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Μετά από δημοσιεύματα σχετικά με
την πρόθεση συγκεκριμένου πρακτο-
ρείου διανομής τύπου για την αλλαγή
της εμπορικής του πολιτικής έναντι των
διακινούμενων εντύπων, καθώς και
των όρων συνεργασίας και τιμολόγησης
αυτών εντός του προσεχούς διαστήμα-
τος, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
Νίκος Παππάς, και ο Υφυπουργός,
Λευτέρης Κρέτσος, απέστειλαν κοινή
επιστολή τους στην Επιτροπή Αν-

ταγωνισμού ζητών-
τας τις άμεσες ενέρ-
γειές της επί του θέ-
ματος στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων
της.

Επισημαίνεται ότι
αυτό έγινε σε συνέ-
χεια της από
30.8.2017 κοινής επι-
στολής των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Παρέμβαση Ν. Παππά και Λ. Κρέτσου
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη διανομή του Τύπου

Συνεδρίασε στις 27 Νοεμβρίου 2018,
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμ-

πορίου και Επιχειρηματικότητας, που προ-
έκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμ-
βρίου 2018, με μοναδικό θέμα την εκλογή
Προεδρείου.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, στα
αξιώματα του Προεδρείου της ΕΣΕΕ
εξελέγησαν οι κάτωθι: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΝΩΛΗΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΦΟΥΝΗΣ
ΑΝ/ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΑΝ/ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟ-

ΠΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΗ Δ. Σ.

ΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΡΟΣ
ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΠΛΕΣ

Η νέα Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ

Αναφερόμενος, ο κ. Καρανίκας στην εκλογή του
νέου Προεδρείου τόνισε: «Μια νέα ημέρα ξεκι-
νάει για την ΕΣΕΕ.  Οι συστηματικές προσπάθει-
ες και οι κοινοί αγώνες όλων μας δείχνουν ξεκά-
θαρα ότι η αποτελεσματική προάσπιση των συμ-
φερόντων των συναδέλφων μας υπερβαίνει τις
όποιες προσωπικές διαφορές δημιουργούνται
στην πορεία προς τις εκλογές της ΕΣΕΕ. Κατα-
νοήσαμε ότι η εποχή επιβάλλει έναν τύπο συν-
δικαλισμού που θα στηρίζεται στην συλλογική
αντίληψη. Η ενότητα επιτεύχθηκε στην πράξη με
την εκλογή του νέου Προεδρείου, όπου –σε μία
πρωτόγνωρη διαδικασία- το σύνολο των αξιω-
μάτων κατανεμήθηκε με 23 ναι στις 23 ψήφους.
Η ΕΣΕΕ είναι η έκφραση της βούλησης των εμ-
πόρων να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον για
το σύνολο του κλάδου.  Και αυτό θα το διεκδική-
σουμε όλοι μαζί!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Ηαλήθεια είναι πως μεγάλωσα
σ έναν κόσμο πολύ διαφορε-
τικό από το σημερινό.

Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της
Ελλάδας στις νέες συνθήκες που δια-
μορφώνονται ενόψει των σύγχρονων
τεχνολογικών εξελίξεων και της λεγό-
μενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
(4ΒΕ);

Στον πυρήνα της 4ΒΕ βρίσκονται οι
συντελούμενες αλλαγές στα μέσα παρα-
γωγής και στους τρόπους προώθησης
και κατανάλωσης προϊόντων και παρο-
χής υπηρεσιών που συνεπάγονται οι
αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις στους
τομείς της ψηφιοποίησης και της τεχνη-
τής νοημοσύνης. Οι αλλαγές αυτές δεν
περιορίζονται όμως μόνο στη διαδρα-
στική λειτουργία των μηχανών ή στην
αλληλεπίδραση ανθρώπων και μηχα-
νών. Σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν
χώρα και σε άλλους κρίσιμους τομείς
όπως η νανοτεχνολογία, η φωτονική, τα
προηγμένα υλικά και η βιοτεχνολογία.

Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε νέες,
επαναστατικές προσεγγίσεις σε ποικίλα
επιστημονικά πεδία όπως είναι η γονι-
διωματική ανάλυση και τα φάρμακα
για εξατομικευμένη περίθαλψη, οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας ή οι κβαντι-
κοί υπολογιστές. Είναι αυτή ακριβώς η
ισχυρή διασύνδεση επιμέρους τομέων
που σχετίζονται με τη φυσική, τη βιολο-
γία και την πληροφορική που καθορί-
ζουν την 4ΒΕ.

Το υπό διαμόρφωση τοπίο εισάγει
αναπόφευκτα νέες προσεγγίσεις στον

παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και
στους μηχανισμούς καπιταλιστικής συσ-
σώρευσης. Η 4ΒΕ καθορίζει, για παρά-
δειγμα, σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη
έκφραση της αντίθεσης κεφαλαίου –
εργασίας: Οι προκλήσεις που συνεπά-
γονται οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί
να οδηγήσουν είτε στη διεύρυνση των

ανισοτήτων είτε στην ενίσχυση της κοι-
νωνικής χειραφέτησης και την άμβλυν-
σή τους.

(Απόσπασμα της μελέτης "Η Ελλά-
δα μπροστά στην 4η Βιομηχανική Επα-
νάσταση" των Κ. Φωτάκη και Αλ. Σε-
λίμη)

Αυτό λίγο πολύ είναι το μέλλον. Το
προς τα που τελικά θα τραβήξει είναι το
αποτέλεσμα πολλών και διάφορων πα-

ραγόντων, όμως το σίγουρο είναι πως
και εμείς ως κλάδος θα βρεθούμε αντι-
μέτωποι με τα παραπάνω. Τώρα πρέπει
να βάλουμε στο τραπέζι την αναβάθμι-
ση του περίπτερου.

Να βρούμε τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία που θα μας επιτρέψουν να συμπο-
ρευτούμε με τις τεχνολογικές εξελίξεις
ώστε να καταστούμε πλήρως ανταγω-
νιστικοί και να διεκδικήσουμε τη θέση
μας στην ελληνική οικονομία και κοι-
νωνία.

Πράγματα που μας φαίνονταν ιερά
και απαράβατα (π.χ. ποσοστά) γίνονται
απλά αντικείμενο διαπραγμάτευσης αλ-
λά και μονομερούς κατάργησης.

Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος στα περίπτερα, στους ΟΤΑ, μάλ-
λον πιο πολλά προβλήματα δημιούρ-
γησε παρά έλυσε.

Η "νεα πραγματικότητα" στην οποία
μας καλούν να συμμετάσχουμε, μυρίζει
πολύ ολιγοπώλιο και πνίγει τους συνα-
δέλφους...

Όμως εδώ είμαστε για να αναδει-
κνύουμε τα προβλήματα και μαζί με
εσάς να επεξεργαζόμαστε τις πιθανές
λύσεις τους!

Και για να παραφράσω έναν ποι-
ητή... Πάρτε μαζί σας αρκετό νερό, το
μέλλον θα έχει πολλή ξηρασία...

Ο Γιάννης Σκούρτης είναι
Γενικός Γραμματέας

του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά και

Περιχώρων  η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Υπάρχει μέλλον;
του Γιάννη Σκούρτη 

“Η νεα
πραγματικOτΗτα

στην οποία
μας καλούν να

συμμετάσχουμε,

μυρίζει πολύ
ολιγοπώλιο

και πνίγει
τους συναδέλφους...”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης, Μανώλης Νικητάκης Πρόεδρος, Σταύρος
Μέρος Αντιπρόεδρος, και Ευαγγελία Σαλπέα Ταμίας με τον Δημοσιογρά-
φο Γιάννη Κλάδη, στην εκδήλωση της εταιρείας Καρέλια που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Έκθεση «Περίπτερο» στο Εκθεσιακό Κέντρο «Metro-
politan Expo».

Εκ μέρους της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και
Περιχώρων «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ», ο Γιώργος Φώτης καταθέτει στεφάνι στην
Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Ενοικιάζεται περίπτερο στην

Καλλιθέα, Δαβάκη 39, (σε πολύ

καλή τιμή). Πληροφορίες κα

Ελισάβετ Τσάλη. Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας: 6933400807.

Ενοικιάζεται περίπτερο στην

Καλλιθέα, Δαβάκη 39, (σε πολύ

καλή τιμή). Πληροφορίες κα

Ελισάβετ Τσάλη. Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας: 6933400807.

ΕΝΩΣΗ

Το Περίπτερο
στην πορεία του χρόνου
και τα προβλήματα του
σήμερα

Συνέντευξη του Προέδρου της
Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτε-
ρούχων Πειραιώς και Περιχώρων
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ», Μανώλη Νι-
κητάκη, «Στο κόκκινο 105,5 fm»
στην εκπομπή «Τα απομεινάρια
μιας μέρας» με τον Θανάση Λαζα-
ρίδη.

Τη συνέντευξη μπορείτε να την
ακούσατε στην Ιστοσελίδα της
Ένωσης www.agiatriasperiptera.gr



ΟΥφυπουργός Ψηφιακής Πο-
λιτικής Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέ-

τσος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της
Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερού-
χων Πειραιώς και Περιχώρων Μανώ-
λη Νικητάκη και τον αντιπρόεδρο
Σταύρο Μέρο.

Κατά την συνάντηση οι εκπρόσω-
ποι της Ένωσης έθεσαν στον Υφυ-
πουργό τα ζητήματα που αντιμετω-
πίζει ο κλάδος και σχετίζονται τόσο με
την διανομή του Τύπου όσο και με την
πτώση των πωλήσεων των εντύπων
που έχουν οδηγήσει μεταξύ άλλων
στην συρρίκνωση των σημείων λιανι-
κής πώλησης.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός

ανέπτυξε το συνολικό σχέδιο του
Υπουργείου και της κυβέρνησης για
την ενίσχυση του Τύπου και τα μέτρα
που έχουν ληφθεί.

Ο Υφυπουργός και οι εκπρόσωποι
της Ένωσης συμφώνησαν να βρίσκον-
ται σε επικοινωνία για την αντιμετώπι-
ση του συγκεκριμένου προβλήματος.
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ΗΈνωση Επαγγελματιών

Περιπτερούχων Πειραιώς

και περιχώρων, το τελευ-

ταίο μήνα πραγματοποίησε επίσης σει-

ρά επαφών και συναντήσεων με φορείς

και συναδέλφους για τα προβλήματα

του κλάδου.

Την Τετάρτη 07/11/2018 πραγμα-

τοποίησε Σύσκεψη - Συνέλευση με

σημαντικά θέματα όπως τοποθέτηση

P.O.S στα περίπτερα, μείωση ποσοστού

κέρδους στον Τύπο, καρτοκινητή, προ-

βλήματα κοινοχρήστων χώρων και

έλεγχοι από τις Δημοτικές Αρχές. 

Αυτά τα θέματα και άλλα τέθηκαν

και στη συνάντηση που είχε το Διοικη-

τικό Συμβούλιο της Ένωσης με τον Δή-

μαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη.

Στη συνάντηση στο Δημαρχείο

Πειραιά, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος

Μανώλης Νικητάκης, ο Αντιπρόεδρος

Σταύρος Μέρος και οι συνάδελφοι Τά-

σος Εμφιετζής και Κατερίνα Γιωτοπού-

λου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως

στα θέματα που αφορούν  στην κατάλη-

ψη κοινοχρήστων χώρων και τη μεί-

ωση των τελών.

Ο Δήμαρχος Πειραιά δεσμεύτηκε

ότι θα απαντήσει συνολικά στα αιτήμα-

τα της Ένωσης στο αμέσως επόμενο

διάστημα.

Οι δραστηριότητες της Ένωσης

Συνάντηση της Ένωσης
με τον Υφυπουργό Λευτέρη Κρέτσο
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Νέο τοπίο διαμορφώνεται
για ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, αγρότες και αυτο-

απασχολούμενους από το 2019 με
το νομοσχέδιο του υπουργείου Ερ-
γασίας. Η υποχρεωτική εισφορά
για τους ασφαλισμένους σε πρ.
ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ μειώνεται κατά
33,3% και πέφτει στο 13,33%, από
20% σήμερα, ενώ για τους αγρότες
πέφτει στο 12%, από 18% που θα
ήταν το 2019.

Ειδικά για τους αγρότες η
υποχρεωτική εισφορά κλιμακώνε-
ται έως το 2022, για να φτάσει τε-
λικά στο 13,33%. Η ελάχιστη
εισφορά δεν αλλάζει, αλλά παρα-
μένει στο 20% του κατώτατου μι-
σθού. Οι μειώσεις στις
υποχρεωτικές εισφορές θα έχουν
αντανάκλαση και στις συντάξιμες
αποδοχές και, εντέλει, στο ύψος
της ανταποδοτικής σύνταξης.

Στη βάση αυτή, το νομοσχέ-
διο εισάγει ξεκάθαρη διαδικασία
επιλογής των ασφαλισμένων να
καταβάλλουν οποτεδήποτε θελή-
σουν υψηλότερες εισφορές, με μια
αίτησή τους στον ΕΦΚΑ, ώστε
αυτό να έχει αντανάκλαση και
στην προσδοκώμενη ανταποδο-
τική σύνταξη. Με την αίτηση ο
ασφαλισμένος αποφασίζει το ύψος
της βάσης υπολογισμού και τη
διάρκεια καταβολής των αυξημέ-
νων εισφορών.

Το ύψος της εθνικής σύντα-
ξης, που «χτίζει» το τελικό ποσό
μαζί με την ανταποδοτική, δεν
επηρεάζεται. Αν οι ασφαλισμένοι

επιλέξουν να πληρώνουν υψηλό-
τερη εισφορά, χάνουν τις εκπτώ-
σεις 5%-50% που εφαρμόζονται
στους επιστήμονες του πρ. ΕΤΑΑ.
Για τους υπόλοιπους οι εκπτώσεις
διατηρούνται για το άθροισμα των
εισφορών κύριας σύνταξης και
υγείας – εξαιρούνται, δηλαδή, οι
εισφορές επικούρησης και πρό-
νοιας επειδή αποσυνδέονται από
το εισόδημα.

Για τους νέους επιστήμονες η

εισφορά περιορίζεται στο 13,33%
και με βάση υπολογισμού το 70%
του κατώτατου μισθού. Η από-
σταση από τη γενική ελάχιστη ει-
σφορά συνιστά οφειλή. Οι
εισφορές επικούρησης και εφάπαξ
υπολογίζονται για όλους αναδρο-
μικά από 1/1/2017 στον κατώτατο
μισθό και διαμορφώνονται στα 41
ευρώ για επικουρική και στα 24
ευρώ για εφάπαξ.

Πηγή:ethnos.gr

Ο νέος χάρτης των εισφορών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



On line ενημέρωση από την ηλεκτρονική μας σελίδα:
www.agiatriasperiptera.gr

Επανεκκίνηση της on line ενημέρωσης από την
ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης www.agiatri-
asperiptera.gr με ειδήσεις και ρεπορτάζ για τα προ-

βλήματα του κλάδου και την δραστηριότητα της
Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιά
και περιχώρων “Η Αγία Τριάς”. 

Και βέβαια ηλεκτρονικά η δίμηνη έκδοση του
περιοδικού μας “Νέα από το περίπτερο”.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Η ΕΝωΣΗ ΕΠΑγγΕλΜΑΤιωΝ
ΠΕριΠΤΕροΥχωΝ ΠΕιρΑιωΣ

και Περιχώρων η «Αγία Τριάς»
πραγματοποίησε και φέτος την

καθιερωμένη ετήσια εκδρομή για τα
μέλη και τους φίλους της Ένωσης.
Προορισμός η λίμνη Κερκίνη, τα

Οχυρά Ρούπελ και η Θεσσαλονίκη. 
Το πρόγραμμα της εκδρομής είχε

έντονο ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό και
φυσιολατρικό χαρακτήρα.

Το τριήμερο πρόγραμμα μεταξύ άλλων
περιελάμβανε:

Περιήγηση με βάρκα στο παρυδάτιο
δάσος, στην κατοικία των πουλιών,

πανέμορφο υδάτινο μονοπάτι.
Περιβαλλοντική ενημέρωση για το

χθες και το σήμερα της λίμνης. Μικρή
πεζοπορία στο λιμανάκι της Κερκίνης.

Επίσκεψη στα Οχυρά Ρούπελ.
Επίσκεψη στο Μοναστήρι του Τιμίου
Προδρόμου στο Ακριτοχώρι. Πικ-νικ

στο κιόσκι πάνω από το Μοναστήρι
αγναντεύοντας τη λίμνη. Πεζοπορία
στο χωριό Άνω Πορρόια, διαδρομή

μέχρι το ξωκλήσι του 'Αη Γιώργη.
Επίσκεψη στα Σπήλαια Αλιστράτης.
Βόλτα στη πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η εκδρομή της Ένωσης
στη Λίμνη Κερκίνη

Οχυρά Ρούπελ – Θεσσαλονίκη

ΕΝΩΣΗ



Η Ένωση ευχαριστεί για μια ακόμη φοράτους χορηγούς της εκδρομής:Philip Morris InternationalΕταιρεία BINGO A.E.B.E, JT International Hellas A.E.B.EBritish American Tobacco (BAT) Imperial Tobacco Hellas SAΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥTASTY
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Εντοπισμός και κατάσχεση
12.500.000 τσιγάρων μάρκας
President Slims από το ΣΔΟΕ

τα οποία βρίσκονταν εντός εμπορευμα-
τοκιβωτίου στο λιμάνι του Πειραιά.  Ει-
δικότερα, το εν λόγω κοντέινερ εντοπί-
στηκε από τους υπάλληλους του Τμή-
ματος Δίωξης Ναρκωτικών - Όπλων
της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής οι οποίοι συνεργά-
στηκαν με υπάλληλους του Γ΄ Τελω-
νείου Εισαγωγής Πειραιά.

Κατόπιν έρευνας υπαλλήλων του
Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής στοχοποιήθηκε εμπο-
ρευματοκιβώτιο το οποίο είχε αναχω-
ρήσει από το λιμάνι Pότι της Γεωργίας
και είχε αφιχθεί στο λιμάνι του Πειραιά
τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα φορτωτικά έγγρα-
φα του εμπορευματοκιβωτίου (Bill of
Lading) παραλήπτης του φορτίου ήταν
εταιρία με έδρα στα Σκόπια, είχε δε ως
δηλωθέν εμπόρευμα «1610 ΠΑΚΕΤΑ
LAMINATE» και τελικό σταθμό εκ-

φόρτωσης το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 

Κατόπιν αιτήματος της Δίωξης το
εμπορευματοκιβώτιο δεσμεύτηκε στο
λιμάνι του Πειραιά. 

Την Τρίτη κλιμάκιο υπαλλήλων
του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής ύστερα από την
καθοριστική συμβολή του σκύλου-ανι-
χνευτή της υπηρεσίας «Diablo» πραγ-
ματοποίησε φυσικό έλεγχο σε αυτό και
διαπίστωσε πως αντί για το δηλωθέν

εμπόρευμα (πακέτα Laminate) περιείχε
μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνι-
κών. 

Διαπιστώθηκε δε, η ύπαρξη δύο αρ-
χικών σειρών με το πραγματικό δηλω-
θέν εμπόρευμα ενώ το υπόλοιπο εμπο-
ρευματοκιβώτιο ήταν πλήρες λαθραίων
τσιγάρων. Η τακτική αυτή είναι γνωστή
με την ορολογία «Τάπα» και χρησιμο-
ποιείται από τους λαθρέμπορους τσιγά-
ρων προκειμένου να δυσχεράνουν το
έργο των ελεγκτικών αρχών.

Ειδικότερα στον έλεγχο που διενερ-
γήθηκε διαπιστώθηκε ότι το εμπορευ-
ματοκιβώτιο περιείχε 12.500.000 τεμά-
χια τσιγάρων μάρκας President Slims.
Το εμπορευματοκιβώτιο με το σύνολο
του εμπορεύματός του κατασχέθηκε
από το ΣΔΟΕ, η δικογραφία θα σχημα-
τιστεί από την Επιχειρησιακή Διεύθυν-
ση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής ενώ συνεχίζεται η
περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισμό
των παραληπτών.

Οι διαφυγόντες δασμοί και λοιποί
φόροι ανέρχονται στο συνολικό ποσό
των 2.600.526,47 ευρώ.

Κατάσχεση 12.500.000 τσιγάρων
στον Πειραιά από το ΣΔΟΕ!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Τα αθλητικά έργα
της Περιφέρειας Αττικής

στον Πειραιά
Το αποτελέσματα του προγράμματος για την προώθη-

ση του μαζικού αθλητισμού στους Δήμους της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Πειραιά, παρουσίασαν, η Πε-

ριφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, ο Αντιπεριφερειάρχης
Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης και ο εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος για ζητήματα αθλητισμού, Σπύρος Πάντζας.
Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα συνεδριάσεων της ΠΕ Πειραιά έδωσαν το παρών ο Αν-
τιπεριφερειάρχης Νήσων, Παναγιώτης Χατζηπέρος, η εντε-
ταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πάρκων και Αλσών,
Βασιλική Λάσκαρη, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μαλάμω
Αποστολοπούλου, Ειρήνη Μεταξά και Γιάννης Μοίρας κα-
θώς ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
ΠΕ Πειραιά και Νήσων, Αθανάσιος Μοσχολέας.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη
περιοχή, σε δύο κεντρικούς άξονες: 
� Αφενός, εκσυγχρονίζοντας υπάρχουσες αθλητικές εγ-

καταστάσεις, πεπαλαιωμένες και φθαρμένες που είχαν κλεί-
σει ή χρησιμοποιούνταν χωρίς να πληρούν τις σύγχρονες

απαιτήσεις για ασφαλή άθληση, αλλά και δημιουργώντας νέ-
ες αθλητικές υποδομές – πρόκειται για 29 έργα σε αθλητικούς
χώρους όλων των Δήμων της ΠΕ Πειραιά, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 36 εκατομμυρίων ευρώ.
� Και αφετέρου, δίνοντας έμφαση στη διάδοση του

αθλητισμού σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως με την υλοποίηση
του προγράμματος Kids’ Athletics, σε συνεργασία με τον ΣΕ-
ΓΑΣ, μέσω του οποίου, για τέταρτη χρονιά συνολικά 8.645
μαθητές και μαθήτριες από Δημοτικά Σχολεία των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, μέχρι σήμερα,
έχουν λάβει μέρος σε ένα διαδραστικό παιχνίδι εξοικείωσης
με τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού. Στο ίδιο πλαίσιο
σε συνεργασία με τους Δήμους Πειραιά και Νίκαιας - Αγίου
Ιωάννη Ρέντη, με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους
Φυσικής Αγωγής των ΠΕ Πειραιά και Νήσων, προχωρή-
σαμε στη διοργάνωση εβδομάδας αθλητικών δραστηριοτή-
των. Η μεγάλη αθλητική συνάντηση «Πειραι-Αθλητισμός»
πραγματοποιήθηκε δύο χρονιές (15-19/05/2017 και 24-
26/04/2018) με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου επισήμανε με-
ταξύ άλλων: «Με αίσθηση ευθύνης και με συνέπεια μεταξύ
λόγων και έργων η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Ατ-
τικής έχει επιλέξει εδώ και 4 πλέον χρόνια να επενδύσει σε
έργα υποδομής του Πειραιά και σε όλους τους Δήμους της
Αττικής». «Επιλέγουμε να λογοδοτούμε και μέσω των λει-
τουργών των μέσων ενημέρωσης όπως είστε εσείς αλλά και
μέσω άλλων μέσων κοινωνικής λογοδοσίας», σημείωσε η
ίδια προσθέτοντας: «Όλα αυτά τα χρόνια ο πολιτισμός και ο
αθλητισμός θεωρήθηκαν ότι μπορεί να είναι πολυτέλεια ή
παράπλευρη απώλεια της κρίσης χρέους. Για εμάς, τόσο ο
αθλητισμός όσο και ο πολιτισμός είναι προϋπόθεση για την
κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών και της χώρας
ολόκληρης και προϋπόθεση για το νέο μοντέλο ανάπτυξης
της εθνικής οικονομίας, ιδίως όταν η δική μας διοίκηση δεν
θεωρεί ότι ο αθλητισμός ξεκινά και τελειώνει στο τι θα γίνει
με τις μεγάλες ΠΑΕ και γύρω από τις πολύ μεγάλες αθλητι-
κές εγκαταστάσεις». «Και για αυτό τον λόγο εκσυγχρονίζουμε
αθλητικές υποδομές, χτίζουμε καινούργιες, έχουμε ένα άλλο
είδος προτεραιότητας, αυτό των υποβαθμισμένων περιοχών»,
ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης υπο-
γράμμισε, μεταξύ άλλων: «Η περιοχή του Πειραιά εδώ και
χρόνια είχε υποχρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊ-
κούς πόρους. Οι πόλεις και οι βασικές υποδομές τους, σε αρ-
κετές περιπτώσεις, είχαν χάσει τη λειτουργικότητά τους και

γι’ αυτό σχεδιάσαμε μια διαφορετική διαδρομή κατεύθυνσης
των χρηματοδοτήσεων ακόμα και σε υπηρεσίες, που δεν ανή-
κουν, τυπικά, στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής,
όπως τα νοσοκομεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα σχολεία κ.α.
Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της
περιοχής του Πειραιά δρομολογήσαμε συνολικά 29 έργα
προϋπολογισμού περίπου 36 εκατομ. ευρώ, για τη συντήρη-
ση και αναβάθμιση υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων
και δημιουργίας νέων. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις, από τις
οποίες κάποιες, όπως το «Θεμιστόκλειο» είχαν να συντηρη-
θούν 27 ή και περισσότερα χρόνια, αθλούνται πάνω από
38.000 νέοι και νέες, σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους, σ’
όλα τα αθλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Γι’ αυτό, με επιλογή
μας χρηματοδοτήσαμε τα αναγκαία έργα, τα οποία εκτελέ-
στηκαν ή εξελίσσονται είτε από τις δικές μας υπηρεσίες είτε
από τους Δήμους».
Τα 29 έργα υποδομής για την ανάπτυξη του αθλητι-
σμού στην ΠΕ Πειραιά, βρίσκονται στην εξής φάση:

❖ ολοκληρωμένα: 8 έργα

❖ Εκτελούμενα: 5 έργα

❖ Δημοπρατημένα: 7 έργα

❖ Προς υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης: 1 έργο

❖ ολοκληρώνεται η μελέτη: 3 έργα

❖ Σε αρχικό στάδιο εκπόνησης μελετών: 5 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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να απέραντο εργοτάξιο θα
συναντήσει κανείς στο πα-
ραλιακό μέτωπο λόγω της
ανάπλασης του Φαληρικού

Όρμου. Απέναντι από το Κέντρο Πολι-
τισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και
ελάχιστα μέτρα από τις προσφυγικές κα-
τοικίες της Καλλιθέας ο επισκέπτης έρ-
χεται αντιμέτωπος με τα κατασκευαστικά
έργα της εταιρείας «Άκτωρ» που απο-
σκοπούν στη βελτίωση του παράκτιου
μετώπου και στην ολική αναβάθμιση της
περιοχής. Είναι Σάββατο πρωί και η Li-
FO ξεναγείται στους χώρους εργασιών
κατά μήκος όλης της έκτασης, η οποία
πλέον ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής.
Ήδη ένα μεγάλο ποσοστό της πρώτης
φάσης των έργων πλησιάζει στο τέλος
του, ενώ το κομμάτι που αφορά την οδο-
ποιία αναμένεται να παραδοθεί για χρή-
ση στους πολίτες τον ερχόμενο Φε-
βρουάριο.   Συγκεκριμένα, έως την άνοι-
ξη του 2019, όπως προβλέπει το χρονο-
διάγραμμα, θα ολοκληρωθεί η νέα
υπογειοποιημένη λεωφόρος Ποσειδώ-

νος, η οποία θα μετατοπιστεί νότια σε όλο
το μήκος της από το ΣΕΦ μέχρι και το
Δέλτα Φαλήρου. Μάλιστα, ο δρόμος με
τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κα-
τεύθυνση καθώς και τη Λωρίδα Έκτα-
κτης Ανάγκης πρόκειται να «βυθιστεί»
περίπου τέσσερα μέτρα κάτω από την
υπάρχουσα επιφάνεια.

Επίσης, θα σχηματιστούν δύο γεφυ-
ρώσεις, τριακοσίων μέτρων καθεμία, στις
γειτονικές περιοχές της Καλλιθέας και
του Μοσχάτου, ώστε οι κάτοικοι να
έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Την ίδια
στιγμή, κομβικής σημασίας χαρακτηρί-
ζεται και το υπόγειο κανάλι με αντιπλημ-
μυρική θωράκιση, το οποίο θα εκτείνεται
από την Εθνική Οδό έως και τη λεωφό-
ρο Συγγρού.

Παράλληλα, το έργο θα συμπληρω-
θεί με την εκβάθυνση του Ιλισού ποτα-
μού, ενώ θα δημιουργηθεί και παραϊλί-
σιος ποδηλατόδρομος, με τη γραμμή του
τραμ να μετακινείται σε χαμηλότερο επί-
πεδο ώστε να βρίσκεται στην ίδια χάραξη
για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ταυτόχρονα, κατασκευάζεται μονάδα
καθαρισμού υδάτων εντός του Κηφισού,
στο ύψος του Ελαιώνα, προκειμένου κατ'
αυτό τον τρόπο να αρδεύεται το υπό κα-
τασκευή πάρκο 220 στρεμμάτων που εν-
τάσσσεται στη δεύτερη φάση. «Πρόκειται
για έργο εθνικής εμβέλειας με υπερτοπι-
κό χαρακτήρα που χρηματοδοτεί η Πε-
ριφέρεια Αττικής, το οποίο αίρει τον άδι-
κο αποκλεισμό της πρόσβασης των πο-
λιτών στην παραλία, συνδέοντας την πε-
ριοχή με τη θάλασσα. Οι παρεμβάσεις θα
θωρακίσουν αντιπλημμυρικά την ευρύ-
τερη περιοχή Μοσχάτου - Ταύρου -
Καλλιθέας, απαλλάσσοντας χιλιάδες πο-
λίτες από την ανασφάλεια και τον κίνδυ-
νο πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η
υλοποίηση αυτού του έργου αλλάζει ρι-
ζικά το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής
και εντάσσεται δυναμικά στον τουριστικό
χάρτη της πρωτεύουσας. Το έργο, λοιπόν,
εκτός από τον αντιπλημμυρικό του χα-
ρακτήρα, έχει και έντονο αναπτυξιακό
χαρακτήρα και αποσκοπεί στην πλήρη
μετάλλαξη της εικόνας της περιοχής αλ-

E

Το νέο πρόσωπο
του Φαληρικού Όρμου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ



λά και της Αττικής γενικότερα» δήλωσε
στη LiFO κατά τη διάρκεια της ξενάγη-
σης η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου. Από την πλευρά του, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών,
Χρήστος Καπάταης, συμπληρώνει: «Η
έκταση που βλέπουμε μπροστά μας είναι
περίπου 1.000 στρέμματα, εκ των οποίων
τα μισά μπαζώθηκαν στη διάρκεια της
δικτατορίας και τα υπόλοιπα λίγο πριν
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης,
βρισκόμαστε στην περιοχή όπου κατα-
λήγουν τα δύο μεγαλύτερα ποτάμια της
Αττικής, ο Κηφισός και ο Ιλισός, με απο-
τέλεσμα να δημιουργούνται πολλές φο-
ρές μεγάλες πλημμύρες». Και προσθέτει:
«Θυμηθείτε ότι, παλιότερα, στην περιοχή
αυτή έκαιγαν λάστιχα και υπήρχαν κα-
ταυλισμοί που καθιστούσαν το σημείο
αυτό απρόσιτο για τους πολίτες. Η προ-
σπάθεια που κάνουμε είναι, πριν από το
τέλος της α' φάσης, να προχωρήσουμε
χωρίς χρονικά κενά και καθυστερήσεις
στη β' φάση, δηλαδή στην κατασκευή του
πάρκου. Με το τέλος της β' φάσης της
ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, την
κατασκευή του οικολογικού πάρκου 220

στρεμμάτων στην παραλία του Μοσχά-
του, αλλά και τη δημιουργία πάρκου πε-
ρίπου 35 στρεμμάτων στον χώρο που θα
απελευθερωθεί από την αποκαθήλωση
της υπερυψωμένης λεωφόρου Ποσει-
δώνος και πάνω από το αντιπλημμυρικό
κανάλι, όλη η περιοχή θα αποκτήσει ένα
νέο πρόσωπο. Στη φάση αυτή, βέβαια,
περιλαμβάνονται και τα υπόγεια γκαράζ
που θα οικοδομηθούν για την εξυπηρέ-
τηση των πολιτών. Έτσι, όλη η περιοχή
αποκτά έναν δημόσιο παραθαλάσσιο
χώρο, απόλυτα προσβάσιμο, ασφαλή,
που, φυσικά, θα αποτελεί κόσμημα για
την περιοχή». 

Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διά-
φορα αρνητικά σχόλια για τη συγκεκρι-
μένη ανάπλαση, όπως ότι τσιμεντάρεται
ή μπαζώνεται η περιοχή, καθώς και ότι
πραγματοποιείται σε βάρος της κοινής
ωφέλειας. «Θυμηθείτε τι έλεγαν για την
πεζοδρόμηση της οδού Ερμού. Και τότε
οι ίδιες αντιδράσεις είχαν διατυπωθεί.
Όμως, αναμφίβολα, πρόκειται για ένα έρ-
γο που καλύπτει όλες τις ανάγκες των πο-
λιτών που θα το χρησιμοποιούν. Ουσια-
στικά, είναι ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης

στην Αττική μέσω μιας μεγάλης, δημό-
σιας επένδυσης.   Επίσης, επαναχρησιμο-
ποιούμε τα πρώην ολυμπιακά ακίνητα,
τα οποία ρήμαζαν για πολλά χρόνια, και
ένα σημαντικό κομμάτι της Αττικής, εκτός
του ότι θωρακίζεται αντιπλημμυρικά, γί-
νεται άμεσα προσβάσιμο. Συνεπώς, όλοι
οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότη-
τα να αποκτήσουν έναν χώρο αναψυχής
και πολιτισμού, πνεύμονα ζωής, οικολο-
γικό πάρκο πάνω στη θάλασσα που δίνει
νέα προοπτική για όλο το παράκτιο μέ-
τωπο» επισημαίνει η περιφερειάρχης κ.
Ρένα Δούρου. Όταν ολοκληρωθούν όλες
οι φάσεις του έργου, η περιοχή θα απο-
κτήσει νέα μορφή, μητροπολιτικής εμβέ-
λειας και τουριστικών επενδύσεων, ενώ
θα γίνεται σύνδεση με το γειτονικό Κέν-
τρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος και τη μαρίνα Φλοίσβου. Τέλος, ο νέ-
ος αυτοκινητόδρομος αλλάζει τη φυσιο-
γνωμία της παραλιακής, η πόλη θα συν-
δεθεί πάλι με το θαλάσσιο αστικό τοπίο,
στα πρότυπα ευρωπαϊκών πόλεων, και
το μεγαλύτερο παράκτιο άλσος θα είναι
πραγματικότητα. 

Πηγή: www.lifo.gr
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ΕΠιΔιωκοΝΤΑΣ με πάθος και
δυναμισμό να δώσει καλύτερες εναλλα-
κτικές σε όσους καπνίζουν, η Philip
Morris International (PMI), ο παγκό-
σμιος ηγέτης καινοτομίας και τεχνολο-
γίας σε προϊόντα που δεν παράγουν
καπνό τσιγάρου, λάνσαρε την επόμενη
γενιά του IQOS. Το νέο IQOS 3 και το
IQOS 3 MULTI, έχοντας λάβει υπόψη
τις παρατηρήσεις καταναλωτών, έχουν
βελτιώσεις στον σχεδιασμό και την εμ-
πειρία του χρήστη ενώ διατηρούν την
γεύση, τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά
και το τελετουργικό που αποτελούν την
υπογραφή του, πάντα με βάση αυστηρή
επιστημονική τεκμηρίωση. Οι νέες εκ-
δόσεις έχουν στόχο να ενθαρρύνουν όλο
και περισσότερους καπνιστές να στρα-
φούν σε αυτές, προς όφελος της υγείας
τους, της δημόσιας υγείας, και, τελικά, της
κοινωνίας.

Οι νέες εκδόσεις λανσαρίστηκαν
στο Τόκυο της Ιαπωνίας – τη χώρα
που θεωρείται η κοιτίδα του IQOS.
Η μάρκα-σύμβολο προσφέρει ό,τι
καλύτερο σε γεύση και ικανοποίηση
μπορεί να δώσει η κατηγορία και
σχεδόν 6 εκατ. ενήλικοι καπνιστές
έχουν ήδη αφήσει το τσιγάρο, οι πε-
ρισσότεροι από τους μισούς στην Ια-
πωνία.

«Το όνειρό μας ήταν να δημι-
ουργήσουμε μια καλύτερη εναλλα-
κτική για τους καπνιστές και το
IQOS έκανε αυτό το όνειρο πραγ-
ματικότητα. Είναι μια επανάσταση
για το 1,1 δισεκ. ανθρώπων που καπνί-
ζουν» είπε ο Ανδρέας Καλαντζόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος της ΡΜΙ. «Το

IQOS 3 και το IQOS 3 MULTI φέρ-
νουν σημαντικές βελτιώσεις και καινο-
τομίες και είναι ακόμα ένα βήμα στην

προσπάθειά μας να πείσουμε όλους, όσοι
θα συνέχιζαν να καπνίζουν, να στρα-
φούν σε εναλλακτικές που δεν παρά-
γουν καπνό τσιγάρου. Οι καταναλωτές
του IQOS γνωρίζουν ότι το προϊόν αυτό
αλλάζει πολλά στη ζωή τους – τους ευ-
χαριστούμε και ευχαριστούμε την Ιαπω-
νία που οδηγεί αυτή τη θετική αλλαγή».

Πίσω από κάθε εξέλιξη στην ΡΜΙ
βρίσκεται αυστηρή επιστημονική τεκμη-
ρίωση. Το πρόγραμμα επιστημονικής
αξιολόγησης της εταιρίας βασίζεται σε
μακροχρόνιες πρακτικές της φαρμακο-
βιομηχανίας και είναι σύμφωνο με τις
κατευθυντήριες γραμμές του Οργανι-
σμού Τροφίμων και Φαρμάκων των
ΗΠΑ (FDA). Το IQOS παράγει αερό-
λυμα το οποίο περιέχει κατά μέσο όρο
90% χαμηλότερα επίπεδα επιβλαβών
χημικών ουσιών σε σχέση με τον καπνό
του τσιγάρου κατά την καύση. Τα δεδο-

μένα επίσης δείχνουν ότι το IQOS
δεν επηρεάζει αρνητικά την ποι-
ότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώ-
ρους. Κατά μέσο όρο, 70 έως 80 τοις
εκατό των χρηστών IQOS έχουν
κόψει το τσιγάρο, κάτι που καθιστά
το IQOS την πλέον πειστική εναλ-
λακτική χωρίς καπνό τσιγάρου σή-
μερα.

Η ΡΜΙ έχει υποβάλει αίτηση
στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρ-
μάκων (FDA) των ΗΠΑ για αδει-
οδότηση του IQOS ως Καπνικό
Προϊόν Τροποποιημένου Κινδύνου
(MRTP), αλλά η αξιολόγηση του

φακέλου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
Το IQOS δεν διατίθεται προς πώληση
στις ΗΠΑ.

Η Philip Morris International
λανσάρει τη νέα γενιά του IQOS

Η εταιρία συνεχίζει
να βελτιώνει

το IQOS προκειμένου
να επιταχύνει
τη μετάβαση

σε εναλλακτικές
χωρίς τον καπνό

του τσιγάρου
και να δημιουργήσει

έναν καλύτερο κόσμο
για τους καπνιστές

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η
Παπαστράτος βρέθηκε στις
πρώτες θέσεις της λίστας Most

Admired Companies, που καταρτίζει το
Fortune σε συνεργασία με την KPMG.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη έρευνα
που αφορά στην εταιρική φήμη στην
Ελλάδα, στην οποία φέτος συμμετείχαν
315 επιχειρήσεις. 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1.700
στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία αξιο-
λόγησαν τις καλύτερες εταιρείες σε
κάθε κλάδο, σύμφωνα με τα 9 αυστηρά
κριτήρια που έχει θέσει το αμερικανικό
Fortune (Καινοτομία, Διοίκηση Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση
Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποι-
ότητα Διοίκησης, Οικονομική
Ευρωστία, Μακροπρόθεσμη Επενδυ-

τική Αξία, Ποιότητα Προσφερόμενων
Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέ-
φεια/Ανταγωνιστικότητα). 

Η Παπαστράτος κατέκτησε την
πρώτη θέση στον κλάδο της Βιομηχα-
νίας και την δεύτερη στο σύνολο των
επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους,
επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά
την υψηλή εκτίμηση και εμπιστοσύνη
με την οποία την περιβάλλει η αγορά. 

Με αφορμή τη νέα διάκριση, ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντί-
δης δήλωσε: «Είναι πολύ τιμητικό για
εμάς να βρισκόμαστε και φέτος στις
υψηλότερες θέσεις των Most Admired
Companies. Αυτή η βράβευση έχει ιδι-
αίτερη αξία γιατί προέρχεται από την
ίδια την αγορά, από στελέχη που αντι-
λαμβάνονται τις καθημερινές προκλή-

σεις του επιχειρείν
και συναισθάνονται
τις δυσκολίες που
έχει ένας μεγάλος
εταιρικός μετασχημα-
τισμός, όπως αυτός
που συμβαίνει στην
Παπαστράτος την τε-
λευταία διετία. Η
αναγνώριση αυτή
αποτελεί για εμάς μια
ακόμη ένδειξη ότι
βρισκόμαστε στο
σωστό δρόμο και μας
κρατάει σε μια δημι-
ουργική επιχειρημα-
τική εγρήγορση για
τα επόμενα χρόνια».

Η Παπαστράτος
σταθερά στην κορυφή

• Απέσπασε
την πρώτη θέση

στον κλάδο
της βιομηχανίας

• Συγκέντρωσε
τη δεύτερη
υψηλότερη
βαθμολογία

ανάμεσα
σε 315

επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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500.000 κάρτες και 51.700.000 εισιτήρια
προμηθεύεται ο ΟΑΣΑ

ΜΕ ΜΕγAλΗ ΕΠιΤΥχIΑ ολοκληρώθηκε η
Market Expo, της μεγάλης συνάντησης για τα τρόφιμα, τα πο-
τά και τα delicatessen προϊόντα, η οποία πραγματοποιήθηκε
από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2018 στο Metropolitan Expo. Χάρη
στην επιτυχία της κατάφερε να υπογραμμίσει την ανάγκη της
ελληνικής αγοράς για μία ολοκληρωμένη έκθεση τροφίμων
και ποτών, να επιβεβαιώσει το ισχυρό brand name των ελ-
ληνικών προϊόντων στις μεγάλες αγορές διεθνώς, αλλά και
να καθιερωθεί σαν σημείο αναφοράς για την οργανωμένη
λιανική. Σε παράλληλη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε και
η Έκθεση Περίπτερο, η εξειδικευμένη επαγγελματική έκθε-
ση για το περίπτερο και τη μικρή λιανική.

Η έκθεση προσέλκυσε χιλιάδες επαγγελματίες από
την λιανική, την εστίαση, τον ξενοδοχειακό κλάδο, διανομείς
και χονδρεμπόρους, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τους εκ-
θέτες, κορυφαία ονόματα της ελληνικής βιομηχανίας και του
ελληνικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, για ό,τι νεότερο
στην αγορά.

Επαγγελματίες από ολόκληρο τον κόσμο επισκέφθη-
καν την έκθεση, και ανάμεσά τους 96 διεθνείς αγοραστές που
συμμετείχαν σε οργανωμένες επαγγελματικές συναντήσεις
με τις συμμετέχουσες εταιρείες, συναντήσεις που είχαν ως

αποτέλεσμα επωφελείς και παραγωγικές συμφωνίες.
Η Market Expo μαζί με την παράλληλη έκθεση Πε-

ρίπτερο εκπληρώνοντας τον στόχο της, αποτέλεσε την ολο-
κληρωμένη έκθεση για όλη την αγορά πώλησης τροφίμων
και ποτών καλύπτοντας και τις εξειδικευμένες ανάγκες της
μικρής λιανικής. Παράλληλα κατέστη το κύριο εργαλείο για
τους επαγγελματίες του κλάδου, συμβάλλοντας στην ανάπτυ-
ξη του δικτύου πωλήσεων των συμμετεχόντων αλλά και πα-
ρέχοντας ανωτέρου επιπέδου και ποιότητας λύσεις στους
επαγγελματίες επισκέπτες.

Με επιτυχία στέφθηκε
η Market Expo και η έκθεση Περίπτερο

ΥΠΕγρAφΗ μεταξύ του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και της εταιρείας Confidex
LTD σύμβαση για την προμήθεια μέσων προϊόντων κομί-
στρου, υπό μορφή «Έξυπνων Καρτών», που απαιτούνται κα-
τά τη λειτουργία του «Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κο-
μίστρου» (ΑΣΣΚ).

Συνολικά, θα παραχθούν 500.000 κάρτες και
51.700.000 πολλαπλά εισιτήρια, τα οποία ικανοποιούν τις
ανάγκες του συστήματος των δημόσιων αστικών συγκοινω-
νιών για περίοδο πλέον του ενός έτους. 

Η ανάθεση της σύμβασης έχει διάρκεια 8 μήνες και
υπογράφτηκε την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, στα γραφεία
του ΟΑΣΑ, μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου του Οργα-
νισμού, Ιωάννη Σκουμπούρη και του διευθύνοντος συμβού-
λου της Confidex LTD, Timo Olavi Lindstrom.  

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο διευθύνων

σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Ιωάννης Σκουμπούρης δήλωσε ότι
«ο Οργανισμός κατάφερε να εξασφαλίσει την οικονομικότε-
ρη αμοιβή για την προμήθεια ηλεκτρονικών εισιτηρίων και
καρτών από την έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού
εισιτηρίου».
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Η υπέρ-πολυτελής σειρά George
Karelias and Sons μεγαλώνει, λαν-
σάροντας την νέα κασετίνα George
Karelias and Sons Bright Virginia, με
λιανική τιμή 4,30€.

Το νέο σήμα George Karelias and
Sons Bright Virginia διακρίνεται για
την απαλή του γεύση, διατηρώντας
το εξαιρετικής ποιότητας χαρμάνι
Virginia blend και την εξαίσια ανά-
γλυφη κασετίνα που χαρακτηρίζουν
την οικογένεια George Karelias and
Sons.

Οι καπνιστές έχουν την δυνατό-
τητα να ανακαλύψουν τον κόσμο της
νέας κασετίνας George Karelias and

Sons Bright Virginia, στο www.su-
periorquality .gr και ταυτόχρονα να
λάβουν μέρος στο μεγάλο διαγωνι-
σμό.

Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα τα-
ξίδι για δύο άτομα στην μαγευτική
Σκωτία, ενώ τριάντα (30) ακόμα τυ-
χεροί θα κερδίσουν
από ένα vintage
Bluetooth ηχείο
Marshall Acton.

Αξίζει να σημει-
ώσουμε όμως, ότι
απολαμβάνοντας την
νέα κασετίνα George
Karelias and Sons

Bright Virginia, όλοι κερδίζουν!
Συγκεντρώνοντας κάποιος, τρεις

(3) μοναδικούς κωδικούς που θα
βρει στο ένθετο της νέας κασετίνας
George Karelias and Sons Bright
Virginia, κερδίζει αυτόματα μία συλ-
λεκτική τσάντα ταξιδίου.

Νέα κασετίνα George Karelias
and Sons Bright Virginia

ΜΕ MIΑ ΕΝΤΥΠωΣιΑκH
εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στο εκθε-
σιακό κέντρο Metropolitan Expo, η
εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΑ παρουσίασε τη
νέα της δημιουργία George Karelias
and Sons Bright Virginia.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλω-
σης, επιχειρηματίες που δραστηριο-
ποιούνται στον κλάδο των
καπνικών είχαν την ευκαιρία να
ανακαλύψουν τον κόσμο της νέας
κασετίνας George Karelias and Sons
Bright Virginia, και να ενημερω-
θούν για τη διεθνή επιτυχημένη πο-
ρεία της εταιρείας ΚΑΡΕΛΙΑ.

Μετά την εκδήλωση, ακολού-
θησε cocktail party, στο περίπτερο
της εταιρείας ΚΑΡΕΛΙΑ, στην έκ-

θεση «Περίπτερο 2018». Εκεί, οι
καλεσμένοι της εκδήλωσης, καθώς
και πλήθος επισκεπτών της έκθεσης,
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
την απαλή ισορροπημένη γεύση της

νέας κασετίνας George Karelias and
Son Bright Virginia και να ενημε-
ρωθούν για το μεγάλο διαγωνισμό
που διοργανώνεται στο πλαίσιο
υποστήριξης του νέου σήματος.

Εντυπωσιακή παρουσίαση
του νέου σήματος George Karelias

and Sons Bright Virginia
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Η British American Tobacco, μια
από τις μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς,
επέλεξε την Ελλάδα ως μια από τις
πρώτες χώρες παγκοσμίως που θα
διαθέτει ολόκληρη τη γκάμα των Προ-
ϊόντων Επόμενης Γενιάς του Ομίλου,
λανσάροντας το καινοτόμο προϊόν θερ-
μαινόμενου καπνού glo™. Συνολικά, η
κίνηση αυτή θα ενισχύσει με 150 εκα-
τομμύρια ευρώ την ελληνική οικο-
νομία τα επόμενα δύο χρόνια
δημιουργώντας παράλληλα 250 νέες
θέσεις εργασίας μέχρι τα τέλη του
2019, όπως ανακοινώθηκε παρουσία
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
κ. Γ. Δραγασάκη, του Αντιπρο-
έδρου της Ν.Δ., κ. Κ. Χατζηδάκη
και πολλών επισήμων.

Το glo είναι προϊόν δυνητικά
μειωμένου κινδύνου με το
αερόλυμα που σχηματίζεται
από τη θέρμανση να παράγει
μια φυσική γεύση καπνού, αν-
τίστοιχη με αυτή του τσιγάρου,
αλλά με περίπου 90%-95% λι-
γότερες τοξικές ουσίες1 σε
σχέση με τον καπνό του τσιγά-
ρου. Η συσκευή είναι εύχρη-
στη και θερμαίνει ειδικά
σχεδιασμένες ράβδους καπνού
(NEO™ Sticks) χωρίς καύση.
Η συσκευή glo είναι διαθέσιμη
στην Ελλάδα μέσω των κατα-
στημάτων και του e-shop της
NOBACCO (nobacco.gr/glo),
ενώ οι ράβδοι καπνού που
χρησιμοποιούνται στη συ-
σκευή είναι διαθέσιμες και σε άλλα ση-
μεία πώλησης σε ολόκληρη την
Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, μέσα και από τις δυ-
νατότητες που ανοίγονται από την ανά-

πτυξη στον τομέα αυτό, η British
American Tobacco Hellas  στηρίζει
ακόμα περισσότερο την ελληνική οι-
κονομία με επενδύσεις 150 εκατομμυ-
ρίων ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια,

ενισχύοντας τους Έλληνες λιανεμπό-
ρους, προμηθευτές και εργαζόμενους
και παράλληλα επεκτείνοντας περαι-
τέρω το Διεθνές Διαμετακομιστικό
Κέντρο στον Πειραιά, το οποίο συνε-

χίζει να συμβάλλει στις αναπτυξιακές
προσπάθειες της χώρας. Το λανσάρι-
σμα του glo αποτελεί σημαντική βάση
για αυτή την επένδυση, καθώς το λαν-
σάρισμα δημιουργεί αμέσως 100 νέες

θέσεις εργασίας. Συνολικά, έως το 2019
πρόκειται να δημιουργηθούν περίπου
250 νέες θέσεις εργασίας.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνη-
σης, κ. Γ. Δραγασάκης αναφερόμε-
νος στην επένδυση της εταιρείας, με
αφορμή την άφιξη του νέου προϊόντος
glo στην Ελλάδα δήλωσε: «Εκ μέρους
της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουρ-
γού καλωσορίζω θερμά την απόφαση
της British American Tobacco να
πραγματοποιήσει στην Ελλάδα μια ση-
μαντική επένδυση, η οποία βρίσκεται
από πολλές απόψεις σε αντιστοιχία με
τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας.
Και είναι σημαντική επένδυση διότι
μέχρι τέλος του 2019 πρόκειται να δη-
μιουργήσει 250 νέες θέσεις εργασίας.
Επίσης, γιατί η χώρα μας θα είναι από

τις πρώτες στις οποίες θα κυκλο-
φορήσουν όλα τα προϊόντα της
επόμενης γενιάς και μειωμένου
κινδύνου της εταιρείας. Η από-
φαση της British American To-
bacco στέλνει ένα μήνυμα
εμπιστοσύνης για την Ελλάδα
ως επενδυτικό προορισμό. Από
την άλλη πλευρά πρόκειται για
μία επιχειρηματική απόφαση η
οποία έχει όλες τις προϋποθέσεις
επιτυχίας και πιστεύω ότι θα δι-
καιωθεί». 

Ο Γενικός Διευθυντής της
British American Tobacco για
τη Νότια Ευρώπη, κ. Andrea
Conzonato, δήλωσε σχετικά:
«Μετά από το επιτυχημένο

λανσάρισμα του Vype λίγους μήνες
πριν, το λανσάρισμα του glo στην ελ-
ληνική αγορά αντιπροσωπεύει μια
στρατηγική κίνηση για τη British
American Tobacco στην Ελλάδα.

Νέο προϊόν θερμαινόμενου καπνού glo
από την «Βritish American Tobacco»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Αποδεικνύει τη σημασία της χώρας
για την εταιρεία, καθώς καθιστά την
Ελλάδα μια από τις πρώτες χώρες παγ-
κοσμίως, που θα διαθέτει την πλήρη
γκάμα των Προϊόντων Επόμενης Γε-
νιάς του Ομίλου».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της British American Tobacco
Hellas, κ. Juan José Marco, ανέφερε:
«Συνεπείς με τον στόχο της British
American Tobacco να προσφέρουμε
στους ενήλικες καταναλωτές εναλλα-
κτικές επιλογές στο κάπνισμα, υποδε-
χόμαστε με μεγάλο ενθουσιασμό το glo
στην Ελλάδα. Με τη φιλοδοξία να
ηγηθεί της κατηγορίας των Προϊόντων
Επόμενης Γενιάς και έχοντας επενδύ-
σει σημαντικά σε αυτήν, η British
American Tobacco αποδεικνύει έμ-
πρακτα τη δέσμευση της εταιρείας να
συνεχίσει να στηρίζει την ανάκαμψη
της Ελλάδας».

Ο επικεφαλής του τμήματος ερευ-
νών για τα προϊόντα δυνητικά μειωμέ-
νου κινδύνου του Ομίλου της British
American Tobacco, Δρ. James Mur-
phy, είπε: «Αναπτύξαμε το glo, με
στόχο να προσφέρουμε στους ενήλικες
καπνιστές μια εμπειρία αντίστοιχη του
καπνίσματος αλλά με δυνητικά μει-
ωμένο κίνδυνο σε σχέση με το συμβα-
τικό τσιγάρο. Είναι ευρέως αποδεκτό

ότι η καύση του τσιγάρου παράγει πολ-
λές από τις τοξικές ουσίες που σχετίζον-
ται με το κάπνισμα. Αποφεύγοντας την
καύση, το glo παράγει περίπου 90%-
95% λιγότερες τοξικές ουσίες σε σχέση
με τα τσιγάρα».

Ο  Διευθύνων Σύμβουλος της
NOBACCO, κ. Μάρκος Μαρκό-
πουλος, τόνισε: «Πρόκειται για μια
ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για εμάς
καθώς το λανσάρισμα του glo™ σημα-
τοδοτεί το πέρασμα της NOBACCO
σε μια νέα εποχή. Πλέον η εταιρεία
μας γίνεται η πρώτη στον κλάδο της
στην Ευρώπη που είναι σε θέση να
προσφέρει στον καταναλωτή όλες τις
νόμιμες, ασφαλείς και εξελιγμένες
εναλλακτικές στο κλασικό τσιγάρο λύ-
σεις, παραμένοντας πιστή στην απο-
στολή της: να είναι δίπλα σε όλους όσοι
σκέφτονται να κάνουν την επιλογή
ζωής και να αφήσουν πίσω τους το πα-
ραδοσιακό κάπνισμα. Σε όλους αυτούς
λέμε ότι από σήμερα όλα πλέον είναι
στο χέρι τους. Γιατί τώρα η Nobacco
τους δίνει τη Δύναμη της Επιλογής.»

Το πρώτο λανσάρισμα του glo έγινε
με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία.
Έκτοτε, το glo έχει επεκταθεί σε διάφο-
ρες αγορές, μεταξύ άλλων στον Κα-
ναδά, στη Νότια Κορέα, στη Ρουμανία,
στη Ρωσία και στην Ιταλία. Το glo έχει

λιγότερη μυρωδιά και καθόλου στάχτη.
Άλλο ένα βασικό πλεόνεκτημά του
είναι η απλότητα: η συσκευή διαθέτει
μόνο ένα κουμπί και διαρκεί για έως
και 30 χρήσεις χωρίς να χρειάζεται
επαναφόρτιση μετά από την κάθε
χρήση.

Το λανσάρισμα του glo σηματοδο-
τεί τη συνέχεια της σημαντικής
συμβολής της British American
Tobacco στην ελληνική οικονομία και
κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Από το
2013, η εταιρεία έχει συμβάλλει 2,3 δι-
σεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά
έσοδα, στηρίζοντας σημαντικά την ελ-
ληνική οικονομία εν μέσω κρίσης. Την
ίδια περίοδο, έχει επίσης στηρίξει με
320  εκατομμύρια ευρώ τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις και με περίπου 80
εκατομμύρια ευρώ τους Έλληνες
αγρότες, αγοράζοντας περίπου το
20% βασικών ελληνικών ποικιλιών
καπνού. Παράλληλα, το λανσάρισμα
του νέου προϊόντος θα αυξήσει σημαν-
τικά τη διακίνηση εμπορευματοκιβω-
τίων στο Διεθνές Διαμετακομιστικό
Κέντρο της British American Tobacco
στον Πειραιά και θα στηρίξει περαι-
τέρω την επέκταση του λιμανιού. Το
Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο, που
διακινεί μέσω του Πειραιά, προϊόντα
αξίας 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ ετη-

σίως σε άλλες χώρες, αναμένεται
να επεκταθεί σημαντικά. Σήμερα,
περίπου 2,5 εκατομμύρια εμπο-
ρευματοκιβώτια έρχονται ετησίως
από τα εργοστάσια της British
American Tobacco στην Ελλάδα.

Στην εκδήλωση της British
American Tobacco που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου,
την Ένωση Επαγγελματιών Πε-
ριπτερούχων Πειραιώς και Περι-
χώρων «Η Αγία Τριάς», εκπρο-
σώπησαν ο πρόεδρος Μ. Νι-
κητάκης, ο αντιπρόεδρος Στ.
Μέρος και η ταμίας της Ένω-
σης Ευαγγελία Σαλπέα. 
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Το νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
Ρεπερτόριο με ορίζοντα διετίας  συνεργασίες με πολιτιστικά

ιδρύματα, δράσεις με φορείς
αλλά και έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα

είναι οι άξονες πάνω στους οποίους συνεχίζει
το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 

Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε με αφορμή την
έναρξη των παραστάσεων και των δράσεων του ΔΘΠ 

αλλά και την ανακοίνωση ρεπερτορίου διετίας,
ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης

και ο Καλλιτεχνικός Δ/ντης του ΔΘΠ Νίκος
Διαμαντής υπογράμμισαν την ανοδική πορεία του θεάτρου

μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και στενής συνεργασίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στην ομιλία
του επεσήμανε, ότι γίνεται ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο

τα τελευταία χρόνια στο Δημοτικό Θέατρο,
όπου παρουσιάζονται παραστάσεις και πολιτιστικά

δρώμενα υψηλού επιπέδου.
Ο καλλιτεχνικός Διευθυντής Νίκος Διαμαντής ,

πλαισιωμένος από τους σκηνοθέτες, ηθοποιούς και
συνεργάτες του ΔΘΠ, ανακοίνωσε το ρεπερτόριο

για το 2019 – 2020, αναφέρθηκε στην στενή
συνεργασία με την Αθήνα 2018 –Παγκόσμια Πρωτεύουσα

Βιβλίου, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, το
Αρχαιολογικό και Ναυτικό Μουσείο Πειραιά αλλά και

πολλούς άλλους φορείς, υπογραμμίζοντας
την σημασία συνεργειών στην εποχή μας.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Διαμαντής σημείωσε:
«Υιοθετώντας μια φιλοσοφία συμμετοχικού ουμανισμού,την

οποία προτείνει και ως μοντέλο διαχείρισης στον χώρο του
πολιτισμού, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στηρίζεται στους

αρρήκτους δεσμούς με την κοινωνία, για  να εξακτινώσει τη
δράση του προς διαφορετικές, αναπάντεχες κατευθύνσεις.

Υπερβαίνοντας τους διαχωρισμούς, φέροντας σε συνομιλία
τις τέχνες, τη σκέψη και τον λόγο στη δημόσια σφαίρα, το

καλλιτεχνικό πρόγραμμα, οι κοινωνικές παρεμβάσεις,
καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών χειρονομιών του

ΔΘΠ, συνιστούν μια πολυφωνική, 
συνεκτική επικράτεια πολιτισμού
που υπερασπίζεται με δυναμισμό

τις αξίες του ανθρωπισμού.»
Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν ο

Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης και η
Πρόεδρος του ΟΠΑΝ Σταυρούλα Αντωνάκου.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  2 0 1 8  –  2 0 1 9  
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ 24/11/18 έως 27/01/2019
Άντον Τσέχωφ

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης
Ηθοποιοί:

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

ΒΟΥΤΣΕΚ από 22/02 έως 21/04/2019
Γκέοργκ Μπύχνερ

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Ευαγγελάτου
(σε σύλληψη Σπύρου Ευαγγελάτου)

Ηθοποιοί:
Αγγελική Αναργύρου, Γιώργος Γάλλος , Γιώργος Ζυ-

γούρης, Έλενα Μαυρίδου, Μιχάλης Μιχαλακίδης,
Λευτέρης Πολυχρόνης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Σωτή-

ρης Τσακομίδης, Χάρης Χαραλάμπους

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Άρθουρ Σνίτσλερ

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος
Ηθοποιοί: 

Στεφανία Γουλιώτη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης Αυ-
γουστίνος Κούμουλος,

Αλέξανδρος Λογοθέτης, Άννα Μάσχα, 
Κίτυ Παιταζόγλου, Ευδοκία Ρουμελιώτη,

Σίσσυ Τουμάση, Χάρης Φραγκούλης,
Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος 

ΡΕΝΑ από 10/12/18 έως 10/01/2019
Αύγουστος Κορτώ

Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη
Ηθοποιοί:

Υρώ Μανέ, Μιχάλης Αβρατόγλου,
Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος Φάμης

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
από 03/11/2018 έως28/04/2019

Ο ΜΙΚΡΟΣ AMADEUS
Μάκης Καραχάλιος

Σκηνοθεσία: Ρέινα Εσκενάζυ
Ηθοποιοί:

Αντώνης Λουδάρος, Κατερίνα Αντζουλάτου, Ελίνα
Γιαννάκη, Βαρβάρα Καρά,

Μάνος Παπαδάς, Ελευθερία Παρασκευά,
Δημήτρης Ραφαήλος, Λία Τσάνα

ΦΟΥΑΓΙΕ
ΚΟΥΚΛΕΣ

Σκηνοθεσία: Νικόλας Ανδρουλάκης
Ηθοποιοί:

Νικόλας Ανδρουλάκης, Ναταλία Δήμου
Κατερίνα Μισιχρόνη, Αναστασία Παντούση, Γιάννης
Σοφολόγης, Αντιγόνη Σταυροπούλου, Ιώβη Φραγκά-

του
ΠΕΘΑΙΝΩ ΣΑΝ ΧΩΡΑ 

Δημήτρης Δημητριάδης
Σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη

ΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ
Νίκος Ξυδάκης & Όλια Λαζαρίδου 
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Το νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  2 0 1 8  –  2 0 1 9  

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟ
από 14/11/2018 έως 14/01/2019

ΠΟΙΗΣΗ ON THE ROAD
από 01/10/2018 έως 01/03/2019

Σε συνεργασία με την
«Αθήνα 2018 – Πρωτεύουσα του Βιβλίου»

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
30 συγγραφείς, 30 κείμενα, σε 30 βιβλιοπωλεία

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ
Υπεύθυνη / εμψυχώτρια της ομάδας:

Μαρία Κουλούρη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Υπεύθυνη: Σοφία Καραγιάννη
σκηνοθέτης και θεατρολόγος

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΩΣ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΛΑΓΗΣ
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019
και αποτελεί μια συνεργασία με την 
«Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου»,
το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και άλλους
φορείς του Πειραιά. Κεντρική δράση του
προγράμματος θα είναι μια πρωτότυπη δια
θαλάσσης ξενάγηση στο λιμάνι του Πειραιά. 
Επίσης θα διοργανωθούν επισκέψεις και διαλέξεις
σε σημαντικά τοπόσημα για την ιστορία της πόλης,
όπως η ιχθυόσκαλα, το Ναυτικό Μουσείο, κ.ά.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κυριακάτικα Μουσικά Πρωινά του ΔΘΠ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΝΑ ΠΑΕΙ
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ

Η θεατρική δράση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
για τα νοσοκομεία της Αττικής.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
σε συνεργασία με το Pireastime. gr

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
σε συνεργασία με το Portnet.gr

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Αιμίλιος Βεάκης, Κική Δημουλά

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ
«Ανοιχτές Πόρτες»

Πλατφόρμα νέων δημιουργών

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



30 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

πό την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε
εφαρμογή το εορταστικό ωράριο των
καταστημάτων για την περίοδο των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.   

Δευτέρα έως και Παρασκευή τα καταστήματα θα
είναι ανοικτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 21.00 το
βράδυ.   

Επίσης προβλέπονται τρεις Κυριακές με ανοιχτά
καταστήματα μέσα στον Δεκέμβριο. Το άνοιγμα
βέβαια είναι προαιρετικό για τις 16, 23 και 30
Δεκεμβρίου του 2018. Το ωράριο των καταστημάτων
για τις Κυριακές της εορταστικής περιόδου είναι από
τις 11.00 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.   

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα και
την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, Τρίτη 25 και
την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου, καθώς επίσης και την 1
και 2 Ιανουαρίου 2019.   

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία
Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, όμορων νομών και
νήσων Αιγαίου, σε συνεννόηση με τους εμπορικούς
συλλόγους του λεκανοπεδίου Αττικής.   

Πέραν των Κυριακών 16, 23 και 30 Δεκεμβρίου 2018,
κατά τις οποίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
(Ν.4177/2013 αρ. 16 παρ. 1β & Ν.4314/2014 αρ. 108
παρ. 1) επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων, με προτεινόμενο ωράριο
11:00 έως 18:00, το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων-
Πρωτοχρονιάς, έχει ως εξής:  

Tο εορταστικό ωράριο
των καταστημάτων

Από την Πέμπτη 03Ιανουαρίου 2019 θαεπανέλθει το ωράριο πουακολουθείται από τακαταστήματα που ανήκουνστους κατά τόπους
Εμπορικούς ΣυλλόγουςΛεκανοπεδίου Αττικής

ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018: 09:00-21:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018: 09:00-21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12/2018: 09:00-18:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018: 11:00-18:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/12/2018: 09:00-21:00 

ΤΡΙΤΗ 18/12/2018: 09:00-21:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018: 09:00-21:00 

ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018: 09:00-21:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018: 09:00-21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12/2018: 09:00-18:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12/2018: 11:00-18:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/2018: 09:00-18:00

(Παραμονή Χριστουγέννων) 

ΤΡΙΤΗ 25/12/2018: Κλειστά 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/12/2018: Κλειστά 

ΠΕΜΠΤΗ 27/12/2018: 09:00-21:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/2018: 09:00-21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12/2018: 09:00-18:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018: 11:00-18:00 

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018: 09:00-17:00

(Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 

ΤΡΙΤΗ 1/1/2019: Κλειστά 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019: Κλειστά 

Α



THE NEW SILVER!
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