000 κάρτες σε ανέργους
Οι εγκεκριμένες κάρτες για το μηνιαίο δικαίωμα της ανερ-

γίας έχουν ξεπεράσει τις 218.000 και οι αντίστοιχες για το
δικαίωμα των ΑμεΑ τρίμηνης διάρκειας τις 35.000.

Άνοδος εσόδων στο σύνολο των μέσων μεταφοράς
Μετά το κλείσιμο των πυλών σε μετρό και ηλεκτρικό εκδί-

δονται περισσότερα από 100.000 - 110.000 τεμάχια πολλα-
πλών εισιτηρίων την ημέρα, από 70.000 τεμάχια που
εκδίδονταν πριν το κλείσιμο των πυλών. Αντίστοιχα, μετά την
εφαρμογή του μέτρου επιβίβασης επιβατών από τη μπροστινή
θύρα στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, η αύξηση των επικυρώ-
σεων στα οχήματα κινείται σε διψήφιο ποσοστό, σε σύγκριση
με την περίοδο πριν την εφαρμογή του μέτρου. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι τον Ιούλιο η αύξηση των εσόδων του ομίλου
ΟΑΣΑ έφτασε το 12,12% και τον Αύγουστο το 10,72%, σε
σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Άνοδος  εσόδων 10.72% τον  Αύγουστο  στον  όμ ιλο  ΟΑΣΑ
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Το δικό της «αμερικανικό όνειρο»
έζησε η 83η ΔΕΘ, που ανέβασε φέτος
ψηλότερα τον πήχη, καταφέρνοντας να
προσελκύσει 283.853 επισκέπτες,
έναντι 263.724 της περσινής. Άνθρω-
ποι όλων των ηλικιών «αγκάλιασαν»
με ενθουσιασμό την Έκθεση, αναδει-
κνύοντάς την στη μεγαλύτερη της τε-
λευταίας 20ετίας. 

Με συνθήματα την εξωστρέφεια,
την επιχειρηματικότητα και την και-
νοτομία και αιχμή την συμμετοχή
των ΗΠΑ ως Τιμώμενης Χώρας, η
83η ΔΕΘ έγινε για εννέα ημέρες το
επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη
Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη πε-
ριοχή. Οι αμερικανικοί κολοσσοί και
τα τεχνολογικά τους επιτεύγματα,  οι
περισσότερες από 100 ελληνικές
startups στο θεματικό πάρκο «Ψη-
φιακή Ελλάδα», η δυναμική ελλη-
νική παραγωγή όπως
παρουσιάστηκε από 48 Επιμελητή-
ρια και 360 επιχειρήσεις-μέλη τους, οι 20
ξένες, κρατικές συμμετοχές, οι ποικίλες
θεματικές ενότητες, από την ομορφιά και
τη γαστρονομία μέχρι την εκπαίδευση
και την μηχανοκίνηση, σε συνδυασμό με
τις καθημερινές συναυλίες, τις δράσεις
πολιτισμού και τις δεκάδες παράλληλες
εκδηλώσεις, συνέθεσαν ένα πολυγεγο-
νός που έβαλε τις βάσεις για μια ακόμα
πλουσιότερη διοργάνωση την επόμενη
χρονιά.

Η μεγαλύτερη ίσως καινοτομία που
έφερε η φετινή ΔΕΘ ήταν η πρωτοφα-
νής για τα ελληνικά δεδομένα πρωτο-
βουλία της να γίνει SMOKE FREE με

την ενεργό υποστήριξη της Παπαστρά-
τος. 

Αποτέλεσε την πρώτη ανοιχτή
αστική νησίδα που όλοι της οι χώροι
ήταν απαλλαγμένοι από τον καπνό του
τσιγάρου. Η ΔΕΘ όχι μόνο εφάρμοσε
απόλυτα τη νομοθεσία περί μη καπνί-
σματος στους δημόσιους εσωτερικούς
χώρους αλλά και είπε ΟΧΙ στο τσιγάρο

και στους υπόλοιπους χώρους. Έγινε
SMOKE FREE, κάνοντας μια πρό-
ταση τολμηρή, μια προτροπή συμμετο-
χής σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους,
με έντονο συμβολισμό αλλά και ουσιώ-
δες αποτέλεσμα. 

«Κάθε χρόνο, τα μάτια της Ελλάδας
και του κόσμου είναι στραμμένα στη
ΔΕΘ. Κάθε χρόνο κάτι νέο ξεκινάει
εδώ. Φέτος, το νέο είναι η ίδια η ΔΕΘ.
Φέτος, η ΔΕΘ γίνεται SMOKE FREE.
Είναι μία απόφαση συμβολική. Μία
απόφαση συλλογική. Με όραμα έναν
κόσμο χωρίς τον καπνό του τσιγάρου
Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα αλλάζει.

Και μαζί της αλλάζει η ΔΕΘ.» ανέφερε
η ιστοσελίδα της ΔΕΘ, προσκαλώντας
τους επισκέπτες «στην 1η SMOKE
FREE ΔΕΘ».

«Η Παπαστράτος έχει την τιμή και
τη χαρά να είναι, μαζί με την HEL-
EXPO, υποστηρικτής της πρώτης
Smoke Free ΔΕΘ. Είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό ότι αυτή η πρωτοβουλία παίρ-

νει «σάρκα και οστά» εδώ, στη
Θεσσαλονίκη, στην πόλη όπου το
επόμενο διάστημα θα είναι στραμ-
μένα τα μάτια όλου του κόσμου.
Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν κι
άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες και
εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τις
στηρίζουμε» ανέφερε πριν την
έναρξη της 83ης ΔΕΘ ο Πρόεδρος
της Παπαστράτος Χρήστος Χαρ-
παντίδης στη Θεσσαλονίκη.

Την SMOKE FREE ΔΕΘ
στήριξε και ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης, διαθέτοντας την πλατεία Αρι-

στοτέλους για την ενημέρωση των
πολιτών αλλά και σκοπεύοντας να υιο-
θετήσει τη SMOKE FREE ταυτότητα,
ξεκινώντας από το ίδιο το Δημαρχείο.
«Αυτή η πρωτοβουλία της ΔΕΘ-HE-
LEXPO αποτελεί ευκαιρία για μια πιο
υπεύθυνη στάση όλων μας απέναντι
στην υγεία και τον σεβασμό του
νόμου» τόνισε ο Δήμαρχος, Γιάννης
Μπουτάρης

Η ΔΕΘ-Helexpo ανανεώνει το
«ραντεβού» του Σεπτεμβρίου για την
επόμενη χρονιά και την 84η ΔΕΘ,
όπου τη σκυτάλη της Τιμώμενης
Χώρας θα πάρει η Ινδία.    

283.853 επισκέπτες στην 83η
ΔΕΘ, που έζησε το δικό της

«αμερικανικό όνειρο»

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η
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Καθαρά κέρδη προ φόρων
251,28 εκατ. ευρώ για το 2017 σε
σχέση με 27,14 εκατ. ευρώ το 2016
και μείωση του καθαρού κύκλου
εργασιών στα
262,83 εκατ.
ευρώ έναντι
291,63 εκατ.
ευρώ το 2016
ανακοίνωσε η
Παπαστράτος
για την οικο-
νομική χρήση
του 2017.

«Το 2017
υπήρξε μια
χρονιά – σταθ-
μός για την Παπαστράτος. Μετά την
ανακοίνωση της επένδυσης των 300
εκατ. ευρώ για τη μετατροπή του ερ-
γοστασίου μας στον Ασπρόπυργο σε
μονάδα παραγωγής θερμαινόμε-
νων ράβδων καπνού για το IQOS,
περάσαμε σε μια περίοδο πλήρους
μετασχηματισμού στην εταιρεία.
Μέσα σε αυτό το διάστημα αντικα-
ταστήσαμε σταδιακά όλες τις γραμ-
μές παραγωγής συμβατικών
τσιγάρων, με νέες οι οποίες τέθηκαν
σε λειτουργία τους πρώτους μήνες
του 2018. Ένα φιλόδοξο σχέδιο, το
οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλή-
ρωσης, δίνοντάς μας την ευκαιρία
να επανέλθουμε σταδιακά σε
υψηλά επίπεδα παραγωγικής και
εξαγωγικής δραστηριότητας», δή-
λωσε ο κ. Χρήστος Χαρπαντίδης,

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της Παπαστράτος.

Η σταδιακή απόσυρση των πα-
λαιών τσιγαροποιητικών μηχανών

και η αντικατάστασή τους από τις
νέες μηχανές παραγωγής των ρά-
βδων καπνού είχε ως αποτέλεσμα
τη μειωμένη παραγωγική ικανό-

τητα το δεύτερο εξάμηνο του 2017,
κάτι που οδήγησε στην ελαφρά μεί-
ωση του κύκλου εργασιών της εται-
ρείας. Ταυτόχρονα, η αύξηση των

καθαρών προ
φόρων κερδών
οφείλεται στην πώ-
ληση ποσοστού
από τη συμμετοχή
της Παπαστράτος
στην ρωσική εται-
ρεία Philip Morris
Sales & Marketing
έναντι τιμήματος
240.37 εκατ. ευρώ
σε συνδεδεμένη
εταιρεία. Το κέρδος
από τη συγκεκρι-

μένη πώληση ανήλθε σε 206.37
εκατ. ευρώ και περιλαμβάνεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων της εται-
ρείας.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Τα οικονομικά
αποτελέσματα για το 2017

χρονιά – σταθμός για την εταιρεία
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Το να κόψεις το τσιγάρο
είναι το ευκολότερο πράγμα.
Εγώ το ‘χω κόψει
τουλάχιστον δέκα φορές.
Μαρκ Τουαίην, 1835-1910,
Αμερικανός συγγραφέας

Καμιά φορά, ένα πούρο
δεν είναι παρά ένα πούρο.

Ζίγκμουντ Φρόυντ, 1856-1939,
Αυστριακός ψυχίατρος

Αν αποφασίσεις να κόψεις το κάπνισμα,
το ποτό και τις γυναίκες,
δεν ζεις περισσότερο.
Απλώς σου φαίνεται
ότι διαρκεί περισσότερο.
Clement Freud, 1924-2009,
Βρετανός συγγραφέας

Το κάπνισμα σου επιτρέπει
να νομίζεις πως κάτι κάνεις,
παρ' όλο που δεν κάνεις τίποτε.
Ralph Waldo Emerson, 1803-1884,
Αμερικανός φιλόσοφος , ψυχίατρος

Αν είχα να διαλέξω ανάμεσα
σε μια τελευταία γυναίκα

και σ’ ένα τελευταίο τσιγάρο,
θα διάλεγα το τσιγάρο.
Το πετάς πιο εύκολα.

Σερζ Γκενσμπούρ, 1928-1991,
Γάλλος τραγουδιστής και μουσικός

Τα τρία από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης,
τα μοιράζονται όλα τα πλάσματα,

αλλά η φωτιά ήταν δώρο που έγινε
μόνο στον άνθρωπο. Το κάπνισμα

του τσιγάρου είναι ο μεγαλύτερος βαθμός
οικειότητας που μπορούμε να αποκτήσουμε

με τη φωτιά χωρίς φόβο άμεσου
τσουρουφλίσματος. Κάθε καπνιστής
είναι μια ενσάρκωση του Προμηθέα.

Tom Robbins, 1932-,
Αμερικανός συγγραφέας

Ο καπνός είναι
το αγαπημένο μου λαχανικό.
Frank Zappa, 1940-1993,
Αμερικανός μουσικός

Αν δεν μπορώ να καπνίσω πούρα
στον Παράδεισο, δεν θα πάω.
George Burns, 1896-1996, Αμερικανός
κωμικός (έπαιζε μέχρι 100 χρονών)

Το τμήμα καπνιστών σε ένα εστιατόριο
είναι σαν τμήμα κατουρήματος

σε μια πισίνα.
Ανώνυμο

Οι γυναίκες είναι όπως τα πούρα:
οι πρώτες ρουφηξιές είναι οι καλύτερες.

Βολίνσκι, 1934-2015, Γάλλος σκιτσογράφος

Πηγή: www.gnomikologikon.gr

Περί καπνίσματος ο λόγος...
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Συνάντηση με τον Πρέσβη της
Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Ya-
suhiro Shimizu, και τον Διευ-

θύνοντα Σύμβουλο της Japan Tobaco
Ιnternational και της Καπνοβιομηχα-
νίας ΣΕΚΑΠ, κ. Edorado Voletti, είχε
ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης Στάθης Γιαννακίδης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα
θέματα του καπνού και της ΣΕΚΑΠ
που πρόσφατα εξαγοράστηκε από τον
συγκεκριμένο όμιλο.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε
στην προσδοκία του ιδίου και της κυ-
βέρνησης να υπάρχει θετική συνεργα-
σία σε όλα τα επίπεδα και προσέλκυση
νέων επενδύσεων, καθώς θεωρείται ιδι-
αίτερα σημαντικός ο κλάδος του κα-

πνού, και κομβικής σημασίας η λει-
τουργία της ΣΕΚΑΠ στην περιοχή της
Θράκης όπου δραστηριοποιείται.

Όπως σημείωσε ο Υφυπουργός,
«το εργοστάσιο έχει περάσει πάρα πολ-
λά τα τελευταία πέντε χρόνια, όμως χά-
ρη στους εργαζόμενους παρέμεινε ανοι-
κτό, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει δυ-
ναμικό στο οποίο η
JTI μπορεί να βασι-
στεί. Από την πλευ-
ρά του το Υπουργείο
Οικονομίας θα στη-
ρίξει κάθε προσπά-
θεια για την εδραί-
ωση και περαιτέρω
ανάπτυξη της βιομη-
χανίας, με γνώμονα

το συμφέρον όλων των εμπλεκομέ-
νων». 

Στη συνάντηση συμμετείχαν
ακόμη ο Γενικός Γραμματέας Στρατη-
γικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κ.
Λόης Λαμπρινίδης, και η Διευθύντρια
Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων
της JTI, κ. Πέγκυ Δόριζα.

Νέες επενδύσεις συζήτησε ο Γιαννακίδης με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Japan Tobaco Ιnternational

Ενοικιάζεται περίπτερο στην οδό
Θήρας στα Καμίνια, στα σχολεία,

απέναντι από την ΕΛΑϊΣ.
Πληροφορίες: Ιωάννα Τριανταφύλ-
λου, τηλ.: 210 9936401, 6977559442,

6972858416.

Ανακοίνωση
Η Ένωση Επαγγελματιών Περι-

πτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων
η “Αγία Τριάς” με ανακοίνωσή της
καλεί τα μέλη της ένωσης που αλλά-
ζουν διεύθυνση ή τηλέφωνο να ενημε-
ρώνουν έγκαιρα προκειμένου να

διευκολύνεται η ενημέρωση για τις

δραστηριότητες και τις αποφάσεις του

ΔΣ της Ένωσης.

τηλ.: 210 4133200

e-mail: enosiagiatrias@yahoo.gr

Απάντηση της «Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή», Διεύ-

θυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων, στο
ερώτημα  που απέστειλε η Ένωση "Η
Αγία Τρίας" για το ποια προϊόντα ορί-
ζονται ως “διατιμημένα” και βάσει
ποιου Νόμου ή Υπουργικής Απόφα-
σης αυτά έχουν καθοριστεί.

Ακολουθεί η απάντηση της «Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή»:

"Σύμφωνα με το άρθρο 115 «Καθορι-
σμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα
σημεία πώλησης» της Υπουργικής Από-

φασης 91345/24-08-2017 (ΦΕΚ
2983/Β/2017), για λόγους δημοσίου συμ-
φέροντος, καθορίζονται ανώτατες τιμές
πώλησης για συγκεκριμένα προϊόντα τα
οποία πωλούνται σε συγκεκριμένα ση-
μεία πώλησης, όπου εξ' αντικειμένου δεν
είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνι-
σμός.

Τα σημεία αυτά αφορούν κυλικεία,
αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατό-
ρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές, κλπ.,
τα οποία λειτουργούν εντός των χώρων
που ορίζονται στον Πίνακα 2 του ανωτέ-
ρω άρθρου (αερολιμένες, αθλητικοί χώ-

ροι, αρχαιολογικοί χώροι, επιβατικά
πλοία, κλπ.).

Τα είδη για τα οποία έχουν καθοριστεί
ανώτατες τιμές ορίζονται στην παράγραφο
2 του ιδίου άρθρου. Επίσης, στην παρά-
γραφο 4 καθορίζονται τα είδη και οι ανώ-
τατες τιμές πώλησής τους στα σχολικά κυ-
λικεία."

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κα-
νένα είδος από αυτά που πωλούν τα πε-
ρίπτερα δεν είναι διατιμημένο εκτός από
αυτά που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κα-
τανάλωσης (καπνικά προϊόντα), όπου γι'
αυτά ορίζεται ρητά στη νομοθεσία υπο-
χρεωτική Ανώτατη Λιανική Τιμή.

Ποια προϊόντα ορίζονται ως «διατιμημένα»;
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Στις 4 Σεπτεμβρίου το 1833, ένα δεκάχρονο
αγόρι, ο ιρλανδός μετανάστης Μπέρναρντ
Φλάχερτι βγαίνει στους δρόμους της Nέας

Υόρκης πουλώντας τη New York Sun.

1833. Ενα δεκάχρονο αγόρι, ιρλανδός μετανάστης
βγαίνει στον δρόμο πουλώντας την New York Sun.
Είναι ο πρώτος εφημεριδοπώλης, μια σκληρή δουλειά
για ένα πιτσιρίκι. Αγοράζει τις εφημερίδες και τις ξα-
ναπουλά στους δρόμους του Μανχάταν. Ο Μπέρ-
ναρντ Φλάχερτι από το Κορκ χωρίς να το γνωρίζει
άνοιξε τον δρόμο για τα χιλιάδες αγόρια εφημεριδο-
πώλες του 19ου αιώνα να βρουν ένα μέσο επιβίωσης.
Πολλά από τα αγόρια, οι newsies της Αμερικής,  ζού-
σαν στο δρόμο πουλώντας εφημερίδες ή ζητιανεύον-
τας όταν δεν είχε δουλειά έγραφε ο Τζέιμς Μακάμπι
στο «Lights and Shadows of New York Life».

Τις κρύες νύχτες του χειμώνα τα παιδιά κοιμούν-
ταν στις σκάλες στα γραφεία των εφημερίδων, σε πα-
λιά κουτιά, ακόμα και σε βαρέλια. Στα τέλη του 19ου
αιώνα άνοιξαν τα πρώτα σπίτια-οικοτροφεία για τα
παιδιά-εφημεριδοπώλες και τα άλλα που ζούσαν
στους δρόμους.

Το 1899 τα «παιδιά» εξεγέρθηκαν. Ηταν η πρώτη
απεργία τους, επί μια εβδομάδα το καλοκαίρι εκείνης
της χρονιάς, κατά της εκμετάλλευσης από τους εργο-
δότες τους.  

Το 1992 το μιούζικαλ Newsies περιέγραφε τη
ζωή αυτών των παιδιών.  

photoeditor Eιρήνη Αναδιώτη

Φωτογραφίες: Νew York Public Library, Library
of Congress

Πηγή:thetoc.gr

Οι πρώτοι εφημεριδοπώλες
της Νέας Υόρκης

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
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Θείος Βάνιας – Ένα τρυφερό ποίημα για το γελοίο της
ανθρώπινης παραίτησης.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά εγκαινιάζει την θεατρική πε-
ρίοδο 2018 – 2019με το αριστούργημα του Αντον Πάβλοβιτς Τσέ-
χωφ  Θείος Βάνιας σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Γιώργου
Κιμούλη ο οποίος ερμηνεύει και τον ομώνυμο ρόλο. 

Το έργο θα παρουσιαστεί  στην κεντρική σκηνή του ΔΘΠ
στις 22 Νοεμβρίου και για λίγες παραστάσεις.

Για πολλά χρόνια ο Βάνιας και η ανηψιά του Σόνια ζουν
ήρεμα και αρμονικά στην επαρχία συντηρώντας τα χτήματα και
την περιουσία της οικογένειας. Όταν όμως ένα καλοκαίρι ο πα-
τέρας της Σόνιας έρχεται από την πρωτεύουσα μαζί με τη νέα του
γυναίκα, οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες και οι κρυφές αντιπαλότητες
της οικογένειας έρχονται στην επιφάνεια και καταστρέφουν κάθε
ηρεμία.  Η κρίση της μέσης ηλικίας, ο ανεκπλήρωτος έρωτας, τα
οικονομικά συμφέροντα του καθενός, οι ενδοοικογενειακοί αν-
ταγωνισμοί οδηγούν σε μία αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας.
Είναι ο θυμός που δημιουργείται στον κάθε άνθρωπο, απ’ τη
στιγμή που άλλο ήθελε να γίνει κι άλλο έγινε. Μία ιδιαίτερα αν-
θρώπινη ιστορία του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ, όπου η ψευδαί-
σθηση και η απόγνωση ανταγωνίζονται το χιούμορ και την
ελπίδα. Πώς ζούμε; Ζούμε όπως θα θέλαμε; Ή όπως θέλουν οι
άλλοι; Ένα τρυφερό ποίημα για το γελοίο της ανθρώπινης παραί-
τησης. 

 Μετάφραση – σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ
Σκηνικά: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΕΑ
Κοστούμια: ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Φωτισμοί: ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΤΣΟΥ
Παίζουν
ΒΑΝΙΑΣ: Γιώργος Κιμούλης
ΑΣΤΡΩΒ: Τάσος Νούσιας
ΕΛΕΝΑ: Στέλλα Καζάζη
ΣΕΡΕΜΠΡΙΑΚΩΦ: Γιώργος Ψυχογιός
ΜΑΡΙΝΑ: Χριστίνα Κουτσουδάκη
ΣΟΝΙΑ: Χαρά Μάτα Γιαννάτου
ΜΑΡΙΑ: Μαίρη Νάνου
ΤΕΛΕΓΚΙΝ: Κώστας Κοράκης

Ο «Θείος Βάνιας» του Τσέχωφ
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ: Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή 20:30, Σάββατο 18:00
και 21:00, Κυριακή 19:00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Διακεκριμένη: 30 € | Α’ Ζώνη: 25 € – Φοιτητικό-Ανέργων:
20 € | B’ Ζώνη: 20 € – Φοιτητικό-Ανέργων: 15 € | Γ’ Ζώνη: 15 € – Φοιτη-
τικό-Ανέργων: 10 €
Προπώληση εισιτηρίων: ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά : 210 4143 310,
www.viva.gr, 2109213310 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.: 210 4143 310 | www.dithepi.gr



30 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

Τα καπνικά, τα ζαχαρώδη και τα ψιλικά είναι  στην  Έκθεση

“Περίπτερο” στο Metropolitan Expo 

Τώρα τα περίπτερα και τα προϊόντα τους
έχουν τη δική τους έκθεση! 

Η έκθεση Περίπτερο αποτελεί την εξειδικευμένη έκθεση για
τα περίπτερα και τη μικρή λιανική, που παρουσιάζει καπνικά,
ζαχαρώδη και ψιλικά, και θα διοργανωθεί 5-7 Οκτωβρίου 2018
στο Metropolitan Expo από την εταιρεία ROTA AE. 

Η επερχόμενη διοργάνωση θα αποτελέσει το μεγάλο γεγο-
νός για όλη την αγορά των καπνικών, των ψιλικών και των ζα-
χαρωδών, αλλά και για τους χονδρέμπορους και διανομείς τους,
αποκλειστικά για τα περίπτερα και τη μικρή λιανική. 

ΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
Φέτος τον Οκτώβριο, η έκθεση Περίπτερο, θα παρου-

σιάσει ολοκληρωμένα τους κορυφαίους προμηθευτές της ελ-
ληνικής αγοράς σε καπνικά, ψιλικά και ζαχαρώδη
προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες δόμησης του δικτύου
διανομής, για τα προϊόντα που εκθέτονται, και σημαντική
ενημέρωση, ιδέες και λύσεις για όλα τα θέματα που αφορούν
τον κλάδο. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, εργαζόμενους, υπεύθυνους

αγορών σε Περίπτερα, Mini Market, Παντοπωλεία, Κατα-
στήματα πώλησης ψιλικών, προϊόντων καπνού και τύπου,
Βενζινάδικα, Αθλητικά κέντρα, Κυλικεία κα.  

Η έκθεση Περίπτερο θα πραγματοποιηθεί μαζί με την
Market Expo, την μεγάλη συνάντηση για τα τρόφιμα, τα
ποτά και τα delicatessen προϊόντα, που θα προσελκύσει πα-
ράλληλα πλήθος επαγγελματιών από τους κλάδους της λια-
νικής και της εστίασης. 

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
Οι επισκέπτες μπορούν να εξασφαλίσουν την άμεση και

γρήγορη είσοδό τους στην έκθεση ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, με την
προεγγραφή τους στην ιστοσελίδα της έκθεσης
http://www.kioskexpo.gr/.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Ακόμα παρέχεται δωρεάν, άνετη και γρήγορη μεταφορά

επισκεπτών στο εκθεσιακό κέντρο με λεωφορεία από τους
σταθμούς ΜΕΤΡΟ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (Δουκίσσης
Πλακεντίας & Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) καθώς και δω-
ρεάν μεταφορά επισκεπτών με λεωφορεία από την  περιφέ-
ρεια! 

Για περισσότερες πληροφορίες οι επισκέπτες μπορούν
να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο 2 111 801 801 ή μέσα
από την ιστοσελίδα της έκθεσης.

Η εξειδικευμένη έκθεση
για το περίπτερο
και τα προϊόντα του,
5-7 Οκτωβρίου 2018
στο Metropolitan Expo

Έκθεση Περίπτερο 






