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Γεια σας συνάδελφοι/ισες, ξα-
νά κοντά σας στις επάλξεις
για το γράψιμο του κειμένου

μου. Ψάχνοντας τι θέμα να γράψω
πάλι λόγω της πληθώρας των θεμά-
των που υπάρχουν -ευτυχώς τα πιο
πολλά έχουν θετικό αποτέλεσμα-
θα αναφέρω επιγραμματικά τα πιο
σημαντικά: 

α) Δέουσα Επιμέλεια: “Η ισχύς εν
την ενώσει”, προσπαθήσαμε όλοι μαζί
και τα καταφέραμε, για το ποινικό μη-
τρώο και το σημαντικότερο για τα 500
ευρώ μετρητά για τα καπνικά. Θα δια-
βάσετε σε άλλο σημείο του περιοδικού
αναλυτικά για το θέμα.

β) Εισιτήρια: Η «Αγία Τριάς»  βοή-
θεια μας, να είναι καλά. Μάθαμε για
την μείωση των ποσοστών σχεδόν σε
όλες τις κατηγορίες, τρέξαμε, φωνάξαμε,
εισακουστήκαμε από το Υπουργείο, τε-
λειώσαμε και κρατήσαμε στις υπάρχου-
σες κατηγορίες των εισιτηρίων, τα ίδια
ποσοστά.

γ) Δήμος Πειραιά: Μετά από συ-
νάντηση με τον κ. Γ. Μώραλη και τον
κ. Γ. Μελά, οι οποίοι μας ανακοίνωσαν
μείωση των τελών κατάληψης περίπου
10%. Τους ευχαριστούμε γι αυτό.

δ) Υπουργείο Εσωτερικών: Μας
άκουσε ο κ. Γ. Χαρίτσης και θα συμπε-
ριλάβει στην ρύθμιση των 120 δόσεων
και τα χρέη προς τους ΟΤΑ. Περιμέ-
νουμε και κάτι ακόμα.

Αυτές είναι ενδεικτικά μερικές  από
τις κινήσεις του Σωματείου μας το τε-

λευταίο δίμηνο. Εγώ προσωπικά -εκτός
των παραπάνω- είμαι και πολύ χαρού-
μενος για ένα ακόμα θέμα: 

Το τελευταίο διάστημα λόγω των επι-
κείμενων Δημοτικών και Περιφερει-
ακών Εκλογών, βλέπω με χαρά, συμ-
μετοχή συναδέλφων στους Δημοτικούς
και Περιφερειακούς εκλογικούς συν-
δυασμούς Δήμων και Περιφερειών
ανά την Ελλάδα… Κατ΄ εμέ είναι κάτι
πολύ θετικό και θα αναλύσω το σκεπτι-
κό μου παρακάτω.

Από τη στιγμή που υπήρξε αύξηση
στον αριθμό των υποψηφίων στους
Συνδυασμούς συνεπικουρούμενο και
από την αύξηση των Συνδυασμών που
κατεβαίνουν στις εκλογές, έχει γίνει
ανέκδοτο η λέξη υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος, (λάθος για εμένα) και μόνο
που μπαίνεις στη διαδικασία να ασχο-
ληθείς με τα κοινά, έστω και στη χειρό-
τερη για λίγο καιρό, είναι εντελώς σω-
στό και πιο δημιουργικό από το να κά-
θεσαι στον καναπέ και να γκρινιάζεις
για τα πάντα. Πρέπει όλοι μας να ορα-
ματιζόμαστε και να διεκδικούμε, καλύ-
τερα σχολεία, καλύτερους χώρους
άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, καλύ-
τερη καθαριότητα, συγκοινωνίες και
δρόμους, καλύτερες κοινωνικές υπηρε-
σίες, εν κατακλείδι όσο τον δυνατόν κα-
λύτερες συνθήκες διαβίωσης των οικο-
γενειών μας στον τόπο διαμονής μας.
Εγώ προσωπικά λόγω και της ιδιότητας
μου χαίρομαι πολύ όταν τόσο πολλοί
συνάνθρωποι μας ασχολούνται με τα

Οι Υποψηφιότητες των Περιπτεράδων

στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

του Σταύρου Μέρου

ΑΠΟΨΗ

‘
πρέπει να αρχίζει

να αλλάζει η εικόνα
του περιπτερά

και να καταλάβουν
όλοι, ότι ο

άνθρωπος μέσα
στο κλουβί είναι
ένας ζωντανός
άνθρωπος με
όνειρα, ιδέες,
διεκδικήσεις
και αποτελεί

αναπόσπαστο μέλος
της τοπικής
κοινωνίας



κοινά σε οποιοδήποτε τομέα, με οποι-

αδήποτε μορφή.

Ένας άλλος λόγος, ο βασικός, που χά-

ρηκα με  τόσους  συνάδελφους που  κα-

τεβαίνουν στις εκλογές είναι ο εξής:

Καταρχήν πρέπει να αρχίζει να αλ-

λάζει η εικόνα του περιπτερά που έχει

μπει στη μνήμη  όλων μας, και να αρ-

χίζουν να καταλαβαίνουν όλοι, ότι ο

άνθρωπος μέσα στο κλουβί είναι ένας

ζωντανός άνθρωπος με όνειρα, ιδέες,

διεκδικήσεις και αποτελεί αναπόσπα-

στο μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Τα τελευταία χρόνια με τις αλλαγές

που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο λει-

τουργίας των περιπτέρων, με το πέρα-

σμα μας στη δικαιοδοσία των Δήμων,

δεν χρειάζεται να τονίσω τη σημαντι-

κότητα να βρισκόμαστε κοντά στα κέν-

τρα λήψεις αποφάσεων, για να μπορέ-

σουμε να εξηγήσουμε στις Δημοτικές

Αρχές τα προβλήματα μας από πρώτο

χέρι, για  να μπορέσει να βρεθεί μια λύ-

ση  για οποιοδήποτε θέμα προκύψει

που να είναι σωστή για τον Δήμο και

για εμάς.

Αυτά για τώρα, θέλω να ευχηθώ κα-

λή επιτυχία σε όλους και ευελπιστώ να

δούμε πολλούς περιπτεράδες Δημοτι-

κούς και Περιφερειακούς συμβούλους.

Υ.Σ.   Ξέχασα να ευλογήσω τα γέ-
νια μου, είμαι και εγώ υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος στον Κορυ-
δαλλό με τον συνδυασμό του Σταύ-
ρου Κασιμάτη «Πολίτες για τον
Κορυδαλλό», εν ενεργεία Δήμαρ-
χος Κορυδαλλού επί πολλά έτη.
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ΑΠΟΨΗ

Ο Σταύρος Μέρος είναι:
Αντιπρόεδρος της Ένωσης

Επαγγελματιών Περιπτερούχων
Πειραιά και Περιχώρων

«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Tροποποιήθηκε η απόφαση του
Υπουργείου Οικονομικών για τα
μέτρα Δέουσας Επιμέλειας με την
υπ’ αριθμόν Α1110 /2019 (ΦΕΚ Β΄
1098/03/04/ 2019) υπουργική από-
φαση.

Τα δύο βασικά σημεία που αλλά-
ζουν με την τροποποιητική υπουρ-
γική απόφαση είναι τα κάτωθι:

1. Καταργείται η υποχρέωση
συλλογής στοιχείων ποινικού μη-
τρώου από τους προμηθευτές. (Πε-
ρίπτωση ζ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 13).

2. Η εξόφληση τιμολογίων, για
αγορά καπνικών προϊόντων συνο-
λικής αξίας έως πεντακοσίων
(€500) ευρώ, δύναται να πραγμα-
τοποιηθεί τοις μετρητοίς. (Υποπε-
ρίπτωση δ΄ της περίπτωσης 1 του
άρθρου 11).

Όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις
που προκύπτουν από την εφαρμο-
γή των μέτρων της Δέουσας Επιμέ-
λειας παραμένουν αμετάβλητες.

Αριθμ. Α.1110 (2)
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ

1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 (ΦΕΚ
1813 Β’ 21-5-2018), περί εξειδίκευσης των
μέτρων δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική
αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 100 Γ παρ. 5 του ν.

2960/2001 (ΦΕΚ 265/ Α’/22-11-2001),
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α’/3-8-2016) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του ν.

4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α’/15-5-2018) και
ισχύει,

β) του ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/Α’/6-
12-2005), με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβα-
ση Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού,

γ) του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-
5-2016) και ειδικότερα του άρθρου 41 αυτού,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ.
γ’ και δ’, καθώς και του άρθρου 10, του Γενι-
κού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
(ΓΚΠΔ).

3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-
11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α’/ 23-
11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών».

5. Το Πρωτόκολλο για την Εξάλειψη του
Παράνομου Εμπορίου Προϊόντων Καπνού
της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού,
το οποίο υιοθετήθηκε στις 12-11-2012 στη
Σεούλ.

6. Τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης
Μαίου 2003 (2003/361/ΕΚ) σχετικά με
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων.

7. Την Υ172/2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού (ΦΕΚ Β’/3610/4-11-2016)
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

8. Την Υ5/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ 204/Β’/ 27-1-2015) «Σύ-
σταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ
2016/14-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 3696/15-11-

Tροποποιήθηκε η απόφαση
για τα μέτρα “Δέουσας Επιμέλειας”

συνέχεια στην επόμενη σελ.
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ΕΝΩΣΗ

2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικα-
τερίνη Παπανάτσιου».

10. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ
2017/10-3-2017 (ΦΕΚ 968/Β’/22-3-
2017) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων».

11. Την ανάγκη στάθμισης μεταξύ αφενός
της αποτελεσματικής διασφάλισης του ελέγ-
χου που καλούνται ναασκούν τα μέλη της
εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων καπνού,
ώστε να αποτρέπεται η εκτροπή των προϊόν-
των τους σε δίκτυα παράνομου εμπορίου, και
αφετέρου της διευκόλυνσης του εμπορίου και
της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και
ιδίως της λειτουργίας των μικρών επιχειρή-
σεων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσας υπουργικής απόφασης δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η αριθμ. ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ

2018/16-5-2018 ΑΥΟ
«Εξειδίκευση των μέτρων δέουσας επιμέ-

λειας στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανο-
ποιημένων καπνών»

τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η κάτωθι περί-

πτωση ορισμού με αριθμό 22:
«Επαρκή Στοιχεία:
α) καταδίκη βάσει τελεσίδικης ποινικής

απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδή-
ποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώ-
ληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή
αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων
καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημέ-
νων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κα-
τασκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμο-
ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες, ή

β) τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πο-
λιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώ-

ληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή
αποστολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων
καπνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημέ-
νων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κα-
τασκευής ή σε σχετική με τα ανωτέρω νομι-
μοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριό-
τητες».

2. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 καταργείται.

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Το ίδιο θα
πράττει η επιχείρηση και στην περίπτωση
που περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στη
γνώση της επαρκή στοιχεία ότι ο πελάτης ή
προμηθευτής έχει παράνομα εμπλακεί κατά
το χρονικό διάστημα των τελευταίων 5 ετών
στην πώληση, διανομή, αποθήκευση ή απο-
στολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων κα-
πνών, παραποιημένων βιομηχανοποιημένων
καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατα-
σκευής ή σε νομιμοποίηση εσόδων από πα-
ράνομες δραστηριότητες».

4. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 8 του
άρθρου 3

τροποποιείται ως εξής: «(β) για εγκεκριμέ-
νους πελάτες οι οποίοι είναι πρώτοι αγοραστές,
υπενθύμιση ότι ο νόμος και η παρούσα
υπουργική απόφαση απαιτεί να αγοράζουν
καπνικά προϊόντα της επιχείρησης μόνο για
πώληση ή διανομή σε ποσότητες ανάλογες με
τη ζήτηση στην προοριζόμενη αγορά και ότι η
επιχείρηση θα αρνηθεί να τους πωλήσει κα-
πνικά προϊόντα της επιχείρησης σε μεγαλύ-
τερες ποσότητες».

Τεύχος Β’ 1098/03.04.2019 ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13601

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 τροπο-
ποιείται ως εξής: «Η κάθε επιχείρηση πωλεί
και διανέμει καπνικά προϊόντα σε ποσότητες
που είναι ανάλογες με τη ζήτηση στην αγορά
που απευθύνεται ο εκάστοτε Πελάτης και αρ-
νείται να πωλεί καπνικά προϊόντα σε ποσό-
τητες που υπερβαίνουν αυτή την ποσότητα».

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 κα-
ταργούνται.

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του

άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε

περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της

επιχείρησης επαρκή στοιχεία ότι κάποιος με-

ταγενέστερος αγοραστής παράνομα ενεπλάκη

στην πώληση, διανομή, αποθήκευση ή απο-

στολή λαθραίων βιομηχανοποιημένων κα-

πνών ή παραποιημένων βιομηχανοποιημέ-

νων καπνών, η επιχείρηση ζητά από τον πρώ-

το αγοραστή των βιομηχανοποιημένων κα-

πνών της που πωλεί απευθείας τα

βιομηχανοποιημένα καπνά της στον εν λόγω

μεταγενέστερο αγοραστή, να παύσει να τον

προμηθεύει».

8. Η υποπερίπτωση δ’ της περίπτωσης 1

του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «τοις

μετρητοίς, για την εξόφληση φορολογικών

στοιχείων που εκδίδονται για αγορά αγαθών

συνολικής αξίας έως πεντακοσίων (500) ευ-

ρώ».

9. Η περίπτωση 2 του άρθρου 11 αντικα-

θίσταται ως εξής: «Όλες οι πληρωμές πρέπει

να γίνονται στο ίδιο νόμισμα και στο ίδιο ποσό

με το τιμολόγιο ή τα τιμολόγια, επιτρεπομένης

της τμηματικής καταβολής».

10. Προστίθεται περίπτωση (5) στο άρθρο

11 ως ακολούθως: «Οι πωλήσεις καπνικών

προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων πραγματο-

ποιούνται με την έκδοση τιμολο γίων που δεν

περιλαμβάνουν άλλα αγαθά ή υπηρεσίες».

Άρθρο 2.

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας

υπουργικής από φασης αρχίζει από την δη-

μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

συνέχεια από την προηγούμενη σελ.
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Τον τελευταίο καιρό όλο και
πληθαίνουν τα «νέου» τύ-
που περίπτερα τα οποία

προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες
εκτός των «παραδοσιακών» δηλα-
δή καπνικά,Τύπος, ψιλικά, παγω-
τά και αναψυκτικά. Σερβίρουν ζε-
στά ροφήματα και σε λίγο, γιατί όχι,
ζεστά πιάτα. Είναι θέμα χρόνου επι-
μένουν ορισμένοι, είναι  αναπόφευκτο
μέρος της εξέλιξης συμπληρώνουν
κάποιοι άλλοι κι εμείς οι παραδοσιακά
απασχολούμενοι στο περίπτερο έχου-
με χάσει τ΄αυγά και τα πασχάλια.

Σε μια περίοδο κρίσης ξεφυτρώνουν
γύρω μας τεράστια απαστράπτοντα ση-
μεία πώλησης των προϊόντων μας συν
τις νέες υπηρεσίες . Στις πολύ λογικές
ερωτήσεις που τριβελίζουν το μυαλό
ενός παραδοσιακού επαγγελματία θα
προσπαθήσω να απαντήσω δια της
πλαγίας...

Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ οι
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης αποτε-
λούν την ιδανική βιτρίνα για «ξέπλυμα
μαύρου χρήματος»! Γιατί; Επειδή μπο-
ρούν να εκδίδουν όσες αποδείξεις θέ-
λουν χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να
ελέγξει κάποιος κατά πόσο πρόκειται
για πραγματικές ή εικονικές συναλλα-
γές.

Το σενάριο είναι το ακόλουθο:
Δημιουργείται μια εταιρεία βιτρίνα, η
οποία θα αμοίβεται με μαύρο χρήμα, για
υποτιθέμενη παροχή υπηρεσίας ή προ-
ϊόντων, προσφέροντας μια ψευδαίσθη-
ση νομιμότητας. (Αυτές τις πρακτικές τις
χρησιμοποιούν επίσης όσοι «εξαφανί-

ζουν» το ΦΠΑ).
Αρκετές φορές τα χρήματα αυτά, τα

«βρώμικα», μπορεί να τοποθετηθούν σε
νομοταγείς επιχειρήσεις αναμιγνύοντας
τα με τα καθαρά, ποντάροντας στο γε-

γονός πως κανείς αρμόδιος φορέας δεν
θα μπεί στον κόπο να ελέγξει για ποιό
λόγο τα κέρδη εμφανίζονται δυσανάλο-
γα υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών
μιας επιχείρησης. Επίσης ποντάρουν
και στην χαρακτηριστική βραδύτητα
του κρατικού μηχανισμού για την διε-
νέργεια τέτοιων ελέγχων.

Το ουσιαστικό ζήτημα όμως, που
αφορά κι εμάς, είναι το πως η ίδρυση
ενός καταστήματος λιανικής εξασφαλί-
ζει την νομιμοποίηση χιλιάδων ευρώ
που έχουν αποκτηθεί με παράνομο τρό-
πο.

Ένα μικρό παράδειγμα είναι η ακό-
λουθη αληθινή ιστορία. (Τα  ποσά δια-
φέρουν). Ο κ. Χ έχει από εταιρεία εστία-

σης έσοδα ύψους 3.000 ευρώ ενώ δη-
λώνει στην εφορία ότι τα έσοδά του
ανέρχονται στα 10.000 ευρώ. Αυτόματα
νομιμοποιεί 7.000. Με το ρυθμό αυτό
αργότερα,σε βάθος λίγου χρόνου, προ-
χωρά στην αγορά οικίας πολυτελούς
κατασκευής, νέου ακριβού ΙΧ ή ό,τι άλ-
λο επιθυμεί..

Η επιλογή των καταστημάτων μόνο
τυχαία δεν είναι, προτιμούνται τα της
λιανικής πώλησης, - εσχάτως και περί-
πτερα - καθώς είναι δύσκολος ο προσ-
διορισμός του αριθμού των πελατών
από τις ελεγκτικές αρχές.

Είναι αυτό κάτι που πρέπει να
μας ανησυχεί; Θεωρώ πως ναί! Αν
το επάγγελμά μας έχει μπεί στο στόχα-
στρο των πονηρών για την καλύτερη
«εξυπηρέτησή» τους πρέπει να βρούμε
τρόπους αντίδρασης. Παρήγορο πάντως
είναι το γεγονός πως η εντολή που έχει
δοθεί από πάνω πρός τους ελεγκτές εί-
ναι να επεκταθούν οι έλεγχοι σε όλα τα
σημεία της χώρας και σε όλους τους
κλάδους.

Βέβαια για να μην υπάρξει παρανόη-
ση δεν ισχυρίζομαι πως κάθε νέα μορ-
φή επιχειρηματικότητας στον κλάδο μας
είναι ύποπτη, απλώς επισημαίνω πως
η προσπάθεια ορισμένων να διευρύ-
νουν την γκάμα των παρεχόμενων από
το περίπτερο μπορεί να ανοίξει την όρε-
ξη πολλών αεριτζήδων, η οποία θα έχει
ως αποτέλεσμα την συρρίκνωσή μας... 

Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ. 
της Ένωσης Επαγγελματιών

Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Περίπτερα
Μαζικής Εστίασης;

του Γιάννη Σκούρτη 

Σύμφωνα με στελέχη

του ΣΔΟΕ οι

επιχειρήσεις μαζικής

εστίασης αποτελούν

την ιδανική βιτρίνα

για «ξέπλυμα μαύρου

χρήματος»!

ΑΠΟΨΗ
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Ε Ν Ω Σ Η

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Σταύρος Μέρος καταθέτει στεφάνι στα πλαίσια

των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου

Επίσκεψη του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Ένωσης Μ. Νικητάκη και Σ. Μέρου στο Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών. Στη συνάντηση με τον Γ.Γ. του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Βούρδα, παρών και ο

διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Γιάννης Σκουμπούρης. Στη συνάντηση υπήρξε δέσμευση για πρόσβαση των

Περιπτερούχων στα νέα προϊόντα του ΟΑΣΑ και επίσης ότι το ποσοστό κέρδους των περιπτεριούχων

από την πώληση των εισιτηρίων παραμένει το ίδιο.
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Συνάδελφοι, φίλοι, άνθρωποι της πολιτικής, παράγοντες της Αυτοδιοίκησης και της οικονομικής
ζωής έδωσαν το παρόν στο καθιερωμένο ετήσιο χορό που πραγματοποίησε και φέτος η Ένωσή μας
στο “ΦΩΤΑΕΡΙΟ”. Τα μέλη της Ένωσής μας και οι επαγγελματίες του κλάδου είχαν την ευκαιρία

να συναντηθούν και να διασκεδάσουν σε χαρούμενο και φιλικό κλίμα.

Ε Ν Ω Σ Η

Ο ετήσιος χορός της Ένωσης

στο “ΦΩΤΑΕΡΙΟ”

Γιάννης Σκούρτης, Ευαγγελία Σαλπέα, Σταύρος Μέρος,
Μανώλης Νικητάκης, Βασίλης Δημητρίου

Με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Α΄ Πειραιά 
Ελένη Σταματάκη

Τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσης με τον
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γ. Γαβρίλη

Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες
για την παρουσία τους και τη χορηγία τους:

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

JTI

KARELIAS

IMPERIAL TOBACCO

BAT

HELL ENERGY

BINGO

TASTY
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Χ Ο Ρ Ο Σ

Με τον Δήμαρχο Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκη

Με τον Αντιδήμαρχο Κορυδαλλού,

Γρηγόρη Γουρδομιχάλη

Με τον πρώην Υπουργό, Τρύφωνα Αλεξιάδη και

τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Περιπτέρων Θοδωρή Μάλλιο

Με τον Αντιδήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μελά

Ο Γιάννης Σκούρτης

με τον Αντιπρόεδρο της

ΔΗΡΑΠ

Στέλιο Μπρατσόλη

Ο Μανώλης Νικητά-

κης με τον Β. Λαγο-

γιάννη από την εται-

ρεία FRONERI

Με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Περιπτερούχων

“Η ΕΛΠΙΣ”, Λεωνίδα Σπάλα και την Αντιπρόεδρο

Αλεξάνδρα Τουμαζάτου

Σταύρος Μέρος, Γιάννης Σκούρτης,

Σταμάτης Σκούρτης καιΧρήστος

Φωτιάδης

Με τον Σταύρο Βασιλείου από την εταιρεία

JTI
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Χ Ο Ρ Ο Σ

Σταύρος Μέρος και Χρήστος

Καρβέλας από την IMPERIAL

TOBACCO

O Μανώλης Νικητάκης με την

Αριστέα Μαραγκού και το

Νίκο Μπιλάλη

Με τον Θανάση και τον Ηλία Σάμαρη από την

εταιρεία ΣΑΜΠΑ και τον Κωνσταντίνο

Καραμανλή από την εταιρεία HELL

Ο Σταύρος Μέρος με

τη σύζυγό του Βασιλι-

κή Φουντουλάκη 

O Σάκης Κλαουράκης με

την Ειρήνη Γούναρη

O Σ. Μέρος με την Ε. Σαλπέα και τον

λογιστή Χάρη Παπακοσμά

Με την κυρία Τσιάμη Στέλλα απο την

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ο Μ. Νικητάκης με τον Γιώργο Σταμά-

τουζα και την συνοδό του

Με τον υπεύθυνο πωλήσεων της CHIPITA

Κυριάκο Ανδριόπουλο
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
στον Τομέα Πειραιά:
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Κορυδαλλό.
Αποφοίτησα από το νυκτερινό λύκειο της
Ιωνιδείου. Εισήλθα στη Σχολή Μονίμων
Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού
από όπου και αποχώρησα οικειοθελώς το
1972 μην αντέχοντας τις ασφυκτικές συνθή-
κες που επέβαλε η Χούντα. Έκτοτε δραστη-
ριοποιήθηκα στο χώρο του εμπορίου και ιδι-
αίτερα στο περίπτερο, δίνοντας καθημερινά
μικρές και μεγάλες μάχες για την επιβίωση
του καθώς και για την αξιοπρεπή διαβίωση
των συναδέλφων.
Στη διαδρομή μου αυτή έχω τιμηθεί με το
αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου Πε-
ριπτερούχων Πειραιώς «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
όπως επίσης και του εκπροσώπου στην Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Περιπτερούχων, θέ-
σεις που διατηρώ μέχρι και σήμερα.
Στο παρελθόν είχα υπάρξει Υποψήφιος Δη-
μοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού με τον για-
τρό Ι. Φθενάκη.  

Μανώλης Νικητάκης: Υποψήφιος
με τον συνδυασμό “Δύναμη Ζωής” της Ρένας Δούρου

Ο Σταμάτης Σκούρτης είναι 20 ετών, απόφοιτος της

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και σήμερα φοιτητής στο

τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, στο Πάντειο Πανεπι-

στήμιο.

Ταυτόχρονα με τις σπουδές του εργάζεται στο περί-

πτερο που διατηρεί ο πατέρας του Γιάννης Σκούρτης

στον Πειραιά. 

Σταμάτης Σκούρτης: Υποψήφιος
με τον συνδυασμό “Πειραιάς για Όλους” του Νίκου Μπελαβίλα

Οι  Υποψήφιοι    περιπτερούχοι



ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γεννημένος το 1968 στον Κορυδαλλό, όπου

μεγάλωσε και ζει ,ο Μέρος Σταύρος αποφοίτη-

σε από το 3ο Λύκειο Κορυδαλλού και σπούδα-

σε στα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ στο Τμήμα Ηλεκτρολο-

γίας. Επαγγελματικά δραστηριοποιείται στον

χώρο των περιπτέρων πάνω από 25 χρόνια με

έντονη συνδικαλιστική παρουσία και δράση,

έχοντας πάντα ως κύριο σκοπό την προάσπιση

των δικαιωμάτων του συνόλου των συναδέλ-

φων του.

Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Σωματείου

Περιπτεριούχων Πειραιά και Περιχώρων «Η

Αγία Τριάς». Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. της

Ομοσπονδίας Περιπτεριούχων Ελλάδος.

Είναι παντρεμένος με τη μαθηματικό Φουν-

τουλάκη Βασιλική και έχουν δύο παιδιά.

Σταύρος Μέρος: Υπ. Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού
με τον συνδυασμό “Πολίτες για τον Κορυδαλλό” του Σταύρου Κασιμάτη

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον Γιάννη Μώραλη

και τον συνδυασμό «Πειραιάς Νικητής» στις δημοτικές εκλο-

γές του Μαΐου, θα είναι η Γερασιμούλα Αλεξάνδρα Τουμα-

ζάτου.

Η Αλεξάνδρα Τουμαζάτου γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στον

Πειραιά. Είναι επιχειρηματίας, διατηρώντας περίπτερα και

κατάστημα cafe στην περιοχή της Πηγάδας.

Είναι Αντιπρόεδρος στο Σωματείο Περιπτερούχων «ΕΛ-

ΠΙΣ» Πειραιά, μέλος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Πειραιά, κοσμήτορας στην Ομοσπονδία Περιπτερούχων Ελ-

λάδος, Αντιπρόεδρος Β' στο Σωματείο Εστίασης Πειραιά και

μέλος στην Ομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών Πειραιά.

Τουμαζάτου Γερασιμούλα Αλεξάνδρα: Υπ. Δημοτική Σύμβουλος Πειραιά
με τον συνδυασμό “Πειραιάς Νικητής” του Γιάννη Μώραλη

Οι  Υποψήφιοι    περιπτερούχοι







Διευκρινίσεις για τη διαδικασία διενέργει-
ας των Αυτοδιοικητικών εκλογών παρέχουν
δύο εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών
-η μία για την ανάδειξη των Δημοτικών και
η άλλη των Περιφερειακών αρχών.

Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημα-
σία λόγω της εφαρμογής, για πρώτη φορά,
των διατάξεων του ν. 4555/2018 (πρόγραμμα
«Κλεισθένης I») και τη θέση σε ισχύ του
εκλογικού συστήματος της απλής αναλογι-
κής.

Σύμφωνα με αυτό το εκλογικό μέτρο, οι
έδρες κάθε συμβουλίου, αφού κα-
τανεμηθούν στους οικείους συν-
δυασμούς με βάση το εκλογικό μέ-
τρο που προκύπτει από τη διαίρε-
ση των έγκυρων ψήφων με τις
προς διάθεση έδρες, εν συνεχεία,
τυχόν αδιάθετες έδρες κατανέμον-
ται στους συνδυασμούς με βάση τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

Το πρόγραμμα «Κλεισθένης I»
θεσπίζει ακόμα την επαναφορά της τετραε-
τούς θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών
και την αποσύνδεση του χρόνου διεξαγωγής
των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευ-
ρωεκλογές. Σημειώνεται ότι, ειδικά για την
πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο πρώτος γύρος
των αυτοδιοικητικών εκλογών θα διεξαχθεί
στις 26 Μαΐου ταυτόχρονα με τις ευρωεκλο-
γές.

Οι επαναληπτικές εκλογές, όπου χρει-
αστεί, θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή
2 Ιουνίου.

Επίσης, για πρώτη φορά, εισάγεται το δι-
καίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών.

Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων
διοίκησης των κοινοτήτων από τους συν-
δυασμούς, που μετέχουν στη διαδικασία
ανάδειξης των δημοτικών αρχών, και προ-
βλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας
σε χωριστή κάλπη.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπο-

ρούν να θέτουν υποψηφιότητα και για μο-
νοπρόσωπα όργανα διοίκησης και ειδικότε-
ρα για το αξίωμα του δημάρχου και του προ-
έδρου κοινότητας έως και 300 κατοίκους.

Δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίω-
μα του «προέδρου του συμβουλίου κοινότη-
τας άνω των 300 κατοίκων», καθώς όλοι ο
υποψήφιοι στις κοινότητες αυτές είναι υπο-
ψήφιοι σύμβουλοι.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότη-
τας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται έμμεσα
από τους συμβούλους της.

Προβλέπεται, επίσης, η εκλογή προέδρων
των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως
300 κατοίκων, με χωριστή κάλπη και με ενι-
αίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων
υποψηφίων, ενώ λαμβάνεται, για πρώτη φο-
ρά, υπόψη ο «μόνιμος πληθυσμός» της χώ-
ρας για την εφαρμογή των διατάξεων που
διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της
τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώντας τον
«πραγματικό πληθυσμό», που ίσχυε μέχρι
σήμερα.

- Τι ισχύει για τις δαπάνες συνδυασμών
και υποψηφίων

Παράλληλα, η εγκύκλιος παρέχει διευ-
κρινίσεις για τις εκλογικές δαπάνες και την
προβολή των συνδυασμών και των υποψη-
φίων στις περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές.

Όπως σημειώνεται, στο ρυθμιστικό πεδίο
των διατάξεων του σχετικού ν. 3870/2010, εμ-
πίπτουν οι δημοτικοί και περιφερειακοί

συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι περι-
φερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και
δημοτικοί σύμβουλοι.

Το ανωτέρω ισχύει και για τα έσοδα και
τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων
για τις κοινότητες, οι οποίοι συνδέονται με
δημοτικό συνδυασμό.

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου
δαπανών των συνδυασμών στις δημοτικές
εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα
όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκλογι-

κών περιφερειών του οικείου
δήμου συν την κατά περίπτωση
προσαύξηση.

Αναφορικά με τις απαγορεύσεις
στη χρηματοδότηση συνδυασμών
και υποψηφίων, απαγορεύονται η
χρηματοδότηση και κάθε είδους
παροχές προς περιφερειακούς και
δημοτικούς συνδυασμούς και προς
υποψήφιους περιφερειακούς και

δημοτικούς συμβούλους από:
* Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες

των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000
ευρώ

* ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδρύματα ΟΤΑ κάθε
βαθμού, ΝΠΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών

* Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιο-
κτήτες ή εκδότες ημερησίων ή περιοδικών
εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφο-
ρίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεο-
πτικών σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών
και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και
από συζύγους και κατιόντες αυτών.

* Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλ-
ληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου αυτών.

*Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζι-
κών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση
συνδυασμών και υποψηφίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τι αλλάζει στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές
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Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε η κεντρική εκ-
δήλωση εορτασμού που

διοργάνωσε η Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων
Ελλάδας για τα 100 χρόνια από την
ίδρυση της, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών. Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του ο Προέδρος της Δημο-
κρατίας κύριος Προκόπioς Παυλόπου-
λος.

Με θέμα «1919-2019: 100 χρόνια
ΓΣΕΒΕΕ: Η ιστορία μας, ιστορία του
τόπου μας» η εκδήλωση προσπάθησε
να αναδείξει τη σημασία του συνδικα-
λισμού των επαγγελματιών, βιοτεχνών
και εμπόρων της Ελλάδας, αλλά και γε-
νικότερα το ρόλο των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην ελληνική κοινωνι-
κή και οικονομική δομή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος
Καββαθάς, στην ομιλία του «Η ΓΣΕ-
ΒΕΕ δεν είναι μόνο ένα κίνημα, που
απλά εκφράζει μία τάξη της κοινωνίας
μας, αλλά είναι η ίδια η συνείδηση των

Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπό-
ρων της Χώρας μας. Αυτή η εκατόχρο-
νη ιστορική της πορεία, δείχνει με τον
πιο ξεκάθαρο τρόπο την στενή σύνδεση
και την συνάφειά της, με την ιστορική
πορεία της πατρίδας μας. Με άλλα λό-
για, η ιστορική πορεία της ΓΣΕΒΕΕ, εί-
ναι ζυμωμένη μαζί με την ιστορία της
Ελλάδας».

Για να συμπληρώσει στην συνέχεια:
«Για τα χρόνια διαρθρωτικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές
ΜμΕ ο δρόμος είναι μακρύς και η από-
σταση που χρειάζεται να διανυθεί είναι
μεγάλη. Επειδή η αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων, ισοδυναμεί με άρση
εκείνων των εμποδίων τα οποία απο-
κλείουν τις ελληνικές ΜμΕ από την
ίδια την αναπτυξιακή διαδικασία και τις
καταδικάζουν με τον τρόπο αυτό στο
ρόλο του «φτωχού συγγενή. Με λόγια
απλά απαιτείται η απτή αναγνώριση
από την Πολιτεία του ρόλου των ΜμΕ
στο οικονομικό γίγνεσθαι, την άρση των
εμποδίων που φράζουν το δρόμο των
ΜμΕ και την ισότιμη συμμετοχή τους

στην παραγωγή και διανομή πλούτου,
την δημιουργία καλά αμειβόμενων θέ-
σεων εργασίας προς όφελος της κοινω-
νίας και της οικονομίας . Δηλαδή οικο-
νομική δημοκρατία.

Φυλάγοντας τις παρακαταθήκες του
δημοκρατικού ριζοσπαστισμού, της ρα-
χοκοκαλιάς και της ωριμότητας, η ΓΣΕ-
ΒΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες
προκλήσεις διευρύνοντας όχι μόνο τον
οικονομικό αλλά και των κοινωνικό
ορίζοντα των ελληνικών ΜμΕ. Και αυ-
τό το καθήκον ορθώνεται σε μια εποχή
που η Γηραιά Ήπειρος φαίνεται να
ντύνεται με τα πιο σκοτεινά της χρώμα-
τα…», και έκλεισε την ομιλία του τονί-
ζοντας πως η χθεσινή εκδήλωση «απο-
τελεί την ελαχίστη Τιμή και σε όλους
αυτούς τους Συναδέλφους μας, που με
τους αγώνες τους κατάφεραν και δια-
μόρφωσαν ένα κίνημα, που καθόρισε
την αυτοτέλεια της ύπαρξης μας ως ΕΒΕ
μέσα στην Ελληνική κοινωνία».

Ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ,
κ. Γιώργος Κουράσης, υπογράμμισε
πως «η εκδήλωση, όπως και όλες οι εκ-

1919-2019 - 100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ:
Η ιστορία μας, ιστορία του τόπου μας
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δηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί,
δεν έχουν σκοπό την αφήγηση των γε-
γονότων, αλλά και την ερμηνεία τους
και την σύνδεσή τους με το παρόν και
το μέλλον της Συνομοσπονδίας. Είναι
χρέος τιμής για εμάς, να θυμόμαστε, πως
η μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματι-
κότητα, είναι αγώνας για επιβίωση και
ανάπτυξη. Και πως οι ίδιες αγωνίες, οι
ίδιοι φόβοι, οι ίδιες ελπίδες, αλλά και η
ίδια δύναμη, χαρακτηρίζουν όλους
εκείνους που προσπαθούν να δημιουρ-
γήσουν. Η ιστορία της ΓΣΕΒΕΕ είναι ο
δικός μας πολιτισμός, η δική μας σοφία,
η δική μας κληρονομιά, η δική μας ταυ-
τότητα».

Η όμορφη και διαφορετική βραδιά
που οργάνωσε η Γενική Συνομοσπον-
δία ολοκληρώθηκε με την οπτικοακου-
στική παρουσίαση για την εκατονταετή
πορεία της, με αφήγηση του κ. Ρένου
Χαραλαμπίδη και τη μουσική επιμέ-
λεια του κ. Δημήτρη Μυστακίδη.

Την ΓΣΕΒΕΕ τίμησαν με την πα-
ρουσία τους: η εκπρόσωπος του Προ-
έδρου της Βουλής, κα. Χαρά Καφαντά-

ρη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικο-
νομίας & Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πι-
τσιόρλας, ως εκπρόσωπος της Κυβέρ-
νησης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
Προικοννήσου κ.κ. Ιωσήφ, εκπρόσω-
πος του Οικουμενικού Πατριάρχη και
της Εκκλησίας, ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Θεσπιών κ.κ. Συμεών, εκπρό-
σωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκό-
που, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, εκπρό-
σωπος του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Αντιπρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, η κα. Φώφη Γεν-
νηματά, Πρόεδρος του ΚΙ.ΝΑΛ., ο κ.
Νίκος Καραθανασόπουλος, εκπρόσω-
πος και βουλευτής του ΚΚΕ, ο κ. Βασί-
λης Λεβέντης, Πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων, ο κ. Θανάσης Θεοχαρό-
πουλος, Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, ο κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης, Πρόεδρος της
Λαϊκής Ενότητας, ο κ. Γιώργος Μαυ-
ρωτάς, Αντιπρόεδρος του κόμματος «Το
Ποτάμι», ο Υπουργός Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτης Κου-
βέλης, η κα. Μαριλίζα Ξενογιαννακο-
πούλου, Υπουργός Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης, ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Κώστας
Φωτάκης, η κα. Μαρίνα Χρυσοβελώνη,
Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Γιώργος
Δημαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
ο κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, Υφυ-
πουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κ.
Κώστας Μπάρκας, Υφυπουργός Κοι-
νωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής, κ. Μάριος Γεωργιάδης, βου-
λευτές, ο Υπαρχηγός του Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άμυνας,  Αντιναύαρ-
χος κ. Ιωάννης Παξιβανάκης, ο κ. Alek-
sandarSunko, Πρέσβης της Κροατίας, ο
Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώμα-
τος, κ. Θεοφανόπουλος Αλέξανδρος,
κυβερνητικά στελέχη, Δήμαρχοι και εκ-
πρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Πρόεδροι και εκπρόσωποι των κοινω-
νικών εταίρων, των επιμελητηρίων, φο-
ρέων και επαγγελματίες, έμποροι και
βιοτέχνες από όλη την Ελλάδα.



Παρουσία του Γενικού Γραμματέα
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστου
Λαμπρίδη, του Γενικού Γραμματέα Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Γιώργου Κασσάρα και του Αρχηγού
του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Λ.Σ. Στα-
μάτιου Ράπτη πραγματοποιήθηκε η τε-
λετή παράδοσης πέντε υπερσύγχρονων
ταχυπλόων σκαφών αξίας 2,4 εκατομ-
μυρίων δολαρίων, δωρεά της καπνο-
βιομηχανίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (εται-
ρεία της Philip Morris International).

Στην τελετή παρέστη επίσης ο Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας Παπαστράτος κ. Χρήστος
Χαρπαντίδης, οι Υπαρχηγοί Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδω-
ρος Κλιάρης και Αντιναύαρχος Λ.Σ.
Ιωάννης Αργυρίου, αντιπροσωπεία της
ανωτέρω εταιρείας καθώς και ανώτατοι
και ανώτεροι Αξιωματικοί του Λιμενι-
κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής.

Η εν λόγω δωρεά πραγματοποιήθη-
κε, σε αναγνώριση των επιτυχιών που
σημειώνει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη δίωξη
του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόν-
των, μετά τη συμμετοχή του μέσω της
Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και
Λαθρεμπορίου στο παγκόσμιο πρό-
γραμμα PMI IMPACT της Philip
Morris International, που έχει σκοπό
την υποστήριξη δράσεων για την κατα-
πολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών
προϊόντων και συναφών εγκλημάτων. 

Στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθη-
καν περισσότερες από διακόσιες προτά-
σεις από δημόσιους και ιδιωτικούς Ορ-
γανισμούς καθώς και από Ερευνητικά
Ιδρύματα από όλο τον κόσμο, οι οποίες
αξιολογήθηκαν από ένα ανεξάρτητο
συμβούλιο εμπειρογνωμόνων. 

Τα πέντε ταχύπλοα σκάφη, αξίας 2,4
εκατομμυρίων δολαρίων, κατασκευά-
στηκαν από την εταιρεία "NORSAFE"
και παρελήφθησαν από στελέχη του
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των σκα-

φών τα καθιστούν από τα πλέον σύγ-
χρονα ταχύπλοα σκάφη του επιχειρη-
σιακού στόλου του Λιμενικού Σώματος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής με υψηλές
επιδόσεις σε ταχύτητα και αυτονομία. 

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτι-
λιακών Επενδύσεων κ. Χρήστος
Λαμπρίδης στο χαιρετισμό που
απηύθυνε δήλωσε:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ιδιαί-
τερα σημαντική προσφορά σας στο Λιμενικό
Σώμα. Στο Λιμενικό Σώμα που όλα τα χρό-
νιa, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία, όχι μόνο αν-
ταποκρίνεται με επιτυχία στην αποστολή του
αλλά τα στελέχη του ακούραστα, με αυταπάρ-
νηση και με κίνδυνο τη ζωή τους έχουν ση-
μαντικά αποτελέσματα τόσο σε υποθέσεις που
αφορούν στον έλεγχο και στη πάταξη κάθε εί-
δους παράνομων ενεργειών, ιδιαίτερα στο λα-
θρεμπόριο καπνικών προϊόντων και στη δια-
κίνηση ναρκωτικών ουσιών αλλά και στο προ-
σφυγικό, για το οποίο νομίζω ότι η θετική συ-
νεισφορά του ΛΣ όχι μόνο αναγνωρίζεται
αλλά έχει γραφτεί στις καλύτερες στιγμές της

Πέντε ταχύπλοα σκάφη από την
“Παπαστράτος” στο Λιμενικό Σώμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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νέας ελληνικής ιστορίας .
Το δεύτερο θέμα αφορά στην κοινωνική

δικαιοσύνη. Ξέρετε η χώρα μας βγαίνει από
μια δύσκολη κρίση, τη δυσκολότερη μετά τη
μεταπολίτευση με μεγάλες κοινωνικές και οι-
κονομικές συνέπειες. Έχουμε θετικά σημάδια.
Επιστρέψαμε στην ανάπτυξη .Μειώθηκε η
ανεργία .Αυξήθηκε ο κατώτερος μισθός αλλά
έχουμε ακόμα δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός
συνεχίζει να παλεύει. Απαιτεί όμως δικαιο-
σύνη. Δεν μπορεί να ανεχθεί τον παράνομο
πλουτισμό, δεν μπορεί να ανεχθεί να δίνει άνι-
σες μάχες με αυτούς που δείχνουν αντικοινω-
νική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να ανεχθεί την
ύπαρξη αυξημένου κινδύνου για την υγεία και
ασφάλεια των πολιτών της. Εδώ επίσης η συ-
νεισφορά του Λ.Σ. είναι τεράστια.

Θέλω, κλείνοντας, να ευχαριστήσω και πάλι
την εταιρεία γι΄αυτή την σημαντική προσφορά
.Μια προσφορά η οποία κατά τη γνώμη μου
δεν εντάσσεται μόνο στο πλαίσιο της άσκησης
μιας επιτυχημένης πολιτικής Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης αλλά και σε μια ευρύτερη
προσπάθεια να πάμε σαν χώρα σε μια επόμε-
νη μέρα, με έλεγχο, δικαιοσύνη, ασφάλεια, τα
οποία είναι στοιχεία δηλωτικά της ποιότητας
της δημοκρατίας . Και είμαι βέβαιος ότι το ΛΣ
θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή
τη σημαντική προσφορά.»

Ο Αρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Αν-
τιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης
στο χαιρετισμό του τόνισε τα εξής:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα, που βρίσκεστε σήμερα
εδώ μαζί μας, στη σεμνή αυτή τελετή.

Στις αρχές του προηγούμενου έτους, όταν

υπεγράφη η Σύμβαση με την εταιρία «ΠΑ-
ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.» για την δωρεά
των πέντε  ταχυπλόων σκαφών μεγάλης από-
στασης στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική
Ακτοφυλακή, ύψους 2,4 εκατομμυρίων δολα-
ρίων, το συναίσθημα χαράς και ικανοποίησης
που συνόδευε αυτή την υπογραφή ήταν από-
λυτα δικαιολογημένο.

Αφενός μεν, γιατί προχωρούσαμε στην κά-
λυψη επιχειρησιακών αναγκών του Σώματος,
με ταυτόχρονη ανανέωση, αναβάθμιση και εκ-
συγχρονισμό των επιχειρησιακών μέσων, που
θα μας επέτρεπαν να ανταπεξέλθουμε στην
αποστολή μας ακόμα πιο αποτελεσματικά και,
αφετέρου, γιατί επιβραβεύονταν το έργο και η
προσπάθεια που καταβάλλει το Λιμενικό Σώ-
μα, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου
εγκλήματος και του λαθρεμπορίου. 

Αυτή η προσπάθεια αναγνωρίστηκε έμ-
πρακτα, απέδωσε καρπούς, και είχε ως απο-
τέλεσμα ο φορέας μας να ξεχωρίσει με τη δρά-
ση του, και να επιλεγεί εκ μέρους σας ως απο-
δέκτης της δωρεάς αυτής. 

Το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, μέ-
σω της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και
Λαθρεμπορίου, εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον
από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή, στο
πλαίσιο της Συνάντησης της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF) στη Λετονία το καλοκαίρι του 2016,
η πρόθεση της Philip Morris International
να διεξάγει διαγωνιστική διαδικασία, μέσω
χρηματοδοτικού προγράμματος, στοχεύοντας
στην υποστήριξη και ανάδειξη καινοτόμων και
αποτελεσματικών δράσεων για την καταπο-

λέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόν-
των.

Τον Φεβρουάριο του 2017 κατατέθηκε
από την Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και
Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου μας η πρόταση
με τίτλο “Contraband Sea Shield”, στο πρώτο
διεθνές χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο
Philip Morris International (PMI) Impact.

Ήταν τιμή μας που η πρότασή μας αυτή,
επιλέχθηκε μέσα από ένα σύνολο διακοσίων
(200) άλλων υποψήφιων προτάσεων από
όλον τον κόσμο, για να λάβει την σχετική χρη-
ματοδότηση, αποτελώντας τον μοναδικό φορέα
στην Ελλάδα του οποίου η πρόταση αξιολο-
γήθηκε θετικά από το Συμβούλιο Εμπειρο-
γνωμόνων που ορίστηκε για τον σκοπό αυτό. 

Τα πέντε  αυτά υπερσύγχρονα σκάφη φέ-
ρουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και
έχουν υψηλές επιδόσεις σε ταχύτητα, αυτονο-
μία, ακτίνα δράσης και επιχειρησιακή ικανό-
τητα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η αξία της προσφοράς της εταιρείας σας,
και της μητρικής της “Philip Morris Inter-
national”, δεν εκτιμάται μόνο για το οικονο-
μικό της μέγεθος, αλλά μέσα από αυτή την ευ-
γενική σας πρωτοβουλία, είναι έκδηλη και ει-
λικρινής η διάθεσή σας να προσφέρετε στην
κοινωνία.

Έχετε επιλέξει να σταθείτε αρωγοί στα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες
κοινωνίες και σύμμαχοι στην αντιμετώπιση
των σύγχρονων προκλήσεων, όπως είναι αυτή
του λαθρεμπορίου και του διεθνούς οργανω-
μένου εγκλήματος. 

Σας διαβεβαιώνω, ότι θα αξιοποιήσουμε τα
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σκάφη αυτά, επιχειρησιακά στο μέγιστο βαθμό
και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε
να καταφέρουμε καίρια πλήγματα στο λα-
θρεμπόριο των καπνικών προϊόντων και στο
οργανωμένο έγκλημα, στην χώρα μας.»

«Η εταιρική ευθύνη της Παπαστράτος
επιβεβαιώνεται και σήμερα μέσα από μια δρά-
ση που φέρνει στο προσκήνιο την Ελλάδα,
την κοινωνία και τους ανθρώπους της» δή-

λωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Παπαστράτος κ.
Χρήστος Χαρπαντίδης μετά το πέ-
ρας της εκδήλωσης.

Ο κ. Χαρπαντίδης δήλωσε επί-
σης:

«Το παράνομο εμπόριο τσιγάρων συνεχίζει
να “ανθεί” στην Ελλάδα, όπου σύμφωνα με
την τελευταία μελέτη της KPMG, τα χαμένα
έσοδα για τα κρατικά ταμεία ξεπέρασαν τα 500

εκ. ευρώ το 2017. Η σύμπραξη δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση κοι-
νών προβλημάτων είναι ένας ιδιαίτερα γόνι-
μος δρόμος, που μας επιτρέπει να αντιμετω-
πίσουμε κοινούς σκοπούς και να προσφέρουμε
πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για την οικο-
νομία όσο και για την κοινωνία συνολικά. Η
πρωτοβουλία αυτή, που εντάσσεται στο πλαί-
σιο του διεθνούς χρηματοδοτικού προγράμμα-
τος PMI IMPACT της Philip Morris In-
ternational, εκτός από το ότι φέρνει πόρους
στην Ελλάδα, προσφέρει και σημαντική ανα-
γνώριση στο έργο των στελεχών του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που με
αυτοθυσία, υπευθυνότητα και συνέπεια, συμ-
βάλλουν τα μέγιστα στην καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου και την προστασία των θαλάσ-
σιων συνόρων μας. Σε κάθε περίσταση όπου
αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα και γίνεται
αγώνας για την καταπολέμησή τους, το όφελος
είναι πολλαπλό. Είναι ηθικό απέναντι στην
κοινωνία και υλικό απέναντι στην οικονομία
μας. Και, σήμερα, αποδεικνύουμε ότι ο δρόμος
της συνεργασίας μπορεί να λειτουργήσει για
το καλό του συνόλου».



«Όλα από την αρχή,
για το αύριο, σήμερα»

Το Μάρτιο του 2018, μετά από 87
χρόνια, ξεκινήσαμε από την αρχή.
Όλοι μαζί, η μεγάλη οικογένεια
της Παπαστράτος.

Ολοκληρώνουμε μια επένδυση
€300.000.000 στο εργοστάσιό μας
στον Ασπρόπυργο. 

Πιστέψαμε στις αναπτυξιακές δυνα-
τότητες της Ελλάδας παρά την κρίση
και υλοποιήσαμε μια επένδυση που
βάζει τη χώρα στο κέντρο της παγκό-
σμιας καινοτομίας. Νέες γραμμές πα-
ραγωγής των θερμαινόμενων ράβδων
καπνού για το πλέον καινοτόμο προϊόν
της εταιρείας μας που προσφέρει μια
καλύτερη εναλλακτική στους καπνι-
στές. 

Καλωσορίζουμε 400 νέους συνα-
δέλφους.

Μέσα σε ένα χρόνο μεγαλώσαμε την
οικογένεια των εργαζομένων μας με
νέους και νέες επιστήμονες και εξειδι-
κευμένους επαγγελματίες σε μια πλη-
θώρα θέσεων και ρόλων. 

Στηρίζουμε τους εργαζομένους μας
με μισθούς, αμοιβές και παροχές που
ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ
κάθε χρόνο.

Κάθε μία θέση εργασίας στην εται-
ρεία μας υποστηρίζει έμμεσα 2,5 θέσεις
εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.
Υποστηρίζουμε, έτσι, το εισόδημα 7.130
συμπολιτών μας. 

Αυξάνουμε το εξαγωγικό αποτύ-
πωμα της χώρας. 

Το 80% της παραγωγής από το εργο-
στάσιό μας στον Ασπρόπυργο ταξιδεύει
ήδη σε πολλές αγορές του κόσμου, μέ-
χρι και την Ιαπωνία.

Συμβάλλουμε το 2% των εσόδων
του τακτικού προϋπολογισμού του
κράτους. 

Η συνολική συνεισφορά μας σε φό-
ρους ετησίως ανέρχεται σε €1 δισ. συμ-

περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και
ΕΦΚ. 

Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία
στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας
(€62 εκατ. το 2017). Κάθε €1 δικής
μας προστιθέμενης αξίας δημιουργεί
€2,3 προστιθέμενης αξίας στην ελλη-
νική οικονομία (2017). 

Η συνεισφορά της εταιρείας μας
στην κοινωνία πλέον ξεπερνά τα
€6.000.000.

Με δράσεις για την ανακούφιση
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. 

Με στήριξη της νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας για τη δημιουργία προ-
οπτικών για τους νέους της χώρας μας
μέσω της πρωτοβουλίας «Disrupt
Greece». 

Με σαφή και δυναμική στάση ενάν-
τια στη βία κατά των γυναικών μέσω
της εκστρατείας «#don’t skip-μην προ-
σπερνάς την έμφυλη βία» σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Διοτίμα. 

Με πρακτική στήριξη της Πολιτείας
στην καταπολέμηση του λαθρεμπορί-
ου. Μετά τη δωρεά του αυτοκινούμε-
νου x-ray scanner στο Υπουργείο Οι-
κονομικών πριν από 2 χρόνια, φέτος
δωρίζουμε 5 ειδικά ταχύπλοα σκάφη
στο Λιμενικό Σώμα για την καταδίωξη
των λαθρεμπόρων. 

Με συνεισφορά στην αναβάθμιση
της επιχειρησιακής ετοιμότητας της
Πυροσβεστικής μέσω  δωρεάς 20 ειδι-
κών πυροσβεστικών οχημάτων.

Αναγνωριστήκαμε ως η 1η εταιρεία
που γεφύρωσε το χάσμα αμοιβής αν-
δρών-γυναικών. 

Με ίση αμοιβή για ίδια εργασία με-
ταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και
ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας εί-
μαστε μια εταιρεία που εγγυάται ίδιες
ευκαιρίες για όλους. Η Παπαστράτος
δεν είναι απλώς ένας καλός εργοδότης.
Είναι ένας εργοδότης επιλογής.

Αφήσαμε πίσω μας το τσιγάρο, για
πάντα. 

Όχι μόνο σταματήσαμε να παράγου-
με τσιγάρα αλλά και στηρίξαμε ενεργά
3 πρωτοβουλίες φορέων (ΔΕΘ, Δήμος
Αστυπάλαιας, Οικονομικό Φόρουμ
Δελφών) που θέλησαν να δημιουργή-
σουν ένα πλαίσιο για τον έλεγχο του
καπνίσματος και να προωθήσουν τον
σεβασμό στον νόμο και στους συμπο-
λίτες μας. Δέσμευσή μας είναι να συ-
νεχίσουμε να στηρίζουμε αντίστοιχες
πρωτοβουλίες για μια Ελλάδα χωρίς
τσιγάρο.

Μαζί με τους 150.000 καπνιστές που
έκαναν την ίδια επιλογή, στέλνουμε
ένα θετικό μήνυμα σε όλη την κοινω-
νία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Ως η εταιρεία με το καλύτερο εργα-
σιακό περιβάλλον στην Ελλάδα (Best
Workplaces 2019) ανακηρύχθηκε η
British American Tobacco Hellas στην
κατηγορία των κορυφαίων επιχειρήσε-
ων που απασχολούν από 50 έως 250 ερ-
γαζομένους. Η διακριση στον θεσμό
του Great Place to Work είναι η 14η
που κατακτά η εταιρεία τα τελευταία 8
χρόνια και αποτελεί το επιστέγασμα
των επενδύσεων του Ομίλου στην Ελ-
λάδα και το ανθρώπινο δυναμικό της
χώρας.

Το 2018 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για
την British American Tobacco, που πραγ-
ματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για τα
προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου,
όπως το προϊόν θερμαινόμενου καπνού glo
και το προϊόν ατμίσματος Vype, καθώς η Ελ-
λάδα επελέγη ως μια από τις πρώτες χώρες
παγκοσμίως όπου ο Όμιλος διαθέτει ολό-
κληρη την γκάμα των Προϊόντων Επόμε-
νης Γενιάς. Το λανσάρισμα των Προϊόντων
Επόμενης Γενιάς του Oμίλου στην Ελλάδα
έχει ήδη δημιουργήσει μέσα σε λίγους μήνες
περίπου 100 νέες θέσεις εργασίας, ενώ, συ-
νολικά, η εταιρεία ενισχύει με 150 εκατομ-
μύρια ευρώ την ελληνική οικονομία.

Η κατάκτηση της 1ης θέσης στα Best

Workplaces 2019 αντανακλά την έμπρακτη
αναγνώριση της πολιτικής ανθρωπίνου δυ-
ναμικού που εφαρμόζει η British American
Tobacco στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβά-
νει καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές, που
αξιοποιούν, αναπτύσσουν και επιβραβεύουν
τους εργαζομένους και τα ταλέντα τους. 

Συνολικά, η British American Tobacco
επενδύει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου

4 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους και άλλες
σημαντικές επιπλέον παροχές, όπως ιδιωτι-
κά συνταξιοδοτικά προγράμματα, προγράμ-
ματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κα-
θώς και πλήθος άλλων παροχών και επι-
βράβευσης στους εργαζομένους της και δυ-
νατοτήτων ακόμα και εντός του εργασιακού
χώρου για ισορροπία μεταξύ προσωπικής
και επαγγελματικής ζωής.

Παράλληλα, η εταιρεία φροντίζει να προ-
σφέρει εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτι-
κές εξέλιξης. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στο
2018, συνολικά, το 21% των εργαζομένων

πήρε προαγωγή, με το 65% εξ αυτών να εί-
ναι γυναίκες. Πιστή στη δέσμευσή της να
αναπτύσσει συνεχώς τις δεξιότητες των αν-
θρώπων της, η British American Tobacco
Hellas έχει προσφέρει, συνολικά, εκατοντά-
δες ώρες εκπαίδευσης μέσα στο 2018. Και
στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, οι ερ-
γαζόμενοι της εταιρείας αναλαμβάνουν
διαρκώς πρωτοβουλία που δίνει αξία στην
ελληνική οικονομία και κοινωνία, με χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα την δημιουργία του
1ου Job Center στην Ελλάδα για επανέντα-
ξη στην αγορά εργασίας κοινωνικών ομά-
δων που είναι στο περιθώριο, με την ενεργή
συμμετοχή των ανθρώπων της εταιρείας στη
λειτουργία του Κέντρου, στο ξεκίνημα μιας
πρωτοβουλίας που σημειώνει ήδη πολύ με-
γάλη επιτυχία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της British American Tobacco  για Ελλάδα,
Μάλτα, Κύπρο και Ισραήλ, κ. Θάνος Αυγε-
ρινός ανέφερε: «Πρόκειται για μια σημαν-
τική επιβράβευση τόσο για τις πρακτικές αν-
θρωπίνου δυναμικού, όσο και για την ικα-
νότητα της εταιρείας να μετασχηματίζεται για
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και προκλή-
σεις που ανοίγουν οι σημαντικές επενδύσεις
που φέρνει η είσοδος των Προϊόντων Επό-
μενης Γενιάς Glo και Vype του Ομίλου στην
Ελλάδα».

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού
για Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο και Ισραήλ, κα.
Greta Autieri, δήλωσε: «Η διάκριση της
British American Tobacco Hellas ως το κα-
λύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα
αποδεικνύει ότι η εταιρεία, επενδύοντας
διαρκώς στους ανθρώπους της, χτίζει σταθε-
ρές βάσεις, πάνω στις οποίες μπορεί να στη-
ρίζεται για να συνεχίσει να εξελίσσεται, να
θέτει συνεχώς υψηλότερους στόχους και να
συμβάλλει στην ελληνική κοινωνία και οι-
κονομία».
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Στη British American Tobacco Hellas το βραβείο
για το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα
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Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών,
συντονιστής του προγράμματος “REVERT: Resilience without Vi-
olence, Resistance without Hate in Public Transport”, και οι φορείς
υλοποίησης, ΟΑΣΑ, Συν-ειρμός, Almasar και CMT Προοπτική,
σας προσκαλούν στο εναρκτήριο συνέδριο του προγράμματος, με
τίτλο:

«Είμαι ασφαλής! Νιώθω ασφαλής! στα ΜΜΜ»
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ανταπόκρισης σε περι-

στατικά ξενοφοβίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με
βάση ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης συνεργαζόμενων φορέων
και ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και επίλυσης
συγκρούσεων, μέσω της παροχής εργαλείων και υποστήριξης των
οδηγών των αστικών συγκοινωνιών, για την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση της ξενοφοβίας.

Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, 16:30- 21:00 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» 

Πανεπιστημίου 30, Αθήνα
Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα στον προαύλιο χώρο του Πανε-

πιστημίου.

«Είμαι ασφαλής! Νιώθω ασφαλής! στα ΜΜΜ»«Είμαι ασφαλής! Νιώθω ασφαλής! στα ΜΜΜ»
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Ο κύκλος του έρωτα 
Άρθουρ Σνίτσλερ
Σκηνοθεσία
Θωμάς Μοσχόπουλος
Ένα ερωτικό παιχνίδι με

δέκα δυνατούς «παίκτες»
του ελληνικού θεάτρου
από τις 3 Μαΐου

Μια κωμωδία αποπλανή-
σεων; Ένα ερωτικό παιχνίδι; Ο
κύκλος του έρωτα του Άρθουρ
Σνίτσλερ ξεκινά στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά. Γιατί ο έρωτας ται-
ριάζει στην Άνοιξη.

Δέκα ζευγάρια σε μια σκυταλοδρομία σε-
ξουαλικών συναντήσεων. Στη ζωή αλλά και

στη σκηνή του ΔΘΠ. Από την αποπλάνη-
ση, στην ερωτική συνεύρεση και τον απο-
χωρισμό μια ανάσα μόνο.

Ο Κύκλος του Έρωτα έχει σαν κεντρική
υπόθεση τις αλλεπάλληλες ερωτικές συνευ-
ρέσεις μεταξύ προσώπων όλων των κοινω-
νικών τάξεων. Δέκα ζευγάρια στη Βιέννη,
παλεύουν με τα όρια που θέτουν η κοινω-
νική θέση, ο πλούτος και η ερωτική και συ-
ζυγική πίστη. Όλα ξεκινούν από μια φτωχή
πόρνη και καταλήγουν πάλι σ’ αυτήν. Κάθε
διαδοχική σκηνή παίρνει ένα δραματικό
πρόσωπο από την προηγούμενη και το ει-
σάγει στην επόμενη εικόνα. Μέχρι το τέλος
του παιχνιδιού, όλοι οι χαρακτήρες είναι
ασαφώς συνδεδεμένοι μεταξύ τους.

Η αιώνια εναλλαγή συντρόφων, είτε
αποτυπώνει τη σεξουαλική υποκρισία της
Βιέννης του 19ου αι. είτε την ασέξουαλ εξά-
πλωση στο εδώ και το τώρα. Το σεξ ή το «α-
σεξ» είναι το βρώμικο μυστικό. Σήμερα δεν
σοκάρει η ερωτική επιθυμία αλλά η έλλειψή
της.

Οι δομές μιας ολόκληρης κοινωνίας που
«εκπορνεύεται», ναρκισσεύεται, ερωτοτρο-

πεί, κομπάζει και ηθικολογεί ακτινογρα-
φώντας τη «νόσο»της μέσα από το πρίσμα
της ερωτικής επιθυμίας.

Πέρα από το χιούμορ όμως και την φαι-
νομενική ηδονοβλεπτική ελαφράδα που
πρωτοδιαβάζει κανείς στο έργο, το επόμενο
επίπεδο είναι πιο αγωνιώδες.

Πόσο είναι δυνατόν να υπάρξει «πραγ-
ματική ικανοποίηση» μέσα από τον έλεγχο
και την υποταγή;

Μπορεί η κοινωνική υποκρισία των δυ-
τικών κοινωνιών να αντέξει την ηδονή ως
ένα μη εμπορεύσιμο και ανταλλάξιμο σε όλα
τα επίπεδα προϊόν 

Μπορεί ο άνθρωπος να αναλάβει το τί-
μημα της ικανοποίησής του ως προϊόν ελευ-
θερίας και ευθύνης ή είναι η ερωτική συμ-
περιφορά ένα παιχνίδι ρόλων που κρατάει
όσο μια πρόσκαιρη μέθη;

Το έργο φαίνεται να διατηρεί αναλλοίωτη
την γαργαλιστική επικινδυνότητά του πα-
ρότι οι κοινωνικές μάσκες έχουν φαινομε-
νικά αλλάξει μορφή.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:
Ο Άρθουρ Σνίτσλερ γεννήθηκε στη Βιέν-

νη το 1862 και πέθανε στη γενέ-
τειρά του το 1931. Είναι ο κυριό-

τερος εκπρόσωπος της λογοτε-
χνίας του Βιεννέζικου Μον-
τερνισμού και έγραψε διηγή-
ματα, θεατρικά έργα καθώς
και ένα μυθιστόρημα. Άσκη-
σε για ένα διάστημα το ιατρι-
κό επάγγελμα, αλλά αργότερα

περιορίστηκε στη λογοτεχνία.
Στα νεανικά του χρόνια ο Σνί-

τσλερ υπήρξε ένας ερωτόληπτος
Δον Ζουάν. «Αντιλήφθηκες μέσω

της διαίσθησής σου –ή μάλλον μέσω της
ευαίσθητης ενδοσκόπησής σου– όλα όσα
μόχθησα να αποκαλύψω μελετώντας άλ-

λους ανθρώπους», έγραφε στον Σνίτσλερ το
1922 ο σύγχρονός του, Σίγκμουντ Φρόιντ.

To θεατρικό έργο «Reigen» (Ο Κύκλος
του Έρωτα) γράφτηκε το 1897, εκδόθηκε το
1903 και τον επόμενο χρόνο απαγορεύτηκε
από την αυστριακή λογοκρισία. 

Το προκλητικό αυτό έργο έθετε προφα-
νέστατα υπό αμφισβήτηση πολλές από τις
αξίες της Ευρωπαϊκής αστικής τάξης και έθε-
τε σε δημόσια θέαπολλά από τα «κρυμμένα
θέματα» που την αφορούσαν. Από τη σε-
ξουαλική ηθική και τα λιμπιντικά παιχνίδια
εξουσίας έως τους ταξικούς διαχωρισμούς
και άλλα καυτά κοινωνικά θέματα.Το έργο
πρωτοανέβηκε στο Βερολίνο σχεδόν 20
χρόνια αργότερα, αφού πρώτα διαδόθηκε
κυκλοφορώντας παράνομα από χέρι σε χέρι.
Το ανέβασμα του Βερολίνου οδηγήθηκε κι
αυτό στα έδρανα αλλά αυτή τη φορά δικαιώ-
θηκε στα ανεκτικά δικαστήρια της Δημο-
κρατίας της Βαϊμάρηςκαι γνώρισε μεγάλη
επιτυχία, μολονότι ο συγγραφέας του χαρα-
κτηρίστηκε «Εβραίος πορνογράφος» και δέ-
χτηκε ουκ ολίγες απειλές.

«Ο κύκλος του έρωτα»
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τ Ε Χ Ν Ε Σ
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Ταυτότητα παράστασης
Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος
Μετάφραση: Κοραλία Σωτηριάδου
Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού
Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέσγουελ
Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Διεύθυνση παραγωγής:
Κατερίνα Διακουμοπούλου
Βοηθός σκηνοθέτη:
Ρωμανός Μαρούδης

Παίζουν:
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης
Αυγουστίνος Κούμουλος
Άννα Μάσχα
Κίττυ Παϊταζόγλου
Ευδοκία Ρουμελιώτη

Σίσσυ Τουμάση
Κώστας Φιλίππογλου
Χάρης Φραγκούλης 
Γαλήνη Χατζηπασχάλη
Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ
Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή 20:30
Σάββατο 18:00 και 21:00
Κυριακή 19:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Διακεκριμένη: 30 €
Φοιτητικό-Ανέργων: 25 € 
Α’ Ζώνη: 25 €
Φοιτητικό-Ανέργων: 20 €
B’ Ζώνη: 20 €

Φοιτητικό-Ανέργων: 15 €
Γ’ Ζώνη: 15 € 
Φοιτητικό-Ανέργων: 10 € 

Προπώληση εισιτηρίων: ταμείο
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά :
210 4143 310,
www.viva.gr, 2109213310

Ώρες Ταμείου Δημοτικού
Θεάτρου Πειραιά:
Δευτέρα: ΑΡΓΕΙ
Τρίτη έως Παρασκευή: 10.00 – 14.00
και 18:00 – 21:00
Σάββατο: 16.00 – 21.00
Κυριακή: 16.00 – 20:00



Με την έναρξη των εργασιών
αποκατάστασης της πλατείας
Ελευθερίας, αρχίζει η αντί-

στροφη μέτρηση για τη λειτουργία του
σταθμού «Κορυδαλλός» της γραμμής 3
του Μετρό. Για τον σκοπό αυτό έχει κλεί-
σει προσωρινά η κυκλοφορία όλων των
οχημάτων γύρω από την κεντρική πλα-
τεία της πόλης (ΙΧ και ΜΜΜ) και η κί-
νηση το διάστημα αυτό διεξάγεται από
παρακαμπτήριες οδούς. Η δημοτική
αρχή καλεί τους οδηγούς να δείξουν
προσοχή στις αλλαγές και στις μετακινή-
σεις. 

Το εμβληματικό αυτό έργο, τεράστιας
σημασίας για την περιοχή, θα περιλαμ-
βάνει εγκαταστάσεις και χώρους, σημαν-
τικά σημεία των οποίων παρουσιάζουμε
με αποκλειστικές εικόνες. Ο Σταθμός
«Κορυδαλλός» θα έχει δύο εξόδους, ενώ
με την ολοκλήρωση του έργου θα παρα-
δοθεί στο κοινό μια νέα πλατεία, που θα
περιλαμβάνει νέο πράσινο, κατασκευές
με έντονο το υδάτινο στοιχείο, καθιστικά,
παιδικές χαρές για όλες τις ηλικίες, σύγ-
χρονο φωτισμό led, ενώ θα υπογειοποι-
ηθεί και ο υποσταθμός της ΔΕΗ που
υπάρχει έως σήμερα απέναντι από τον
πεζόδρομο της οδού Αγ. Γεωργίου.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις προετοιμάστηκαν από την Αττικό
Μετρό σε συνεργασία με τον Δήμο Κο-
ρυδαλλού και τον ΟΑΣΑ, ενώ η πλατεία
θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 30
Ιουνίου. 

Για την αναλυτική ενημέρωση κατοί-
κων και επαγγελματιών σχετικά με όλες
τις προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές,
ο Δήμος Κορυδαλλού και η Αττικό
Μετρό διένειμαν ειδικό flyer και χάρτη,
στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αλλαγές
των δρομολογίων των λεωφορειακών
γραμμών και των προσωρινών στάσεων
του ΟΑΣΑ.

Ο νέος σταθμός του Μετρό στον Κορυδαλλό

30 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ



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”.




