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Η ΓΣΕΒΕΕ στο πλευρό
των Περιπτερούχων
του Σταύρου Μέρου

Γ

εια σας συνάδελφοι-ισσες,
Μετά από μια μικρή δίμηνη
παρένθεση στο γράψιμο του
κειμένου μου στο αγαπημένο μας περιοδικό, ξανά μαζί.
Δυστυχώς θέματα υπάρχουν πολλά,
τα πιο πολλά όμως είναι σε συζητήσεις
και διαβουλεύσεις, έτσι δεν έχουμε
κάποιο ανακοινωθέν αποτέλεσμα.
Σήμερα θα γράψω λοιπόν για μια
ενδιαφέρουσα συνάντηση που είχαμε
με τον πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε Γιώργο Καββαθά
Ήταν μια δίωρη συνάντηση εφ’
όλης της ύλης. Όπως ήταν αναμενόμενο ξεκίνησε με το πιο καυτό θέμα
της εποχής, τον νόμο για τη «Δέουσα
Επιμέλεια». Δυστυχώς είναι Ελληνικός νόμος... με πάρα πολλές ατέλειες
και ανακρίβειες, τις οποίες έχουμε επισημάνει στα αρμόδια υπουργεία και
μας είπαν ότι θα τις κοιτάξουν, γιατί
κατάλαβαν ότι είχαμε δίκιο.
Τα βασικό πρόβλημα είναι ο τρόπος
πληρωμής των καπνικών και πως τον
ερμηνεύουν οι αντιπρόσωποι των καπνοβιομηχανιών. Τα πρώτα ακούσματα είναι αρνητικότατα και διαφαίνεται στραγγαλισμός της αγοράς καπνικών, ειδικά των μικρών επαγγελματιών. Σε αυτό συμφώνησε και ο Γ.
Καββαθάς, ότι θα κλείσουν δηλαδή
πολλά σημεία, γι αυτό και θα εντείνει
και αυτός τις πιέσεις προς το υπουργείο για τον εξορθολογισμό του νόμου.

‘
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Η «Δέουσα
Επιμέλεια»
δυστυχώς είναι
νόμος με πάρα
πολλές ατέλειες
και ανακρίβειες,
τις οποίες έχουμε
επισημάνει στα
αρμόδια
υπουργεία και
μας είπαν ότι
θα τις κοιτάξουν,
γιατί κατάλαβαν
ότι είχαμε δίκιο”

Ένα άλλο πρόβλημα του νόμου είναι το ‘Ποινικό Μητρώο’, που θα
πρέπει να δίνουμε στους αντιπροσώπους. Αυτό όμως, που είναι καταφανέστατη αστοχία του νόμου, λόγω
προσωπικών δεδομένων και όχι μόνο,
είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αλλάξει.
Ένα άλλο βασικό θέμα είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός που ειδικά στον
κλάδο μας, λόγω των μεγάλων τζίρων
από τα καπνικά, είναι ζήτημα ζωής
και θανάτου. Το υπουργείο όμως δεν
μπορεί να νομοθετήσει μόνο για ένα
κλάδο, όσο ιδιαίτερος και αν είναι,
γιατί τι θα πουν τότε οι βενζινοπώλες.
Έτσι και αλλιώς είναι βασική πρόταση
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ο ακατάσχετος
λογαριασμός για να μπορούν να επιζήσουν. Το ποσό του ακατάσχετου είναι προς διαβούλευση, ακούγονται
διαφορά ποσά τα οποία όμως δεν είναι
ανακοινώσιμα.
Σας το είπα η ατζέντα ήταν μεγάλη,
πολλά ζωτικά θέματα στο τραπέζι. Τα
μικροδάνεια, άλλο θέμα υψίστης σημασίας, δηλαδή χαμηλότοκα δάνεια
μέχρι 25.000 € χωρίς πολλές εγγυήσεις με εγγυητή την Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως θα γνωρίζετε μπήκε στο
παρά πέντε ο κλάδος μας μετά από δική μας παρέμβαση στο υπουργείο.
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Όπως καταλαβαίνετε το θέμα παρακολουθείται στενά από την
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, γιατί αφορά πολλούς
κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών.
Ήδη έχει δοθεί χρονικό περιθώριο λίγων μηνών για να δημιουργηθούν οι
εταιρίες που θα δίνουν τα δάνεια, άρα
το θέμα τρέχει και το παρακολουθούμε στενά.
Συνεχίζουμε ακάθεκτοι με άλλο
μείζον θέμα τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με
τις 120 δόσεις. Η πληροφόρηση που
είχαμε και οι δυο φορείς είναι ότι
αυτό τελείωσε και μέσα στο Μάρτιο
θα μπορούμε να ρυθμίσουμε τα
χρέη μας. Εδώ όμως δημιουργείται
ένα θέμα κατά τον Γ. Καββαθά, και
έχει δίκιο. Στο εξής, αν δεν μπορεί
να πληρώσει κάποιος τη μηνιαία εισφορά στο Ε.Φ.Κ.Α θα μπορεί να
πληρώσει και τη ρύθμιση μαζί, όσο
μικρή και εάν είναι, εδώ λοιπόν μας
εξήγησε την πρόταση που έκανε η
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε για το θέμα. Πάγωμα
των χρωστούμενων, μείωση των
μηνιαίων εισφορών και όταν μπορέσουμε ή πρέπει να βγούμε στη
σύνταξη, αποπληρωμή των χρωστούμενων μέσω ρύθμισης ή σύνταξης.
Συζητήθηκε επίσης αν μπορεί να
υπάρξει εφαρμογή της ρύθμισης των
120 δόσεων και σε άλλες οφειλές
μας π.χ εφορία, όμως για αυτό το
χρονικό διάστημα μάλλον είναι
“χλωμό”.
Άλλο θέμα είναι η αύξηση του κατώτερου μισθού στους υπαλλήλους.
Ένα ιδιαίτερο θέμα, πρόταση δική
μου και του σωματείου μας. Σε
όποιο υπουργείο οικονομικού εν-

Ο πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε Γιώργος Καββαθάς με τον πρόεδρο
και τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Μανώλη Νικητάκη και Σταύρο Μέρο

διαφέροντος πήγαμε, κρίθηκε σωστή η αύξηση του κατώτερου μισθού
ακόμα και σε μεγαλύτερο ποσοστό,
γιατί εκτός του δικαίου του πράγματός τα λεφτά θα πέσουν στις αγορές
και θα έχουμε βραχυπρόθεσμα αύξηση της δουλειάς μας. Αλλά θα
πρέπει να γίνει παράλληλη μείωση
των εισφορών προς το ΙΚΑ. Αυτή
την στιγμή το ΙΚΑ είναι περίπου το
42% του κατωτέρου μισθού δηλαδή
αρκετά υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αν τα οικονομικά υπουργεία θέλουν αύξηση των ρυθμών
ανάπτυξης σε συνδυασμό με την
μείωση της αδήλωτης εργασίας, τότε
το ΙΚΑ πρέπει να είναι στο ύψος
των εισφορών του Ε.Φ.Κ.Α. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων που φεύγουν στο εξωτερικό είναι το ΙΚΑ και όχι ο μισθός. Ο Γ.
Καββαθάς μας ενημέρωσε ότι όντως

είναι υψηλό το ΙΚΑ και έχουν ζητήσει μείωση. Ελπίζουμε να εισακουστούμε.
Μιλήσαμε για δύο, τρία ακόμα θέματα ήσσονος σημασίας και έτσι τελείωσε η ενδιαφέρουσα συνάντηση
με τον Γιώργο Καββαθά.
Αυτά για τώρα γεια σας.
Υ.Γ.
Επί του πιεστηρίου: μάλλον εισακουστήκαμε για τον τρόπο πληρωμής
των καπνικών στη Δέουσα Επιμέλεια.
Ο Σταύρος Μέρος είναι:
Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Επαγγελματιών Περιπτερούχων
Πειραιά και Περιχώρων
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
Ο Γιώργος Καββαθάς είναι:
Πρόεδρος της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
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ΕΝΩΣΗ
Τα περίπτερα δεν εντάσσονται στους κλάδους
που πρέπει να βάλουν POS

Ο

κλάδος των Περιπτέρων
μετά από συντονισμένες
ενέργειες και προσπάθειες της Διοίκησης της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων η «Αγία Τριάς»
δεν εντάσσεται στο καθεστώς υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με
χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, και
έτσι τα περίπτερα δεν είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν POS.
“Άλλοι 53 επαγγελματικοί κλάδοι εντάσσονται στο καθεστώς υποχρεωτικής
αποδοχής πληρωμών με χρεωστικές ή
πιστωτικές κάρτες. Οι φορολογούμενοι
που ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες θα πρέπει εντός τριών μηνών (από
την απόφαση) να τοποθετήσουν μηχα8 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

νήματα POS για τις συναλλαγές αυτές.”
Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση του
υπουργού Οικονομίας Γιάννη Δραγασάκη, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Στέργιου Πιτσιόρλα και της
υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνα
Παπανάτσιου.
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι
υποχρεούνται επίσης να αποδέχονται
πληρωμές και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (e-banking κ.λπ.), ενώ παράλληλα θα
πρέπει να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους
οποίους θα πρέπει να συγκεντρώνουν
όλες τις εισπράξεις από τους πελάτες λιανικής είτε αυτές πραγματοποιούνται με
ηλεκτρονικά μέσα είτε με μετρητά.

Η συμμόρφωση των φορολογουμένων που ασκούν μία ή περισσότερες
από τις παραπάνω 53 δραστηριότητες
με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η
προαναφερθείσα κοινή υπουργική
απόφαση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019.
Για όσους θα δηλώσουν έναρξη δραστηριότητας με έναν ή περισσότερους
από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. έως τις 15
Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Μαΐου 2019.
Για όσους θα δηλώσουν έναρξη δραστηριότητας με έναν ή περισσότερους
από τους παραπάνω Κ.Α.Δ. μετά τις 15
Μαΐου 2019 η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει σε 30 μέρες από την έναρξη
της δραστηριότητας.

Οι παρεμβάσεις και οι συναντήσεις της Ένωσης
για τα προβλήματα του κλάδου

Σ

το ξεκίνημα του νέου έτους το
Δ.Σ. της "Ένωσης" είχε σειρά
συναντήσεων και επαφών για
τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου.
Σημαντική κατάκτηση η απαλλαγή των
Περιπτέρων από την υποχρεωτική
χρησιμοποίηση POS, αίτημα το οποίο
είχε αίσιο τέλος μετά από διαβήματα και
επαφές με το αντίστοιχο Υπουργείο και
τους αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Έμπορων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργο Καβαθά έγινε εφ’
όλης της ύλης συζήτηση για τα αιτήματα
των Περιπτερούχων καθώς επίσης, οι
πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις της
Ομοσπονδίας για αυτά (αναλυτικά για
την συνάντηση αυτή στο κείμενο του
Αντιπροέδρου της Ένωσης σελ. 6-7).
Σημαντική και ξεχωριστή επίσης η
συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση. Στη συζήτηση που
ήταν αναλυτική και διεξοδική κατατέθηκαν τα αιτήματα και τα θέματα που
αφορούν τον κλάδο, τα οποία είναι τα
εξής:
● Αφαίρεση Άδειας Εκμετάλλευσης Περιπτέρου σε περίπτωση πώλησης λαθραίων, πλαστών ή από
κλοπή συσκευασιών προϊόντων
καπνού.
● Επαναφορά της ρύθμισης χρεών
προς τους Δήμους, όπως έχει προαναγγελθεί.
● Έλεγχος Νομιμότητας των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων/Δημάρχων/Επιτροπών που
αφορούν την εγκατάσταση και την

εκμετάλλευση περιπτέρων από την η παραπάνω Υπουργική Απόφαση
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
είναι ήδη σε ισχύ από τα μέσα Ια● Παράταση της μίσθωσης κενωνουαρίου του 2019.
θέντος ή χηρεύοντος περιπτέρου
εφόσον ο μισθωτής θέλει μέχρι 10
έτη για να συνταξιοδοτηθεί.
Ο Υπουργός, από την πλευρά του
έδειξε κατανόηση στα αιτήματα του
κλάδου, δεσμεύτηκε για ενέργειες στο
κομμάτι που αφορά την δική του αρμοδιότητα και άφησε ανοιχτό το δίαυλο
επικοινωνίας με την ‘Ένωση’ για την
επόμενη συνάντηση. Στο σημαντικό θέμα - που αφορά το Υπουργείο ΟικονοΟ Υπουργός Εσωτερικών
μικών - και την Υπουργική Απόφαση
Αλέξης Χαρίτσης με τον
«ΔΣΤΕ ΓΙΔ 1075428 ΕΞ 2018» εξειπρόεδρο και τον Γ.Γ. της Ένωσης
Μανώλη Νικητάκη
δίκευση μέτρων «Δέουσας Επιμέλειας»
και
Γιάννη Σκούρτη
στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Γ΄ ΔΕΟΥΣΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ».
Η Ένωση κατάθεσε τις επιφυλάξεις
Η πρόταση της "Ένωσης" προς το
της, - ιδιαίτερα στο θέμα του Ποινικού
Υπουργείο Εσωτερικών για ρύθΜητρώου - που αφορά την Υπουργική
μιση οφειλών προς τους Δήμους
είχε αποτέλεσμα! Στο ήδη κατατεΑπόφαση για τα «Μέτρα Ελέγχου της
θημένο Νομοσχέδιο του ΥπουρΕφοδιαστικής Αλυσίδας καπνικών
γείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται
προϊόντων».
αντίστοιχη διάταξη που δίνει την
Το ΔΣ της "Ένωσης" για αυτό το ζήδυνατότητα εξόφλησης εώς και
τημα έχει αποστείλει το τελευταίο διά100 δόσεων, αλλά και πλήρη
στημα επιστολές διατυπώνοντας τις επιαπαλλαγή απο προσαυξήσεις,
φυλάξεις και τις ενστάσεις της.
τόκους και πρόστιμα.
Για αυτό το θέμα πραγματοποιήθηκε
Το νομοσχέδιο πιθανότατα θα
συνάντηση με την Υφυπουργό Οικοψηφιστεί απο την Βουλή εντός
νομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.
Φεβρουαρίου και εώς τέλος
Η απάντηση για το θέμα αυτό και
Ιουνίου οι ενδιαφερόμενοι
θα έχουν το δικαίωμα να
λίγο πριν κλείσει η ύλη του περιουποβάλουν αίτηση υπαγωγής
δικού είναι ότι: το Υπουργείο προρύθμισης στην αρμόδια
σπαθεί να βρει λύση στο αίτημα της
υπηρεσία του Δήμου.
Ένωσης για το «Ποινικό Μητρώο».
Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι
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Ο χορός της Ένωσης
στο «Φωταέριο»
Ο ετήσιος χορός της Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων
«Η Αγία Τριάς» θα πραγματοποιηθεί στο «Φωταέριο» όπου εμφανίζονται
ο Γιάννης Πλούταρχος και η Μελίνα Ασλανίδου το Σάββατο 2 Μαρτίου.
Πληροφορίες για τον ετήσιο χορό στο τηλέφωνο 210 41 33 200
Ένωσης Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Αγία Τριάς»
Φωταέριο: Διεύθυνση: Πειραιώς 102-104, Γκάζι. Τηλέφωνο: 210 3413888
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Το Παρεμπόριο, το Λαθρεμπόριο
και οι Επαγγελματίες
του Γιάννη Σκούρτη

H

αλήθεια είναι πως μεγάλωσα σ’
έναν κόσμο πολύ διαφορετικό
από το σημερινό. Ποιος μπορεί να
είναι ο ρόλος της Ελλάδας στις νέες συνθήκες
που διαμορφώνονται ενόψει των σύγχρονων
τεχνολογικών εξελίξεων και της λεγόμενης 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης (4ΒΕ);
Στους αρκετά δύσκολους καιρούς που ζούμε
και στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για την επιβίωση μας το φαινόμενο του παρεμπορίου αναδεικνύεται στο πλέον σημαντικό.
Οι ειδήσεις για κατασχεμένα κοντέινερς (!) γεμάτα τσιγάρα και οι συλλήψεις ατόμων που προσπαθούν να βγάλουν ή να βάλουν στη χώρα
παράνομα φορτία καπνικών, είναι σχεδόν καθημερινές.
Τα ποσά που χάνονται είτε σε φορολογία και
δασμούς είτε σε κερδοφορία των επιχειρήσεων,
αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Χωρίς βέβαια να
υπολογιστεί η ζημιά του καταναλωτή όταν χρησιμοποιεί προϊόντα με μηδενική επίβλεψη παραγωγής.
Στις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες μας ως κλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς
έχουν κάνει διαβήματα επίσης στους αρμόδιους
φορείς με γενικότερα αιτήματα τα οποία όμως
περιλαμβάνουν κι εμάς.
Έχει γίνει διαμαρτυρία για ανεξέλεγκτη
εξάπλωση της Κυριακάτικης αγοράς του Πειραιά, ζητώντας την αυστηρότερη αστυνόμευση
κάθε Κυριακή με σκοπό την τήρηση της νομιμότητας, την παρεμπόδιση παρείσδυσης παράνομων μικροπωλητών, την αποτροπή του
ιδιαίτερα μεγάλου λαθρεμπορίου τσιγάρων
και την προστασία του νόμιμου εμπορίου.Επίσης το παρεμπόριο επεκτείνεται από τη φυσική του μορφή που το ξέραμε στην ηλεκτρονική διείσδυση στο διαδίκτυο.

Το ΕΒΕΠ αντιλαμβανόμενο τις επιζήμιες συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους
καταναλωτές από τη συνεχή διόγκωση του παρεμπορίου και του λαθρεμπορίου έχει καταθέσει
τις εξής προτάσεις:

"Οι προκλήσεις
και οι επιπτώσεις
του παρεμπορίου
είναι πολλές.
Μια από αυτές είναι
η υπερφορολόγηση
και η επιβολή υψηλών
τελών σε καύσιμα
και καπνικά"
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ:
Κατάσχεση των παράνομων προϊόντων
κατά την είσοδό τους στη χώρα, μέσω της γενικευμένης χρήσης ειδικών μηχανημάτων
όπως τα "Χ- Ray scanners" και τα εξελιγμένα
"Electromagnetic field container scanners" στις
πύλες εισόδου (τελωνεία και μεγάλα λιμάνια).
● Εντατικοποίηση αυστηρών ελέγχων στις
αποθήκες χονδρικής διανομής και πώλησης
όπου συγκεντρώνονται τα παράνομα εμπορεύματα.
● Αναβάθμιση του ρόλου του ΣΥΚΕΑΑΠ μέσω διενέργειας εντατικότερων και ποιοτικότερων ελέγχων με την άμεση δέσμευση και καταστροφή των κατασχεθέντων αντικειμένων.
● Ο τελικός περιορισμός της υπαίθριας διάθεσης μόνο σε προϊόντα γης και θάλασσας.
●

ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ:
Για τα καύσιμα: ● Υποχρεωτική εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών
όχι μόνο στα βενζινάδικα αλλά και σε
όλο το εύρος και τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας από τα διυλιστήρια μέχρι τα
πλωτά μέσα μεταφοράς.
● Η παρακολούθηση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (GPS) των μέσων μεταφοράς καυσίμων, τόσο όσον αφορά προορισμούς εντός
της επικράτειας όσο και στο εξωτερικό (σημείο
προορισμού)
● Η ψηφιακή σήμανση στα πακέτα των τσιγάρων και η αντικατάστασή των υφιστάμενων
φορολογικών ταινιών.
● Η αυστηροποίηση των επιβαλλόμενων
ποινών στους λαθρέμπορους / διακινητές.
● Η πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών για τις παρενέργειες της χρήσης λαθραίων και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντων.
Οι προκλήσεις και επιπτώσεις του παρεμπορίου στον τομέα της οικονομίας αλλά και της
υγειούς επιχειρηματικότητας είναι πολλές. Μια
από αυτές είναι η υπερφορολόγηση και η επιβολή υψηλών τελών σε καύσιμα και καπνικά.
Η αναβάθμιση της Δημόσιας, της Εφοριακής και Τελωνειακής Διοίκησης είναι γεγονός
πώς έχει διευρυνθεί σε περισσότερους τομείς
με την αποτελεσματική δράση του ΣΔΟΕ και
του ΣΥΚΕΑΑΠ.
Έχει έρθει όμως ο καιρός να αναλάβουμε όλοι
μας τις ευθύνες που μας αναλογούν, να δώσουμε
την αποφασιστική μάχη απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβλημα που στερεί χρήματα και θέσεις
εργασίας από την ελληνική κοινωνία
Ο Γιάννης Σκούρτης είναι Γ. Γραμματέας
του Δ. Σ. της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά και Περιχώρων
η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι Υποψήφιοι Δήμαρχοι
για τα Περίπτερα
Γιάννης Μώραλης: Δήμαρχος Πειραιά

Το 2014 παραλάβαμε μια κατάσταση η
οποία δεν τιμούσε τον κλάδο των περιπτεριούχων, καθώς η ανυπαρξία πλαισίου λειτουργίας των περιπτέρων είχε
δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα

τα οποία η προηγούμενη διοίκηση του
Δήμου δεν είχε φροντίσει να επιλύσει.
Βάλαμε από την αρχή κανόνες για την
κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων
και καθορίσαμε την έκταση των τ.μ. που
μπορούν να καταλάβουν τα περίπτερα,
προκειμένου να σταματήσει η αυθαίρετη κατάληψη και ανομία που υπήρχε.
Eίναι βέβαια προφανές ότι οι παραβατικές συμπεριφορές στην κατάληψη
εξακολουθούν να υπάρχουν.
Επίσης, έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας
την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ περιπτερούχων και καταστηματαρχών για
να σταματήσει η διαχρονική αντιδικία
που υπήρχε και το καταφέραμε!

Σε δεύτερη φάση απομακρύναμε όλα
σχεδόν τα σχολάζοντα περίπτερα, τα
οποία παρέμεναν ανενεργά, αποτελώντας σε αρκετές περιπτώσεις εστίες μόλυνσης.
Τέλος, εξετάζουμε στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, να
αρχίσουμε να δίνουμε μια ενιαία ταυτότητα στα περίπτερα, προκειμένου να
γίνει πιο όμορφη η πόλη μας, αλλά και
να προσδώσουμε έναν πιο παραδοσιακό χαρακτήρα στα περίπτερα. Τέλος,
προχωρήσαμε σε μείωση τελών για
τους περιπτερούχους, κάτι το οποίο αποτελούσε αίτημά τους.

Νίκος Μπελαβίλας: Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά
λούν ένα βασικό και αναπόσπαστο σημείο της λειτουργίας των πόλεων. Κάποια από αυτά έχουν ιστορική ταυτότητα, υπάρχουν όχι δυστυχώς στην ίδια
μορφή αλλά στην ίδια θέση εδώ και
έναν αιώνα! Εξυπηρετούν καθημερινά
χιλιάδες κατοίκους με την προμήθεια
ειδών που καλύπτουν μία μεγάλη γκάμα: από τον Τύπο και τον καπνό μέχρι
τα ζαχαρώδη. Για την εύρυθμη λειτουργία τους και ειδικά για τις νέες άδειες θα
Τα περίπτερα είναι μία όμορφη ελλη- πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να
νική ιδιομορφία μικρής εμπορικής χρή- εφαρμόσουμε την χωροθέτηση με κρισης στους δημόσιους χώρους. Αποτε- τήρια δίκαιης κατανομής και σεβασμού
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του δημόσιου χώρου ανά δημοτική κοινότητα. Παράλληλα μεριμνούμε για
την εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης του ΔΣ που είναι ακόλουθη της
υπάρχουσας υπουργικής απόφασης.
Τέλος, επειδή η αυθαιρεσία όπως και η
παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των πεζών δεν αρέσει σε κανέναν μας, συγκροτούμε ομάδα εργασίας με σκοπό τον
εξωραϊσμό, τη λειτουργικότητα των
υφιστάμενων περιπτέρων και την καλή
ένταξη τους στα πεζοδρόμια και τις πλατείες του Πειραιά.

«Τα νέα από το Περίπτερο» ενόψει των εκλογών για την Αυτοδιοίκηση τον Μάιο, όπου θα
εκλεγούν οι νέοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες απευθύνθηκε
στους υποψήφιους Δημάρχους Πειραιά και στους υποψήφιους για τους
Δήμους της Β’ Περιφέρειας Πειραιά ζητώντας τη θέση τους για τα Περίπτερα.
Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε την άποψη οκτώ υποψηφίων.
Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού η συνέχεια.
*Οι Δήμαρχοι Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Κορυδαλλού, Χρήστος Βρεττάκος
και Σταύρος Κασιμάτης αντίστοιχα στους οποίους απευθυνθήκαμε δεν μας έστειλαν απάντηση.

Νίκος Βλαχάκος: Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά
τους τον 20ο αιώνα, ως μια μορφή μικρής οικονομικής βοήθειας προς τους
τραυματίες και ανάπηρους των πολέμων που συμμετείχε η χώρα μας.
Σήμερα όμως, σε ότι αφορά στην πόλη
μας, τα κλειστά περίπτερα και δεν είναι
λίγα, δυστυχώς αποτελούν εστίες μόλυνσης.
Η εικόνα είναι τριτοκοσμική.
Επίσης, κάποια άλλα περίπτερα, μοιάζουν με υπαίθρια «σούπερ μάρκετ», τα
Όπως γνωρίζουμε, τα περίπτερα απο- οποία και εμποδίζουν την ασφαλή διέτελούν ένα χαρακτηριστικό της αστικής λευση των πεζών σε πολλά σημεία και
ζωής της πόλης. Έκαναν την εμφάνιση «δοκιμάζουν» την αισθητική μας.

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από την
εφαρμογή της νομοθεσίας, κάτι που είναι αυτονόητο νομίζω, θα συναντηθώ
με τους εκπροσώπους των περιπτερούχων της πόλης μας, να ακούσω με προσοχή τις θέσεις τους και τους προβληματισμούς τους και από κοινού θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις στα
όποια προβλήματά τους.
Επίσης, θέλω να τονίσω ότι προσωπικά
σέβομαι ότι πίσω από κάθε περίπτερο
υπάρχει ένας βιοπαλαιστής, υπάρχει μια
οικογένεια που ζει από αυτό.

Διαμάντω Μανωλάκου: Υποψήφια Δήμαρχος Πειραιά
μενους ελεύθερους επαγγελματίες, που
καθημερινά παλεύουν για ένα αξιοπρεπές εισόδημα.
Το ΚΚΕ και η ‘Λαϊκή Συσπείρωση’
στους Δήμους, στηρίζει και προβάλει
μια σειρά μέτρα, που στόχο έχουν την
υπεράσπιση των αυτοαπασχολούμενων, από τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης, της αντιλαϊκής πολιτικής και της
πίεσης από την επέλαση των μονοπωλίων.
Ο κλάδος των ιδιοκτητών – ενοικια- Τέτοια μέτρα είναι : η καθιέρωση αφοστών περιπτέρων, απαρτίζεται σχεδόν ρολόγητου ορίου, η μείωση του ΦΠΑ
στο σύνολό του, από αυτοαπασχολού- στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, η καθιέ-

ρωση ακατάσχετου λογαριασμού για
τους επαγγελματίες, η προστασία από
κατασχέσεις, το κούρεμα των δανείων
που δημιουργήθηκαν στην περίοδο της
κρίσης, η εισπρακτική πολιτική των δήμων, που αντιμετωπίζουν τα περίπτερα
σαν ένα ακόμα πεδίο καταλογισμού
εξοντωτικών τελών και προστίμων. Είναι μορφή φοροληστείας σε τοπικό επίπεδο. Παλεύουμε για την κατάργηση
των χαρατσιών και στηρίζουμε τους
αγώνες των περιπτερούχων για την
επιβίωση τους.
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Οι Υποψήφιοι Δήμαρχοι
για τα Περίπτερα
Θανάσης Διαβολάκης: Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά
Το περίπτερο αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο της καθημερινότητας στην
πόλη, προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πειραιά. Τα τελευταία χρόνια
η φυσιογνωμία του αλλάζει και οι
επαγγελματίες περιπτερούχοι έχουν
υποστεί και αυτοί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.
Η "Ανταρσία στο Λιμάνι", από θέση
αρχής, είναι αντίθετη με την παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου (πλατειών, πεζοδρομίων) από υπερμεγέθη

περίπτερα-σούπερ μάρκετ καθώς και
με την επέλαση μεγάλων εταιρειών
στο χώρο, που εκμεταλλεύονται αλυσίδες περιπτέρων.
Πιστεύουμε ότι οι μισθώσεις πρέπει
να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της
απασχόλησης του μεροκαματιάρη περιπτερούχου, ο οποίος μετατρέπεται
όλο και περισσότερο σε κακοπληρωμένο υπάλληλο-πωλητή των προϊόντων των μεγάλων επιχειρήσεων, δουλεύοντας σε δύσκολες συνθήκες.

Γιώργος Ιωακειμίδης: Δήμαρχος Νίκαιας - Ρέντη

Σε μια τέτοια περίοδο όπου όλοι οι
επαγγελματικοι κλάδοι έχουν υποστεί
πλήγμα, αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει καθημερινά και ο
κλάδος των περιπτερούχων. Για τη Δημοτική Αρχή του Δήμου μας, τα περίπτερα δεν είναι “μικρά κίτρινα μαγαζάκια” που εξυπηρετούν έκτακτες αγοραστικές ανάγκες. Για εμάς είναι άρτια οργανωμένες επιχειρήσεις και η
λειτουργία τους είναι φάρος ανάπτυξης
για την πόλη μας.
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Κατά τη διάρκεια της θητείας μας και
πάντα σε συνεργασία με τους ίδιους τους
περιπτερούχους και τους φορείς που
τους εκπροσωπούν αλλά και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καταφέραμε
να εκδώσουμε κανονισμό λειτουργίας
περιπτέρων με σκοπό την επίλυση όχι
μόνον χωροταξικών αλλά και ουσιαστικών καθημερινών προβλημάτων που
προκύπτουν κατά τη λειτουργία τους.
Με αυτό τον τρόπο μπορέσαμε να κάνουμε σαφείς τις υποχρεώσεις αλλά και
τα δικαιώματα όχι μόνο των περιπτερούχων αλλά και των δημοτών μας.
Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκαν περίπτερα
που έδωσαν πνοή σε χώρους αλλά και
δουλειά σε συνανθρώπους μας. Με σεβασμό προς το δημότη, αγκαλιάσαμε τις
ανάγκες των περιπτερούχων και δώσαμε εφόδια για την καλύτερη ανάπτυξη
και παρουσίαση της δραστηριότητας
τους.
Θέση μας είναι ότι καμία επιχείρηση
δεν περισσεύει σε μια πόλη που ανα-

πτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Κάναμε και θα εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να υποστηρίξουμε τη λειτουργία των περιπτέρων της πόλης μας και σε αυτή μας την
προσπάθεια είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και προτάσεις που θα έχουν σκοπό τόσο την περαιτέρω βελτίωση της
διαχείρισης τους όσο και την βελτίωση
της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.
Όσο θα δείχνουμε εκατέρωθεν σεβασμό
στην πόλη μας και τους δημότες της, είμαστε βέβαιοι ότι μόνο καλά αποτελέσματα θα έχουμε.
Τέλος, ευχαριστούμε την Ένωση Επαγγελματιών Περιπτερούχων Πειραιώς
και Περιχώρων “Η Αγία Τριάς” και τον
πρόεδρο της, Νικητάκη Μανώλη, για
την άριστη συνεργασία που έχουμε μέχρι
και σήμερα και που πάντα ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα μας που έχει σκοπό μόνο την επίλυση προβλημάτων που
προκύπτουν και ελπίζουμε και μελλοντικά στη συνέχιση αυτής.

Γιάννης Λαγουδάκης: Δήμαρχος Περάματος

Κάποτε το περίπτερο, αποτελούσε σημείο
εξυπηρέτησης μικρών άμεσων αναγκών
των καταναλωτών καθώς και μια διέξοδο
για χιλιάδες επαγγελματίες, μεταξύ των
οποίων και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Ο περιπτεράς ήταν το οικείο πρόσωπο σε
κάθε τόπο για τον πολίτη.

Η νέα σκληρή πραγματικότητα καταδεικνύει ότι ο κλάδος δέχεται τα βέλη της οικονομικής κρίσης καθώς και αλλά απανωτά
χτυπήματα. Αλλάζει άρδην το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, τα περιθώρια και τα ποσοστά κέρδους περιορίζονται κατά πολύ και η δυνατότητα κερδοφορίας και επιβίωσης γίνεται
ασφυκτική, με τους περιπτεριούχους να εκφράζουν ανησυχίες για το οικονομικό μέλλον των ιδίων και των οικογενειών τους.
Όπως έχουμε δηλώσει και κατά το παρελθόν θα είμαστε σταθερά στο πλευρό αυτής
της μορφής επιχειρηματικότητας, φροντίζοντας να δώσουμε λύσεις στα διάφορα προβλήματα του κλάδου.
Τα δημοτικά τέλη, οι όροι άσκησης της επιχειρηματικότητας, η χωροταξική και ιδιοκτησιακή κατανομή και η ασφάλεια, είναι
ζητήματα που ζητούν λύση η οποία θα προ-

κύψει μέσα από συνεργασία των επιχειρηματιών με την τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ωστόσο, οφείλουμε να καταδικάσουμε τις
πρακτικές κάποιων, όπου με φαραωνικών
διαστάσεων περίπτερα, ασελγούν απέναντι
στην αισθητική της πόλης, καταπατούν κοινόχρηστους χώρους και τελικά δημιουργούν
πολύ περισσότερα προβλήματα σε σχέση με
την προσφορά τους.
Το περίπτερο αποτελεί σήμα κατατεθέν της
ελληνικής πραγματικότητας με σημαντική
συνεισφορά στην εγχώρια οικονομία αλλά
και στη διαμόρφωση της εθνικής κουλτούρας, όντας ένα μοναδικό φαινόμενο-προνόμιο της Ελλάδας.
Το κλειστό περίπτερο σημαίνει μια άνεργη
οικογένεια, μια εικόνα μαύρου για την κοινωνία, κάτι που μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.

Γιώργος Τσιρίδης: Υπ. Δήμαρχος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
την χρησιμότητά τους πρέπει να ακολουθούν κάποιους κανόνες λειτουργίας.
Για την λειτουργία των περιπτέρων η
γενική μου θέση είναι ότι πρέπει να
εφαρμόζονται οι υπάρχοντες νόμοι κι οι
κανονισμοί. Αν, παρ' όλα αυτά, παραμένουν τα προβλήματα, τότε ας τροποποιούνται οι κανονισμοί έτσι ώστε να
προκύψουν λύσεις.
Για τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ο νόμος του 2014 και ο Κανονισμός
που ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο,
Τα περίπτερα είναι μια βασική λειτουρ- μοιάζουν επαρκείς. Το ενδεχόμενο να
γία της πόλης, ένας αναντικατάστατος γίνουν τροποποιήσεις πρέπει να προθεσμός στον οποίο, μάλιστα, προηγού- κύψει από την πραγματική κατάσταση
μαστε έναντι των ξένων. Τα κιόσκια στην οποία βρίσκονται τα περίπτερα.
στην Ευρώπη δεν έχουν την παραμι- Υπάρχουν κάποια που έχουν έκταση
κρή σχέση με τα δικά μας μικρά πολυ- διπλάσια της επιτρεπόμενης. Κανείς δεν
καταστήματα. Το περίπτερο είναι πόλος αμφιβάλει ότι πρέπει να συμμορφωζωής και φως στο σκοτάδι της νύχτας, θούν. Όμως οι παραβιάσεις δεν είναι
απάγκιο και το πιο ενδιαφέρον σημείο πάντα τόσο εμφανείς. Κάποια από αυτά
κάθε γειτονιάς. Ωστόσο κι αυτά, παρά δεν πληρούν την προϋπόθεση της

ύπαρξης 1,5 μέτρου πεζοδρομίου ελεύθερου, άλλα έχουν πίσω τους παρτέρια,
άλλα υπερβαίνουν ελάχιστα το επιτρεπόμενο εμβαδό. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, αναγκαίο βήμα είναι η καταγραφή της πραγματικής κατάστασης και
μια συνολική μελέτη (δεν μιλάω για
κάτι πολύπλοκο) που θα πάει στο δημοτικό συμβούλιο. Έτσι θα τροποποιηθεί ο Κανονισμός όπου και αν χρειάζεται και θα επέλθει μια ομαλότητα
στη λειτουργία των περιπτέρων.
Αυτή την μελέτη μπορούν εύκολα να
την πραγματοποιήσουν οι υπηρεσίες
του δήμου σε συνεργασία με τους ίδιους
τους περιπτεράδες. Με ενδιαφέρον και
προσοχή, μπορούμε να λύσουμε τα
όποια προβλήματα εμφανίζονται στον
κλάδο και να ενισχύσουμε μια λειτουργία που αποτελεί βασικό κύτταρο της
ζωής της πόλης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ε.Β.Ε.Π.: Ανοιχτή πρόσκληση στους υποψήφιους
των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών

Ε

ν όψει των Αυτοδιοικητικών
Εκλογών, ο Πρόεδρος, Βασίλης
Κορκίδης, και το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.
αποστέλλουν ανοικτή πρόσκληση στους
υποψήφιους Δημάρχους της ευρύτερης περιοχής και τους επικεφαλής συνδυασμών για
τη Περιφέρεια Αττικής, να παρευρεθούν στις
επόμενες τακτικές Συνεδριάσεις του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συζητηθούν οι
σχεδιασμοί τους, τα προβλήματα και οι τρόποι επίλυσης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών ευθύνης του
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς.
Ειδικότερα, σε σχετικό μήνυμά
του, ο Β. Κορκίδης, αναφέρει:
Είναι γεγονός ότι οι πολίτες και οι
επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά, αλλά όχι
άλυτα προβλήματα. Το όραμα των
Επιμελητηρίων και όλων των παραγωγικών φορέων είναι να συμβάλλουμε στην
κοινωνική αναβάθμιση των πόλεων, στην ποιότητα ζωής, την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στη στήριξη
της υγιούς επιχειρηματικότητας, του εμπορίου, της
βιομηχανίας, της ναυτιλίας, των υπηρεσιών, καθώς και στη στήριξη της μικρομεσαίας τάξης, στην
προστασία και έμπρακτη αλληλεγγύη για τις πιο
αδύναμες κοινωνικές ομάδες.
Αντίστοιχα, η τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει
να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για την
ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές και πρέπει να δώσει ευκαιρίες και προοπτικές στους νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους. Κατά την άποψή μας, η περιφερειακή ενότητα του Πειραιά,
των Νησιών και της Δυτικής Αττικής έχουν μεγάλες ανάγκες και εκεί θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα την επόμενη τετραετία. Έχουμε την πεποίθηση ότι, η περιοχή του λιμανιού
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του Πειραιά είναι ήδη ελκυστική σε επενδύσεις,
ενώ και η Δυτική Αττική θα είναι σύντομα στο
επίκεντρο επιχειρηματικών επενδύσεων ειδικά
στον κλάδο των Logistics. Για να πραγματοποιηθούν όμως όλα αυτά, πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαχείριση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αύριο ο καθένας από τη θέση ευθύνης του. Οφείλουμε μάλιστα θεσμικά οι Πρόεδροι και οι
Διοικήσεις όλων των φορέων, να διατηρούμε
μία ειλικρινή και αγαστή συνεργασία με την
Περιφέρεια, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους

Δημάρχους των περιοχών ευθύνης μας.
Αναφορικά με τις επικείμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές, στο Ε.Β.Ε.Π. θεωρούμε ότι, κανείς υποψήφιος δεν έχει την “πολυτέλεια” να στηρίξει την
εκλογή του σε υποσχέσεις, αλλά σε ένα ρεαλιστικό
σχέδιο πράξεων, που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών
και των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα διαχείρισης
της κάθε πόλης για την προσεχή περίοδο πρέπει
να καταρτιστεί μαζί με τους κατοίκους και τους
επαγγελματίες, αλλά και να καθοριστεί ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παλαιών και
νέων σχεδίων, χωρίς όμως παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις.
Με την απλή αναλογική, αφενός απαιτείται
συναίνεση και συνεννόηση την επόμενη ημέρα
των εκλογών και αφετέρου δεν περισσεύει κανείς.
Έτσι λοιπόν, μετά και την εφαρμογή του αινιγματικού “Κλεισθένη”, απαιτείται να υιοθετηθεί ένα

νέο πιο συλλογικό και κοινά αποδεκτό μοντέλο
αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι, υπάρχει η βούληση
μετά τις εκλογές να ενωθούν όλες οι δημιουργικές
δυνάμεις κάθε πόλης, οι άνθρωποι του επιχειρείν
και όλοι οι δημότες, χωρίς κανενός είδους διάκριση κομματική, ιδεολογική και προσωπική. Αυτός
είναι, ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε
όλοι οι πολίτες, χωρίς βεβαίως κανείς να χρειάζεται να κρύψει τον πολιτικό χώρο που προτιμά και
πιστεύει. Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η σύνθεση
του κάθε δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου που θα προκύψει από τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, θα πρέπει να διαθέτει τη γνώση, την εμπειρία αλλά και τη
διάθεση για σκληρή δουλειά, ώστε να
αναπτυχθούν όλες οι περιοχές όπως τις
οραματίζονται οι κάτοικοί τους.
Στη διαδρομή του Επιμελητηριακού
θεσμού, έχουμε μάθει να συνθέτουμε, γι’
αυτό σας βεβαιώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να προσφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις, στις επιχειρήσεις μέλη μας.
Ως εκ τούτου, με τη θεσμική μας ιδιότητα, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, προσκαλεί στις
επόμενες συνεδριάσεις του, αλλά ακόμα και σε μία
ημερίδα, όλους τους επικεφαλής να έρθουν να συζητήσουμε, να ακούσουμε το όραμα και το πρόγραμμα τους για τον Δήμο Πειραιά, τους όμορους
Δήμους, την Περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες του Πειραιά, των Νήσων και της
Δυτικής Αττικής.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους από όλες τις παρατάξεις.
Ελπίζουμε, μάλιστα, αυτή τη φορά, να μην εκλεγούν μόνο οι πρόθυμοι, αλλά να επικρατήσουν
οι πλέον άξιοι και ικανοί υποψήφιοι κάθε συνδυασμού. Προτρέπουμε τους συναδέλφους μας
να είμαστε ενωμένοι και να στηρίζουμε όσους
μας στηρίζουν».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Υγεία ή
κίνδυνος;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Τ

ο ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει μπει για τα καλά στις
ζωές μας εδώ και χρόνια, είτε ως ένας εναλλακτικός
τρόπος για κόψιμο του καπνίσματος, είτε ως «ψευδαίσθηση» για τους... μερακλήδες, είτε ως μόδα, όπως αποδεικνύει η κατανάλωσή του από άτομα μικρότερης ηλικίας.
Τελικά έχει ευεργετικές ή αρνητικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό; Οι επιστήμονες δεν έχουν βγάλει ακόμη
καθολικά συμπεράσματα, καθώς άλλες μελέτες δείχνουν πως
είναι ο πλεόν αποτελεσματικός τρόπος για το κόψιμο του κανονικού τσιγάρο, ενώ άλλες καταγράφουν ότι συνδέεται με
αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος.
Νέα βρετανική επιστημονική έρευνα χαρακτηρίζει το
«άτμισμα» ως την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο για κόψιμο
του κανονικού τσιγάρου.
Η μελέτη, με επικεφαλής τον καθηγητή Πίτερ Χάγιεκ του
Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, η οποία έγινε
σε 886 καπνιστές κυρίως μέσης ηλικίας και δημοσιεύθηκε
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "The New England Journal of Medicine", έδειξε ότι το 18% όσων ήσαν χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου, είχαν κόψει το κανονικό τσιγάρο μέσα
σε ένα χρόνο, έναντι ποσοστού σχεδόν 10% μεταξύ όσων χρησιμοποιούσαν άλλους τρόπους υποκατάστασης της νικοτίνης
(τσίχλες, τσιρότα, σπρέι κ.α.).
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«Είναι η πρώτη κλινική δοκιμή που ελέγχει την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων ηλεκτρονικών τσιγάρων
στο να βοηθήσουν τους καπνιστές να το κόψουν και δείχνει ότι είναι σχεδόν δύο φορές πιο αποτελεσματικά σε
σχέση με άλλα προϊόντα υποκατάστασης της νικοτίνης»,
δήλωσε ο Χάγιεκ. «Μολονότι πολλοί καπνιστές αναφέρουν ότι έκοψαν επιτυχώς το τσιγάρο με τη βοήθεια των
ηλεκτρονικών τσιγάρων, οι γιατροί ήσαν έως τώρα διστακτικοί στο να συστήσουν τη χρήση των τελευταίων, εξαιτίας της έλλειψης σαφών ενδείξεων από τυχαιοποιημένες
και ελεγχόμενες δοκιμές. Αυτό πιθανώς τώρα θα αλλάξει»,
πρόσθεσε.
Αν και τόσο τα ηλεκτρονικά τσιγάρα όσο και τα άλλα
προϊόντα υποκατάστασης της νικοτίνης θεωρήθηκαν από
τους χρήστες λιγότερο ικανοποιητικά σε σχέση με το παραδοσιακό τσιγάρο, τα πρώτα παρείχαν συγκριτικά μεγαλύτερη ικανοποίηση. Επίσης οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου παρήγαν λιγότερο φλέμα και έβηχαν λιγότερο μετά
52 εβδομάδες, ενώ είχαν επίσης μικρότερη δυσκολία συγκέντρωσης και λιγότερα συμπτώματα ναυτίας. Μετά από
ένα έτος σχεδόν το 80% των χρηστών ηλεκτρονικού τσιγάρου συνέχιζαν να είναι ατμιστές, έναντι μόνο 9% που συνέχιζαν να χρησιμοποιούν τσιρότο, τσίχλα ή άλλη μέθοδο.

Έκδοση προσωρινής διαταγής κατά της εταιρείας
«ΑΡΓΟΣ Α.Ε.» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Την απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα κατά
της εταιρείας «ΑΡΓΟΣ» αναμένει η Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
Σε απόφαση που εξέδωσε η επιτροπή αναφέρει τα εξής:
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στα πλαίσια της
εξέτασης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν της υπ' αρθμ.
πρωτ. 7177/29.11.2018 αίτησης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθ. 25
παρ. 5 Ν3959/2011), σχετικά με την πιθανολόγηση παράβασης στην αγορά διανομής
του έντυπου Τύπου, εξέδωσε σήμερα την
31η Ιανουαρίου 2019 απόφαση, για προσωρινή διαταγή, κατά της εταιρείας «ΑΡΓΟΣ
ΑΕ», σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε
να ανασταλεί η εφαρμογή της αναγγελθείσας μονομερώς από την ελεγχόμενη εταιρεία, ως μέλλουσας να ισχύσει από 1-22019 νέας εμπορικής πολιτικής αυτής, μέχρι την δημοσίευση της απόφασης επί της

εξέτασης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, διότι πιθανολογείται η παράβαση των κανόνων
του ελεύθερου ανταγωνισμού (άρθ. 2 Ν
3959/2011) και συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, για την αποτροπή άμεσα
επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με

«Μπορεί κανείς να δει κανείς τόσο μια προβληματική όσο
και μια ωφέλιμη πλευρά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά νομίζω ότι η θετική είναι πιο ισχυρή», δήλωσε ο Χάγιεκ, σύμφωνα με τη «Γκάρντιαν».
Στη Βρετανία πολλοί άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μέσο για το κόψιμο του κανονικού
τσιγάρου. Όμως στις ΗΠΑ οι ειδικοί είναι πιο επιφυλακτικοί
απέναντι στο ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιέχει νικοτίνη, θεωρώντας ότι μπορεί να γίνει εθιστικό για τους ατμιστές και
ότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο στο να αρχίσουν να καπνίζουν
τα παιδιά.
Πάντως όλοι λίγο-πολύ οι επιστήμονες -και στη Βρετανία- συμφωνούν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες
πάνω στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού
τσιγάρου σε βάθος χρόνου.
Αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικού και εμφράγματος;
Άλλη αμερικανική έρευνα, πάντως, επισημαίνει την αυξημένη πιθανότητα ο ατμιστής να πάθει εγκεφαλικό, έμφραγμα ή στεφανιαία νόσο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Πολ
Ντούντα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κάνσας, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο
για τα εγκεφαλικά της American Stroke Association στη Χα-

άρθ. 25 παρ. 5 Ν 3959/2011 και άρθ. 16 του
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, λόγω και της
εν τοις πράγμασι (de facto) μονοπωλιακής
θέσης της ελεγχόμενης εταιρείας στην
αγορά της διανομής Τύπου (εφημερίδων και
περιοδικών) στην ελληνική επικράτεια.

βάη (ακόμη δεν έχει υπάρξει σχετική επιστημονική δημοσίευση), ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 410.000 ανθρώπους,
από τους οποίους οι 66.800 ήσαν τακτικοί ατμιστές, ενώ οι
343.900 δεν είχαν ποτέ κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Όπως διαπιστώθηκε, σε σχέση με τους μη χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου, οι ατμιστές είχαν κατά μέσο όρο 71% μεγαλύτερο κίνδυνο για εγκεφαλικό, 59% για έμφραγμα ή στηθάγχη και 40% για στεφανιαία νόσο, ενώ είχαν, επίσης, διπλάσια πιθανότητα να είναι και καπνιστές.
«Συγκριτικά με τους μη χρήστες, οι ατμιστές ήταν νεότεροι
σε ηλικία, είχαν μικρότερο σωματικό βάρος και χαμηλότερα
ποσοστά διαβήτη» δήλωσε ο κ. Ντούντα.
Η Αμερικανική Ένωση Εγκεφαλικού επισήμανε ότι τα
ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη δεν παύουν
να είναι προϊόντα καπνού, συνεπώς η χρήση τους χρειάζεται
προσοχή και πρέπει να υπόκειται σε όλους τους νόμους που
αφορούν αυτά τα προϊόντα.
Ζητά, επίσης, να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα, ώστε να
περιορισθεί η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και η εμπορική προώθηση και πώλησή τους μεταξύ των νέων, ενώ
τονίζει ότι η επίπτωσή τους στην υγεία χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω.
Πηγή: efsyn.gr
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

υπέρ της Φαρμακευτικής Κάνναβης

Σ

ε μια προσπάθεια να καταστεί σαφέστερη η νομοθεσία που αφορά στην ιατρική χρήση της κάνναβης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα μέσω του οποίου καλεί τόσο
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και
τις χώρες-μέλη της ΕΕ να ρυθμίσουν τα σχετικά με την κάνναβη.
Tο Κοινοβούλιο προτρέπει:
● Την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει την καινοτομία στον τομέα της
φαρμακευτικής κάνναβης
● Τα αποτελεσματικά φάρμακα με βάση την κάνναβη να καλύπτονται από τα
εθνικά συστήματα υγείας
● Οι αρχές να επιβάλουν ξεκάθαρο
διαχωρισμό μεταξύ της φαρμακευτικής
και των υπολοίπων χρήσεων του φυτού
Προτάσεις για τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων στον τομέα της
έρευνας και κάλεσμα προς τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες
των φαρμάκων με βάση την κάνναβη.
«Ενισχύστε και χρηματοδοτήστε την
έρευνα»
Αναλυτικότερα, οι ευρωβουλευτές
καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τις εθνικές αρχές να διαχωρίσουν ξεκάθαρα τη χρήση της κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς από τις υπόλοιπες
χρήσεις. Το ψήφισμα προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη
να αντιμετωπίσουν νομοθετικά, οικονομικά και πολιτισμικά εμπόδια, τα
οποία επιβαρύνουν την επιστημονική
έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς επίσης και να τη χρηματοδοτήσουν
κατάλληλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέ22 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

χουν καλύτερη πληροφόρηση στους στην ανακούφιση των συμπτωμάτων
επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου ψυχικών διαταραχών, όπως η ψύχωση
σχετικά με τη φαρμακευτική χρήση της και το σύνδρομο Tourette και να περιοκάνναβης.
ρίσει τα συμπτώματα της επιληψίας
Η ΕΕ επίσης, καλείται να αναλάβει όπως επίσης και του Αλτσχάιμερ, της
περισσότερες πρωτοβουλίες για την αρθρίτιδας, του άσθματος, του καρκίνου,
έρευνα και να ενθαρρύνει την καινοτο- της νόσου του Crohn και του γλαυκώμία όσον αφορά επιστημονικά προ- ματος. Βοηθούν επίσης στη μείωση του
γράμματα για την φαρμακευτική κάν- κινδύνου εμφάνισης της παχυσαρκίας
ναβη.
και του διαβήτη ενώ διευκολύνουν και
«Επιτρέψτε στους γιατρούς να συντα- την αντιμετώπιση του πόνου που σχεγογραφούν φάρμακα με βάση την κάν- τίζεται με τον έμμηνο κύκλο.
ναβη»
Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τα μέλη του ΕΚ καλούν τα κράτη μέλη Υγείας έχει προτείνει επισήμως η ένωνα αφήσουν στην επαγγελματική κρίση ση κανναβιδιόλη (CBD) να μην ταξιτων γιατρών τη συνταγογράφηση φαρ- νομείται ως ελεγχόμενη ουσία, η νομομάκων με βάση την κάνναβη. Από τη θεσία στο ζήτημα της φαρμακευτικής
στιγμή που είναι αποτελεσματικά, αυτά κάνναβης διαφέρει ευρέως μεταξύ των
τα φάρμακα θα πρέπει να καλύπτονται κρατών μελών.
από τα συστήματα ασφάλειας υγείας με
Κούλογλου: πολύ θετική εξέλιξη, θα
τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται και τα διευκολύνει όσους έχουν ανάγκη το
υπόλοιπα φάρμακα, αναφέρουν.
φάρμακο
Σύμφωνα με την ολομέλεια, η νομοΟ ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέθετική ρύθμιση για τα φάρμακα με βά- λιος Κούλογλου, που είχε διοργανώσει
ση την κάνναβη θα μεταφραστεί σε δυο εκδηλώσεις για την φαρμακευτική
πρόσθετα έσοδα για τις δημόσιες αρχές, κάνναβη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα περιορίσει τη μαύρη αγορά και θα και είχε προβεί σε σειρά σχετικών νοδιασφαλίσει την ποιότητα και τη δημι- μοθετικών πρωτοβουλιών, δήλωσε σχεουργία επώνυμων ετικετών. Θα περιο- τικά:
«Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέρίσει επίσης την πρόσβαση των ανηλίκων στη συγκεκριμένη ουσία.
λιξη, η οποία ανοίγει το δρόμο για νο«Αποδεδειγμένα χρήσιμη για σειρά μοθετικές ρυθμίσεις που θα μεταφραστούν σε έσοδα για τις δημόσιες αρχές,
ασθενειών η κάνναβη»
Τα μέλη του ΕΚ αναφέρουν ότι θα περιορίσουν τη μαύρη αγορά, θα
υπάρχουν στοιχεία πως η κάνναβη ή τα προστατεύσουν τους νέους που γοηκανναβινοειδή μπορούν να βοηθήσουν τεύονται από το παράνομο, και θα διευστην αύξηση της όρεξης και στη μείωση κολύνουν όσους έχουν πραγματικά
της απώλειας βάρους που συνδέεται με ανάγκη το φάρμακο.
ΝΔ και Χρυσή Αυγή καταψήφισαν…
τον ιό HIV/AIDS. Η φαρμακευτική
Πηγή: canabinews.gr
κάνναβη μπορεί επίσης να βοηθήσει

Επίσημη ανακήρυξη 2019 σε έτος εορτασμού
για τα 100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ

Σ

τις 16 Ιανουαρίου του 1919,
30 εκπρόσωποι εργοδοτικών σωματείων από την
Αθήνα και τον Πειραιά συγκεντρώθηκαν στο δημαρχείο της Αθήνας και σύστησαν την Ένωση Συντεχνιών Σωματείων και Εργοδοτών
Ελλάδος. Αυτή ήταν η πράξη γέννησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και
Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) η
οποία μόλις πριν λίγες μέρες συμπλήρωσε εκατό χρόνια παρουσίας
και δράσης για την υπεράσπιση των
συμφερόντων, την ικανοποίηση
των αναγκών, την παρουσίαση των
θέσεων και την προώθηση των αιτημάτων των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, και γενικότερα
όλων των μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Εκατό χρόνια κατά τα οποία η χώρα
μας έζησε νίκες και ήττες, επιτεύγματα
και καταστροφές, πόλεμο και ειρήνη,
πολιτικές και κοινωνικές αναστατώσεις

και αλλαγές, περιόδους οικονομικής
ανάπτυξης και βαθιές κρίσεις. Εκατό
χρόνια που ισοδυναμούν με κάτι περισσότερο από τρείς γενιές επιχειρηματικότητας στον νότο της Ευρώπης όπου ο
ρόλος και η σημασία των μικρών επιχειρήσεων ήταν και παραμένει ακόμη
ιδιαιτέρως σημαντικός για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.
Θέλοντας να αποδώσουμε φόρο τιμής
σε όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες και
εμπόρους που συνέβαλαν ενεργητικά
στην διαμόρφωση αυτής της πορείας
των 100 χρόνων συνδικαλισμού και
επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας,
ανακηρύσσουμε και επίσημα το 2019
σε έτος εορτασμού των 100 χρόνων της
ΓΣΕΒΕΕ και παρουσιάζουμε το πρόγραμμα πρωτοβουλιών, δημόσιων παρεμβάσεων και εκδηλώσεων που έχουν
σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό.
Οι εκδηλώσεις, που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν καθόλη
τη διάρκεια του 2019, με κεντρική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 2 Απριλίου με θέμα «100 Χρό-

νια ΓΣΕΒΕΕ», περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, επιστημονικό συνέδριο, εκθέσεις υλικών,
εκδόσεις και βιβλιοπαρουσιάσεις μελετών σχετικά με την ιστορική πορεία της
ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και θεματικές εκδηλώσεις, με στόχο, τόσο το επιστημονικό
όσο και το ευρύτερο κοινό.
Ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων αυτών δεν περιορίζεται στο εορταστικό
κομμάτι, αλλά αποτελεί μια προσπάθεια
αναστοχασμού της πορείας της συνομοσπονδίας και αναζήτησης προοπτικών,
προτάσεων και λύσεων αναφορικά με
τα θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές
επιχειρήσεις, το μέλλον του συνδικαλισμού και τον ρόλο των επαγγελματιών
στη σύγχρονη εποχή.
Την παρουσίαση των δράσεων με
αφορμή τα 100 χρόνια της ΓΣΕΒΕΕ
έκαναν ο Πρόεδρός της Γιώργος Καββαθάς και ο Γενικός Γραμματέας της
Συνομοσπονδίας Γιώργος Κουράσης.
Μετά την παρουσίαση έγινε κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους εκπρόσωπους των ΜΜΕ.
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Παπαστράτος: ισχυρό αποτύπωμα
και προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα

Τ

ηΝ ΑξίΑ που προσθέτει κάθε χρόνο
στην Ελλάδα σε κοινωνικο-οικονομικό
επίπεδο αποτύπωσε για πρώτη φορά η
Παπαστράτος στην Έκθεση με τίτλο «Για το αύριο, σήμερα». Η Έκθεση βασίζεται σε μελέτη
που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΥ Ελλάδος. Η πρώτη αναλυτική
αποτύπωση της συνεισφοράς της Παπαστράτος
στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον αφορά στο 2017, χρονιά που σηματοδότησε
την έναρξη της επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, για την μετατροπή του εργοστασίου της σε
ένα από τα πρώτα κέντρα αποκλειστικής παραγωγής καπνικών προϊόντων νέας γενιάς της
Philip Morris International.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη
μελέτη είναι ενδεικτικά της θέσης της
Παπαστράτος στη βιομηχανία, αλλά και
του ρόλου της στην ελληνική οικονομία.
● 1,2 δισ. ευρώ συνολικός κύκλος εργασιών
● 1,1 δισ. ευρώ συνεισφορά σε φόρους (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και ΕΦΚ) - 2,2%
των εσόδων του κράτους
● 85 εκατ. ευρώ συνεισφορά προς Έλληνες
προμηθευτές με αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
● 4,9 εκατ. ευρώ σε ενέργειες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών
προϊόντων
● Απορρόφηση του 50% της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών
Λειτουργώντας σαν πολλαπλασιαστής
αξίας, η Παπαστράτος το 2017 δημιούργησε
προστιθέμενη αξία 157 εκατ. ευρώ, ποσό που
αντιστοιχεί σε 0,1% του ΑΕΠ.
Υπολογίζεται πως κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας της Παπαστράτος, δημιούργησε
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ταναλώθηκε το 2017 στο εργοστάσιο της Παπαστράτος προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας
● Η Παπαστράτος μείωσε κατά 85% τις εκπομπές CO2 (kg GHG)
● Η συνολική ποσότητα αποβλήτων μειώθηκε κατά 19%
Με αφορμή την έκδοση της πρώτης Έκθεσης κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος
της Παπαστράτος στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,
Χρήστος Χαρπαντίδης δήλωσε:
«Η Έκθεση της ΕΥ καταδεικνύει ότι
πράγματι το 2017 ήταν μια χρονιά – σταθμός
για την Παπαστράτος. Ήταν η χρονιά που γυρίσαμε σελίδα στην ιστορία μας, ανακοινώνοντας μια μεγάλη επένδυση ύψους 300 εκατ.
ευρώ για τη μετατροπή του εργοστασίου μας
σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το πρώτο προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου, το IQOS.
Πήραμε την απόφαση να αφήσουμε οριστικά
πίσω μας την παραγωγή τσιγάρων, με στόχο
ένα καλύτερο μέλλον για όσο το δυνατόν περισσότερους. Τα στοιχεία της πρώτης Έκθεσης
λον» για όσο το δυνατόν περισσότερους του κοινωνικο-οικονομικού μας αποτυπώμαη Παπαστράτος έχει διαθέσει 2,4 εκατ.
τος επιβεβαιώνουν ότι εδώ και 9 δεκαετίες η
ευρώ σε δράσεις και πρωτοβουλίες εταιΠαπαστράτος συνεχίζει να κάνει πράξη τη δέρικής υπευθυνότητας από το 2009 έως και
σμευσή της να αφήνει πίσω της μέλλον. Πιτο 2017. Οι επενδύσεις σε κοινωνικές
στεύουμε
ότι και το 2018 συνεχίσαμε στο ίδιο
δράσεις το 2017 ανήλθαν σε 272.000
πλαίσιο και με ακόμη πιο θετικά αποτελέευρώ.
Σημαντική όμως ήταν και η επί- σματα. Με κάθε μας κίνηση επιδιώκουμε σταδραση στο περιβάλλον με δραστική μεί- θερά να φέρνουμε το αύριο, σήμερα, για την
ωση των αρνητικών επιπτώσεων από τη οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον. Είμαστε περήφανοι γιατί αυτή μας η προσπάλειτουργία της εταιρείας.
● Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καθεια μετατρέπεται σε απτό, μετρήσιμο
αποτέλεσμα για την Ελλάδα».

2,3 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική
οικονομία, αυξημένο κατά 66,7% σε σχέση με
το 2016.
Σε επίπεδο απασχόλησης η Παπαστράτος έκανε ακόμη πιο ισχυρό το θετικό της αποτύπωμα, αυξάνοντας κατά
24,6% τον αριθμό των εργαζομένων της.
● 897 άμεσες θέσεις εργασίας
● 1.091 έμμεσες θέσεις εργασίας
● Κάθε μία θέση εργασίας της Παπαστράτος
υποστηρίζει έμμεσα 2,5 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας
● 30 εκατ. ευρώ σε μισθοδοσία και αμοιβές
● Λοιπές παροχές προς τους εργαζομένους
αξίας 2,4 εκατ. ευρώ
Με στόχο να «αφήνει πίσω της μέλ-

Η Παπαστράτος υπέγραψε Συμφωνία Δέσμευσης
για την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου

Σ

το Παρίσι έγινε πριν από λίγες μέρες η επίσημη έναρξη
του ευρωπαϊκού προγράμματος CEASE για την καταπολέμηση της
βίας βάσει φύλου και η Παπαστράτος
βρέθηκε εκεί και υπόγραψε τη Δήλωση Δέσμευσης (Commitment
Charter).
Πρόκειται για μια κίνηση με την οποία δηλώνεται η δέσμευση των
επιχειρήσεων που μετέχουν στο CEASE να
αναλάβουν δράση για
την καταπολέμηση της
βίας βάσει φύλου, λαμβάνοντας μια σειρά από μέτρα μέσα
στον εργασιακό χώρο τα οποία θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση και υποστήριξη της εργαζόμενης γυναίκας που

έχει υποστεί βία.
To πρόγραμμα, το οποίο στην Ελλάδα συντονίζεται από το CSR Hellas και
στο οποίο συμμετέχουν επιχειρήσεις
και φορείς από τη Γαλλία και το Βέλγιο

λου και να ενισχύσει τη συνεργασία
μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών και
των αρμόδιων οργανισμών.
Ο κ. Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, μετά την
υπογραφή της Δήλωσης Δέσμευσης ανέφερε: «Η Παπαστράτος εργάζεται συστηματικά τα τελευταία
χρόνια για την ενδυνάμωση της γυναίκας
τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και μέσα
στο εργασιακό περιβάλλον. Η βία βάσει
φύλου αποτελεί χρόκαι υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή νιο κοινωνικό πρόβλημα που δυστυΕπιτροπή, στόχο έχει να αναδείξει το χώς εντείνεται, και απέναντι στο οποίο
ρόλο του εργασιακού περιβάλλοντος απαιτείται μηδενική ανοχή. Είναι ηθιστην καταπολέμηση της βίας βάσει φύ- κή υποχρέωση των επιχειρήσεων να
δημιουργούν μέσα
στους οργανισμούς
τους συνθήκες οι
οποίες θα ενισχύουν τις γυναίκες – θύματα και
θα τις βοηθούν
αποτελεσματικά.
Φιλοδοξούμε ότι
αυτή η ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία θα
αποτελέσει τον
συνδετικό κρίκο
ανάμεσα στις επιχειρήσεις προκειμένου να αναλάβουν κοινή και δομημένη δράση».
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British American Tobacco Hellas

Στην κορυφή της απασχόλησης στην Ελλάδα το 2019

η

British American Tobacco
Hellas
ανακηρύχτηκε
«Κορυφαίος Εργοδότης
2019» για τις άριστες εργασιακές
συνθήκες και πρακτικές της.
H διεθνής διάκριση από το ανεξάρτητο Ινστιτούτο “Top Employer” αποδεικνύει έμπρακτα την αξία που δίνει ο
Όμιλος στην απασχόληση και την ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Η εταιρεία, που αποτελεί σήμερα
έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους
και ποιοτικούς εργοδότες στην Ελλάδα,
προχωρά στη δημιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του 2019
ως αποτέλεσμα της έλευσης των Προϊόντων Επόμενης Γενιάς του Ομίλου
στην ελληνική αγορά.
Παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει
στους ανθρώπους της, με παροχές και
μπόνους, με προγράμματα εκπαίδευσης
και προσωπικής ανάπτυξης καθώς και
τη δημιουργία ενός μοντέρνου και φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος, με
έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης της
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Με 250 νέες θέσεις
εργασίας μέχρι
τα τέλη του 2019
και με συνεχείς
καινοτομίες στον τομέα
ανθρώπινου δυναμικού,
η εταιρεία έλαβε σημαντική
διεθνή διάκριση
για την συμβολή της
στην απασχόληση
στην Ελλάδα

εταιρείας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
τους ανθρώπους της στην Ελλάδα και
είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Είναι ενδεικτικό ότι φέτος η British American Tobacco Hellas αυξάνει τις ώρες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά 20%
για να ανταποκριθεί καλύτερα στις
ανάγκες των υπαλλήλων της.
Η εταιρεία έχει λάβει πλήθος διακρίσεων για τις άριστες συνθήκες εργασίας
και τις υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές
και πολιτικές. Οι στρατηγικές και πολιτικές του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας αναλύθηκαν σε βάθος μέσω 100 ερωτήσεων που καλύπτουν πάνω από 600 βέλτιστες πρακτικές σε 10 τομείς, όπως:
● Στρατηγική Ταλέντων
● Απόκτηση Ταλέντων
● Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
● Παροχές και Κουλτούρα
Συνολικά, η εταιρεία έχει λάβει 13
διακρίσεις τα τελευταία 7 χρόνια για
την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει στην Ελλάδα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Νέος κύκλος παραστάσεων
για τη “Ρένα” στο Δημοτικό Θέατρο
Λόγω μεγάλης επιτυχίας
νέος κύκλος παραστάσεων
“ΡΕΝΑ” ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΡΤΩ
με την Υρώ Μανέ
σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη
ΑΠΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ
Ένας ύμνος στην αγάπη, στη ζωή και στον έρωτα χωρίς φραγμούς. Η Ρένα, το τελευταίο βιβλίο του Αύγουστου Κορτώ, γίνεται θεατρικό σε σκηνοθεσία της Νικαίτης Κοντούρη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με την
Υρώ Μανέ στον ομώνυμο ρόλο.
«Ένας ύμνος στην αγάπη, στη ζωή και στον έρωτα χωρίς φραγμούς, σε μια Ελλάδα που σπαράσσεται, γονατίζει, ανασταίνεται και συνεχίζει μοιραία και ακάθεκτη,
από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα. Μια τοιχογραφία της χώρας μας μέσα από τη
μουσική των δεκαετιών, και την αθωότητα, την αμεσότητα και τη δύναμη για επιβίωση μιας γυναίκας, που το
μόνο που ήξερε καλά, ήταν να προσφέρει ερωτικές
υπηρεσίες.»

Στον ρόλο της Ρένας η Υρώ Μανέ.
Συμπρωταγωνιστούν:
Άγης Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος Φάμης
Μιχάλης Αβρατόγλου.
Μαζί τους στη σκηνή οι μουσικοί:
Παναγιώτης Τσεβάς και Κώστας Νικολόπουλος.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Συγγραφέας: Αύγουστος Κορτώ
Θεατρική διασκευή: Στελιος Χατζηαδαμίδης
Σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη
Σκηνικά-κοστούμια : Κωνσταντίνος Ζαμάνης
Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Επιμέλεια κίνησης: Φρόσω Κορρού
Video: Στέφανος Παπαδόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτης: Θάλεια Γρίβα
Βοηθός σκηνογράφου – Ενδυματολόγου:
Μαρία Παπαδοπούλου
Βοηθός φωτιστή: Στέβη Κουτσοθανάση
Φωτογραφίες: Μαντώ Βασίλη
Επιμέλεια μακιγιάζ φωτογράφισης και video:
Ευάγγελος Κοντομούς
Εκτέλεση παραγωγής: Μαριάννα Χαλκιαδάκη
Δημόσιες σχέσεις: Μαρία Αδαμοπούλου
Σχεδιασμός αφίσας: Θωμάς Παλυβός

Foyer Café Bistrot στο Δημοτικό Θέατρο
Το Foyer Café Bistrot, το νέο εντυπωσιακό, μεγαλοπρεπές café μέσα
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, άνοιξε τις πόρτες του, κλέβοντας τις
εντυπώσεις των πολυάριθμων επισκεπτών που έκθαμβοι απολάμβαναν την ατμόσφαιρα και την κομψότητα του χώρου.
Καύχημα το Foyer Café Bistrot για τον κόσμο, αλλά και για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και φυσικά για τους δημιουργούς του Κοσμά
Καραβά, Δημήτρη Παναγόπουλο και Γιώργο Νικολάου, έχει γίνει από
την πρώτη ημέρα λειτουργίας του σημείο αναφοράς για την πόλη
του Πειραιά, τους κατοίκους της, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Το Foyer Café Bistrot μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ένα μνημείο με ιστορία 120 χρόνων, λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00
το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, καθώς και κατά την διάρκεια των θεατρικών παραστάσεων και των δρώμενων.
Άρωμα θεάτρου, νοσταλγία, προσωπικότητα, ατμόσφαιρα. Με αυτά
τα απλά, αλλά και τόσο σημαντικά συστατικά φτιάχτηκε το Foyer Café
Bistrot. Ένας χώρος μοναδικός που συνδέει τις μνήμες του παρελθόντος με το παρόν και προσκαλεί σε μοναδικές αποδράσεις αισθήσεων και αισθημάτων.
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Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να βλέπατε κλόουν και αρλεκίνους, πιγκουίνους και παγώνια, σταυροφόρους και δεινόσαυρους, βενετσιάνους και καραμέλες να τραγουδούν και μέσα σε αυτή τη γιορτή του κεφιού και της
χαράς να σου χαμογελούν, να τραγουδούν και να χορεύουν; Όλα τα παραπάνω ζωντανεύουν στο πλαίσιο του 25ου Καρναβαλιού που διοργανώνει
ο Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαρτίου
2019.
Περισσότεροι από 6.000 καρναβαλιστές θα παρελάσουν στους δρόμους
της Νίκαιας και του Ρέντη. Παράλληλα με τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα των
εκδηλώσεων, στόχος είναι και η αναβίωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς με το έθιμο των Αλευρομουτζουρωμάτων, τις καντάδες, τα αποκριάτικα τραγούδια της ελληνικής παράδοσης και το παραδοσιακό γαϊτανάκι.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα συναυλίες, εργαστήρια αποκριάτικων
κατασκευών, ποδηλατοβόλτες μασκαράδων στις γειτονιές της πόλης, κυνήγι χαμένου θησαυρού, μπαλονοκατασκευές, παραστάσεις κλόουν και
παρελάσεις αρμάτων και πληρωμάτων περιλαμβάνει. Οι εκδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν σε πλατείες και πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
Οι κεντρικές παρελάσεις αρμάτων και πληρωμάτων θα πραγματοποιηθούν
στις 3 και 10 Μαρτίου, σε Νίκαια και Αγ. Ι. Ρέντη αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΚΑΠΗ του Δήμου θα διοργανώσουν έναν κύκλο προκαρναβαλικών δράσεων σε σχολεία κατά τη διάρκεια του Τριωδίου.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης επισημαίνει:
«Και αυτή τη χρονιά έχουμε διοργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα αποκριάτικων εκδηλώσεων αφιερωμένο στους πρωταγωνιστές της ζωής μας,
τα παιδιά μας. Τόσο στη Νίκαια όσο και στον Ρέντη, θα διοργανωθούν καρναβαλικές δραστηριότητες, όπου τα παιδιά θα ευαισθητοποιούνται και θα
εκφράζονται δημιουργικά, συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικά και διαδραστικά
εργαστήρια. Σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ του Δήμου, τις Διευθύνσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού και τους συλλόγους της πόλης, οι λιλιπούτειοι φίλοι
μας θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από το παιχνίδι. Οι πλατείες
θα μετατραπούν σε εστίες χαράς και κεφιού, αντίδοτο στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι σύγχρονες οικογένειες. Για το λόγο
αυτό, όλες οι εκδηλώσεις μας έχουν ελεύθερη είσοδο».
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25ο Καρναβάλι

Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη
Σάββατο 16/02

VILLAGE shopping and more…
Ώρα έναρξης: 19:00
Συναυλία με το Γιώργο Σαμπάνη
και τον Δρόμο 89,8

Κυριακή 17/02

Πλατεία Κουμπάκη - ώρα 11:00
Κεντρική πλατεία Ρέντη - ώρα: 11:00
Εκδηλώσεις για τα παιδιά με παιχνίδια
και πολλές δραστηριότητες.
Εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών
από τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου.

Σάββατο 23/2

Πλατεία Χαλκηδόνας – ώρα: 11:00
Εκδήλωση για τα παιδιά με
μπαλονοκατασκευές, face painting,
παράσταση κλόουν κ.α.
Εργαστήρια αποκριάτικων κατασκευών
από τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου.

Κυριακή 24/2

Πλατεία Παιδικής Στέγης – ώρα 11:00
«Αλευρομουντζουρώματα» με τη συμμετοχή
του τμήματος Παραδοσιακών Χορών της Δ/νσης
Αθλητισμού. Θα προηγηθεί παρέλαση
στις γειτονιές της πόλης.
(προσυγκέντρωση: αυλή 27ου Δημοτικού
σχολείου Νίκαιας - ώρα 11.00 & λήξη:
πλατεία Παιδικής Στέγης)
Παράλληλα: Εργαστήρια αποκριάτικων
κατασκευών από τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου.

Τρίτη 26/2

Καντάδες στην πόλη ώρα: 17.30
Καντάδες και αποκριάτικα τραγούδια
από τη Χορωδία των ΚΑΠΗ του Δήμου.
ΕΝΑΡΞΗ: Πλατεία Κουμπάκη και ΛΗΞΗ:
Δημαρχείο Νίκαιας

Παρασκευή 1/3

Αποκριάτικος χορός Γυναικών – ώρα: 21.00
Πολιτιστικός Πολυχώρος “Μάνος Λοΐζος”.
Βάζουμε το κρασί, καλή μουσική και σας
καλούμε σε μια βραδιά ξεφαντώματος, με πολύ
χορό. Είσοδος ελεύθερη, με πρόσκληση που
προμηθεύουν το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
και η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου.

Σάββατο 2/3

Πλατεία Οσίας Ξένης - ώρα 10.30
Αποκριάτικη εκδήλωση στην πλατεία
& ποδηλατοβόλτα μασκαράδων στην πόλη.
Πάρτε το ποδήλατό σας και το πιο λαμπερό σας
χαμόγελο κι ελάτε να ξεσηκώσουμε
τις γειτονιές της πόλης.
(προσυγκέντρωση: 10.00 π.μ.)
Θα ακολουθήσει παιδική εκδήλωση
στην πλατεία.
PANDA FAMILY PARK, ώρα: 11.00-17.00
Open day στον υπαίθριο παιδότοπο Family Park
στο VILLAGE Shopping and more!
Ελάτε να παίξουμε στον ανοιχτό παιδότοπο
με ελεύθερη είσοδο!

Σάββατο 9/3

Πλατεία Κουμπάκη - ώρα 18.30
Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία, με ζωντανή
ορχήστρα και τη συμμετοχή των τμημάτων
παραδοσιακών χορών της Διεύθυνσης
Αθλητισμού και χορευτικών
συλλόγων της πόλης.
Τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας θα διοργανώσουν
προκαρναβαλικές δράσεις σε σχολεία
καθ’ όλη τη διάρκεια του Τριωδίου.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:

Κυριακή 3/3 παρέλαση αρμάτων στη NIKAIA
ώρα προσυγκέντρωσης: 11.30
Κεντρική παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων
στη Νίκαια - οδός: 7ης Μάρτη 1944 (Κονδύλη).
Θα ακολουθήσει γλέντι
στην πλατεία Δαβάκη (Περιβολάκι).
Κυριακή 10/3 παρέλαση αρμάτων στο ΡΕΝΤΗ
ώρα προσυγκέντρωσης: 11.30
Κεντρική παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων
στο Ρέντη - οδός: Φλέμινγκ
Θα ακολουθήσει γλέντι
στην κεντρική πλατεία Ρέντη.

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις
είναι ελεύθερη!
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H επιστροφή του ΤΡΑΜ
Η ταλαιπωρία για τον Πειραιά, μετά από μια
μεγάλη περίοδο έργων λόγω του ΤΡΑΜ, έφτασε επιτέλους στο τέλος της.
Τα πρώτα δοκιμαστικά των συρμών πάνω στις ράγες είναι πλέον γεγονός και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, μέχρι τον Απρίλιο θα έχουν
ολοκληρωθεί κάποιες ακόμη βοηθητικές εργασίες
όπως φωτισμός, τοποθέτηση μηχανημάτων έκδοσης
εισιτηρίων κ.α.
Τότε αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα δρομολόγια, τα οποία όμως δυστυχώς μέσα στο καλοκαίρι
θα διακοπούν λόγω των έργων που γίνονται στον
Φαληρικό όρμο, κάτι που καθιστά αδύνατον την επιστροφή των συρμών για συντήρηση και καθαρισμό
στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού.
Όσο αφορά το θέμα που έχει προκύψει με την στατικότητα της γέφυρας στην Γρηγορίου Λαμπράκη, η
“ΑΤΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ” με ανακοίνωσή της ανάμεσα στα άλλα επισημένει τα εξής:
α. Η διέλευση του Τραμ δεν επιφέρει αύξηση των εντατικών μεγεθών της γέφυρας
και για τα τρία αντιπροσωπευτικά ανοίγματα της γέφυρας. Δηλαδή, συγκριτικά με
την αρχική μελέτη κατασκευής της γέφυ-

ρας, η διέλευση του Τραμ δεν δημιουργεί
πρόσθετη καταπόνηση του φορέα και δεν
επιβαρύνει την υφιστάμενη γέφυρα.
β. Τα αναπτυσσόμενα βέλη κάμψης που μετρήθηκαν
με τις δοκιμαστικές φορτίσεις, που πραγματοποίησε
το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, είναι μικρότερα
των αντίστοιχων που προκύπτουν από τις αναλύσεις.
γ. Όσον αφορά τη συγκριτική εξέταση με τα πρόσθετα
φορτία Τραμ, κατά τον αντισεισμικό έλεγχο του φορέα
της γέφυρας, από την ανάλυση προέκυψε, ότι οι ταλαντούμενες μάζες, με την προσθήκη του φορτίου του
συρμού του Τραμ, είναι μικρότερες σε σχέση με το
σύνολο των κινητών της αρχικής μελέτης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αναβάθμιση της
στατικής επάρκειας της γέφυρας Λαμπράκη, λόγω
της λειτουργίας του ΤΡΑΜ, δεν κρίνεται απαραίτητη. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία έχουν διαβιβασθεί
σε όλους τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να έχει αμφισβητηθεί η ορθότητά τους.
Παρ’ όλα αυτά η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ως φορέας
υλοποίησης Έργων Κοινής Ωφέλειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και
την Περιφέρεια Αττικής, προετοιμάζει τα τεύχη για
τη δημοπράτηση ενός ανεξάρτητου έργου για την

Η HELL ENERGY στηρίζει έμπρακτα την
Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους
Η HELL ENERGY Drink, ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους παίκτες στην αγορά των
FMCG προϊόντων, στηρίζει έμπρακτα την Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους, καταβάλλοντας
συστηματικά τα τέλη ανακύκλωσης για το αλουμίνιο,
τα υλικά συσκευασίας και το πλαστικό.
Μέσα σε μόλις 4 έτη, από την είσοδο της στην ελληνική αγορά, το 2014, η HELL ENERGY έχει καταγράψει μια εντυπωσιακή πορεία και παραμένει πιστή
στο όραμά της για περιορισμό των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και την προστασία των φυσικών πόρων
στις περιοχές που δραστηριοποιείται. Ως εκ τούτου, η
εταιρεία έχει συνεισφέρει ενεργά στην ανακύκλωσης
της χώρας μας καταβάλλοντας στο διάστημα της λειτουργίας της χρηματική συνεισφορά που αντιστοιχεί σε
350 μπλε κάδους ή σε ένα όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
Η HELL ENERGY είναι γνωστή για την ιδιαίτερη
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αναβάθμιση του φέροντα οργανισμού της γέφυρας
Λαμπράκη και της σεισμικής συμπεριφοράς αυτής,
με σκοπό την επέκταση του χρόνου ζωής της και τη
συμμόρφωση με τους ισχύοντες νέους κανονισμούς.
Σκοπός του έργου είναι η, σε βάθος χρόνου, διαφύλαξη της αρτιότητας του έργου του Τραμ, μέσω της
επέκτασης του χρόνου ζωής της γέφυρας Λαμπράκη
και δεν θα επηρεάσει την έναρξη της λειτουργίας
του Τραμ.

προσέγγιση της σε περιβαλλοντικά ζητήματα, γεγονός
το οποίο αποδεικνύεται και από την κατασκευή ενός
από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια εμφιάλωσης στον κόσμο, το 2013 στο Μίσκολτς. Επιπλέον, την άνοιξη του
2017, η HELL ξεκίνησε την παραγωγή υψηλής ποιότητας συσκευασιών από αλουμίνιο στο υπερσύγχρονο
εργοστάσιο της. Το QUALITY PACK, το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής κουτιών αλουμινίου για ποτά
στην Ουγγαρία, εταιρεία - μέλος του ομίλου της HELL.
Ο Γιώργος Μπουντακίδης, Διευθυντή της HELL
ENERGY στην Ελλάδα, δήλωσε: «Δέσμευση της
εταιρείας μας ήταν ανέκαθεν η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για αυτό το λόγο αναζητούμε
συνεχώς βιώσιμους τρόπους ανάπτυξης, προσφέροντας
και προστατεύοντας το περιβάλλον. Μέσα από την συνεχή στήριξη μας θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε
και να ενθαρρύνουμε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στο έργο της, δεδομένου ότι η
ανακύκλωση αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για
την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν είναι μία εφήμερη τάση της εποχής αλλά αντίθετα μια σταθερή, καθημερινή διαδικασία απαραίτητη για το μέλλον μας.»

On line ενημέρωση από την ηλεκτρονική μας σελίδα:

www.agiatriasperiptera.gr

Επανεκκίνηση της on line ενημέρωσης από την ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης
www.agiatriasperiptera.gr με ειδήσεις και ρεπορτάζ για τα προβλήματα 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”.

