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Το Φορολογικό
Νομοσχέδιο
και η θέση της ΓΣΕΒΕΕ

Οι συναντήσεις της Ένωσης
σε Νίκαια και Κορυδαλλό
Ο Δήμαρχος Νίκαιας - Ρέντη
μιλάει για τα περίπτερα
Οι Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις στον Πειραιά

Α Π Ο Ψ Η
Τα POS και τα περίπτερα

Γ

εια σας συνάδελφοι/ισσες, μετά
από καιρό τα λέμε ξανά. Δυστυχώς τα θέματα που τρέχουν αυτή
την περίοδο είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά
που τρέχουν όλο το τελευταίο διάστημα,
κατώτατο όριο συναλλαγής με μετρητά,
υποχρεωτικότητα POS, δήμοι κ.τ.λ. Ο
βασικός λόγος που βρίσκονται τα ίδια θέματα στην επικαιρότητα είναι φυσικά και
η αλλαγή της κυβέρνησης, η αλλαγή
Δημάρχων ή Αντιδημάρχων. Μέχρι να
δούμε οι καινούργιοι υπουργοί τι άποψη
έχουν για το περίπτερο, ποια είναι η
γνώμη των Δημάρχων ή Αντιδημάρχων στα θέματα μας, υπάρχει μια εύλογη
αγωνία.
Καταρχήν να ξεκινήσω με την καταπληκτική εκδρομή που έκανε το σωματείο μας στην Καστοριά και τις Πρέσπες. Περάσαμε απίστευτα, το ξενοδοχείο ήταν πάνω στην λίμνη, η θέα ήταν
απίστευτη, το κέφι σε υψηλά στάνταρ, να
είμαστε όλοι καλά και του χρόνου να περάσουμε καλύτερα.
Το σημερινό θέμα που θα ασχοληθώ είναι τα POS. Απλώς θα γράψω την
άποψη μου, και μόνο την άποψη μου,
όπως κάνω τόσα χρόνια .
Είναι δυνατόν με τόσο μικρό ποσοστό κέρδους να μειώσουμε και άλλο
το ποσοστό λόγω POS. Ήμαρτον πια
που θα πάει; Σε λίγο καιρό από ό,τι φαίνεται το ποσοστό θα έχει αρνητικό πρόσημο. Όποιος θα έρχεται να ψωνίζει στο
περίπτερο θα τον πληρώνουμε κιόλας.
Σκεφτείτε, εκτός της προμήθειας που παρεμπιπτόντως είναι από της υψηλότερες
στην Ευρώπη, είναι και η αγορά του μηχανήματος είναι η μηνιαία συντήρηση,
-πάλι αρκετά υψηλή- είναι το χαρτί, είναι ακόμη και το ρεύμα. Όλα τα παραπάνω αν τα δούμε σαν απόλυτα νούμερα
είναι για να φουντάρουμε όλοι μαζί από
την Πειραϊκή. Αυτή είναι η απόλυτα
σωστή άποψη των περιπτεράδων.
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του Σταύρου Μέρου
Τώρα θα πιάσω το θέμα από την
μεριά του καταναλωτή. Ο μισθός μου
μπαίνει πια μόνο μέσω τράπεζας, τέρμα
τα μετρητά. Έχει μπει αφορολόγητο όριο
που πρέπει να το πιάσω. Συνεχώς βομβαρδιζόμαστε από τα κανάλια για αύξηση του αφορολόγητου, όλες οι διαφημίσεις μιλάνε για άτοκες και καλά, δόσεις.
Έχει ανεβεί απίστευτα το ηλεκτρονικό
εμπόριο, ειδικά στους νέους. Μαθαίνουν
τις νέες γενιές να μην χρησιμοποιούν μετρητά. Όλο το σύστημα προωθεί το πλαστικό χρήμα, όπως γίνεται χρόνια τώρα
στον λεγόμενο δυτικό κόσμο. Ξέρω ότι
ο καημένος ο περιπτεράς δεν βγάζει τίποτα, ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ
ΕΓΩ.
Τώρα θα πιάσω το θέμα από την
μεριά του επιχειρηματία, αν δούμε τους
εαυτούς μας σαν επιχειρηματίες και όχι
σαν παραδοσιακούς περιπτεράδες. Μπορώ να βλέπω αυτούς τους χαλεπούς καιρούς να φεύγουν 30 άτομα την ημέρα
από την επιχείρηση μου χωρίς να ψωνίζουν, πολλές φορές και με άσχημο τρόπο,
λόγω των παραπάνω που έγραψα; Όχι
φυσικά. Γιατί το κέρδος το φέρνει η μεγάλη επισκεψιμότητα, και να μην φεύγει
ο πελάτης χωρίς να ψωνίζει. Εάν φύγει
ο πελάτης και πάει σε άλλο περίπτερο
μικρό το κακό, εάν όμως φύγει και πάει
στα καινούργιου τύπου καταστήματα
που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και
επιβουλεύονται την ύπαρξη μας , τότε
μεγάλο το κακό γιατί μπορεί να τον χάσεις από πελάτη εσύ, και μαζί όλος ο
κλάδος που εκπροσωπούμε. Αν δεν το
δούμε σαν μαθηματικά και το δούμε σαν
ένα έξοδο δύο ευρώ ημερησίως. Με τάση δυστυχώς αυξητικές. Όμως τότε δεν
διώχνεις πελάτη και στις δέκα φορές που
θα αγοράσει κάτι ,τις δύο θα πάρει προϊόντα κάποιου μεγαλύτερου κέρδους.
Δυστυχώς το POS θα το επιβάλει η αγορά μακροπρόθεσμα.

Στο τέλος θα δω το θέμα από την
μεριά την δικιά μου την συνδικαλιστική.
Τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε
ότι μπορούμε να σώσουμε. Καταρχάς
από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι υποχρεωτικό το POS για τα περίπτερα, πράγμα
πολύ καλό, θα εξηγήσω τους λόγους παρακάτω. Πριν επιβάλει τα POS η αγορά
και όσο ακόμα δεν είναι υποχρεωτικά
μπορούμε να διαπραγματευτούμε για
αντισταθμιστικά οφέλη για να τα βάλουμε υποχρεωτικά, τόσο στα υπουργεία όσο
και στις τράπεζες. Τα καπνικά έχουν πολύ μεγάλους τζίρους, και τους λαχταρούν
όλες οι τράπεζες. Μπορεί να έχουν βάλει
πολλοί περιπτεράδες POS, υπάρχουν
όμως πολλοί ακόμα που δεν έχουν βάλει. Θα μου πείτε τόσο καιρό δεν κάνατε
τίποτα, φυσικά και κάναμε, α) η μη υποχρεωτικότητα ,β) πολύ καλές προσφορές
από τράπεζες ,γ) τα αντισταθμιστικά
οφέλη δυστυχώς πάλι θα τα διαπραγματευτούμε από την αρχή γιατί άλλαξε η
κυβέρνηση.
Αυτή ήταν η άποψη μου για τα
POS, ο καθένας ας αποφασίσει τι είναι καλό για το μαγαζί του.
Γεια σας.
Ο Σταύρος Μέρος είναι:
Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Επαγγελματιών Περιπτερούχων
Πειραιά και Περιχώρων
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Ε Ν Ω Σ Η
Γ. Ιωακειμίδης: Συνεργασία με τους περιπτερούχους
και σεβασμός στις ανάγκες των πολιτών
Μετά την συνάντηση της Ένωσης με
την αρμόδια Αντιδήμαρχο του Δήμου
Νίκαιας Μαρία Αραβαντινού το περιοδικό μας ζήτησε τις θέσεις του Δήμου Νίκαιας - Ρέντη για τα περίπτερα. Ακολουθεί η δήλωση του Δημάρχου Γιώργου
Ιωακειμίδη:
“Για τη Δημοτική Αρχή του Δήμου
μας τα περίπτερα αποτελούσαν και αποτελούν σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της πόλης μας. Αποχαιρετώντας
την παλιά μορφή και λειτουργία τους,
τα συναντάμε πλέον στην πιο εξελιγμένη μορφή τους οχι μόνο εξωτερικά αλλα
και εμπορικά. Υπάρχουν γειτονιές που
φωτίστηκαν από αυτά, οικογένειες που
βρήκαν δουλειά σε αυτά, σε μια περίοδο
εργασιακής και οικονομικής κρίσης ,
άνθρωποι που εξυπηρετήθηκαν από
αυτά μέρα ή νύχτα.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου μας, έχοντας άριστη και συνεχή συνεργασία με την Ένωση Περιπτερούχων λάμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτάσεις που της θέτονται σχετικά με τις
ανάγκες των περιπτερούχων. Το αποδείξαμε έμπρακτα δημιουργώντας έναν
κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων
στον οποίο αυξήθηκαν τα τ.μ του κουβουκλίου από 1,50 Χ1,70 που ίσχυε παλαιότερα σε 4.00τ.μ αθροιστικά. Δώσαμε
τη δυνατότητα κάλυψης κοινόχρηστου
χώρου πέριξ του κουβουκλίου, κατά περίπτωση από 10,00τμ εως 14,00τμ, εφόσον δεν εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και Α.με Α, προχωρήσαμε άμεσα στην εφαρμογή του νόμου και
παραχωρήθηκαν περίπτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κτλ.

Η διάθεση μας είναι
να δημιουργήσουμε ευνοικές συνθήκες ώστε
να μπορούν οι περιπτερούχοι να ασκούν καλύτερα, αυτό το τόσο δύσκολο και απαιτητικό
επάγγελμα που κάνουν,
όμως παράλληλα είμαστε αμετακίνητοι από τη
θέση μας ότι τα πεζοδρόμια της πόλης μας
πρέπει να παραμένουν
ασφαλή και προσβάσιμα για τους πεζούς και
τα Α.μεΑ. και σε αυτή
την οδό θα κινηθούμε. Θα είμαστε αυστηροί με όσους δεν ακολουθούν τους
κανονισμούς , όχι από εμμονή αλλά
από βαθιά αίσθηση υπευθυνότητας και
σεβασμού απέναντι στους δημότες και
στους νόμους.
Για το λόγο αυτό και εφαρμόζοντας
πιστά το νόμο, προχωράμε στη σύσταση
δημοτικής αστυνομίας και θα εντείνουμε τους ελέγχους που αφορούν στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων της πόλης
μας όπου θα προβούμε και σε αποξηλώσεις όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.
Θελουμε να γίνει ξεκάθαρο ότι η Δημοτική Αρχή δεν θέλει να είναι σε κόντρα με τα περίπτερα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλει και δεν θα επιτρέψει να
καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των
δημοτών της.
Επιθυμούμε την επαφή και την καλή
συνεργασία καθ'όλη τη διάρκεια του
χρόνου με τους περιπτερούχους και τους

εκπροσώπους τους προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις από κοινού αλλά θέλουμε και τους δημότες μας, τη μητέρα με
το καροτσάκι, τον συνάνθρωπό μας στο
αναπηρικό αμαξίδιο ή με το μπαστούνι
στήριξης κτλ να μπορεί να ζει σε μια πόλη φιλική προς αυτόν, γι’ αυτό σας καλούμε να βοηθήσετε και εσεις στη δημιουργία μιας τέτοιας πόλης για τους συνανθρώπους μας. Ειμαστε βέβαιοι πως
οι προθέσεις εκατέρωθεν είναι καλές
και αυτό είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα.
Τέλος, ευχαριστούμε την Ένωση
Επαγγελματιών Περιπτερούχων
Πειραιώς και Περιχώρων “Η Αγία
Τριάς” και τον πρόεδρο της κο Νικητάκη Μανώλη για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι σήμερα και
δηλώνουμε πως θα είμαστε δίπλα
στις ανάγκες των περιπτερούχων,
εφόσον αυτές σέβονται και υπολογίζουν τις ανάγκες των υπολοίπων
δημοτών μας.”
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Α Π Ο Ψ Η

Για ένα κόσμο
χωρίς καπνό
ή κυνήγι μαγισσών;
του Γιάννη Σκούρτη

Π

ρίν λίγες εβδομάδες τέθηκε
σε ισχύ ο νέος πιό αυστηρός «αντικαπνιστικός νόμος». Τα κανάλια και οι εφημερίδες
διέθεσαν πολύ χρόνο και χώρο στην
διαφήμισή του και ως επιστέγασμα
ήρθε το 1142, ο αριθμός που κάθε πικραμένος θα μπορεί να «καταγγέλλει» όποιον καπνίζει, ατμίζει εντός
απαγορευμένων περιοχών. Ήδη οι
χρήστες του διαδυκτίου λοιδορούν τη
συγκεκριμένη πρακτική και αυτό δυστυχώς είναι το άσχημο. Μιά πραγματικά καλή ιδέα όταν πέσει στη
χλεύη και στην ανυποληψία των πολιτών αρχίζει και φθείρεται αμέσως.
Η σχέση των Ελλήνων με το κάπνισμα είναι βαθιά και πολλές φορές παθιασμένη. Αφήστε δε πως για ολόκληρες περιοχές η καλλιέργεια του
καπνού αποτελούσε την οικονομική
επιβίωση τους.
Μέχρι να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα
υπήρχε ένα modus vivendi ανάμεσα σε
καπνιστές και μη, το οποίο έδειχνε να
λειτουργεί αποτελεσματικά. Κανείς δεν
κάπνιζε σε δημόσια ιδρύματα (υπουργεία, νοσοκομεία, τράπεζες κλπ) ενώ
για τα καταστήματα εστίασης είχαν
προβλεφθεί ειδικοί αεριζόμενοι χώροι
καπνίσματος. Φυσικά και δεν είχε λυθεί το πρόβλημα όμως όλα έδειχναν
πως υπήρχε διάθεση να μην ενοχλεί το
ένα κομμάτι της κοινωνίας το άλλο.
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Στην απέναντι πλευρά οι καπνοβιομηχανίες έχουν ρίξει το βάρος τους στην
δημιουργία προϊόντων με λιγότερες
βλαπτικές ουσίες από το παραδοσιακό
τσιγάρο, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα ή ως
τρόπος μείωσης του καπνίσματος μέχρι
την τελική διακοπή του. Και αυτά όμως
«τσουβαλιάζονται» και θυσιάζονται σε
μια επικοινωνιακή, δυστυχώς, λογική.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι καταστηματάρχες των κέντρων διασκέδασης ξεκινούν διαμαρτυρίες και ετοιμάζουν διαβήματα για εξαιρέσεις. Φαντάζομαι πως θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Κι όλα αυτά απέναντι σε
ένα νομοσχέδιο που έχει τις καλύτερες
των προθέσεων όμως έγινε αντικείμενο
«κυβερνητικών επιτυχιών»...
Αντιλαμβάνομαι πως ο διάλογος για
τη δημόσια υγεία είναι μεγάλος και το
καπνικό ένα μικρό μέρος αυτού παρόλα τα σημαντικά έσοδα που αποφέρει
η φορολόγηση του και τις θέσεις εργασίας που χρησιμοποιεί.
Από την άλλη πλεύρα η δαιμονοποίηση του καπνίσματος σε αντιδιαστολή
με το αλκοόλ ή την κατανάλωση έτοιμων γευμάτων που είναι τίγκα στο
αλάτι και τα λίπη, δίκαια δημιουργεί
αντιδράσεις. Ένα μικρό παράδειγμα για
σκέψη: θεωρούμε κανονικό το να πιεί
κάποιος μισό μπουκάλι αλκοόλ και να
βγεί στο δρόμο με το αυτοκίνητο, παλιά

το θεωρούσαμε και μαγκιά, αλλά το να
καπνίζεις είναι έγκλημα.
Όσο για τις βλαβερές συνέπειες του
καπνού και πιθανώς την οικονομική
επιβάρυνση του ΕΣΥ στην θεραπεία
τους οι καπνιστές ανταπαντούν πως
από τις ήδη εξωφρενικές τιμές που καλούνται να πληρώσουν για την αγορά
ενός πακέτου θα μπορούσε να δοθεί
ένα ποσοστό στην έρευνα και θεραπεία
των νοσημάτων που σχετίζονται με το
κάπνισμα .
Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε
όλους-ες που είτε προετοίμασαν και
οργάνωσαν είτε συμμετείχαν στην
τριήμερη εκδρομή του σωματείου μας
στην Καστοριά και να τους ευχαριστήσω για τις μοναδικές κι αξέχαστες στιγμές που περάσαμε και το πόσο βοήθησε
την ενδυνάμωση των μεταξύ μας σχέσεων. (κάποιοι λένε πως το τσίπουρο
και τα λουκάνικα βοήθησαν, γι αυτό
και τους... πιστεύω!!)
Να θυμάστε πως καπνιστές και
μη καπνιστές μπορούν να συνυπάρξουν όταν είναι ευγενείς.!
Ο Γιάννης Σκούρτης
είναι Γ. Γραμματέας του Δ. Σ.
της Ένωσης Επαγγελματιών
Περιπτερούχων Πειραιά
και Περιχώρων η
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Ε Ν Ω Σ Η

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Μανώλης Νικητάκης μαζί με τον Αντιπρόεδρο Σταύρο Μέρο, εκπροσωπώντας το
Διοκητικό Συμβούλιο, επισκέφτηκαν τη Νίκαια και τον Κορυδαλλό, λίγους μήνες μετά της ανάληψη των καθηκόντων των νέων Δημοτικών αρχών. Στις συναντήσεις με το Δήμαρχο Κορυδαλλού Νίκο Χουρσαλά και
στη Νίκαια με τη Αντιδήμαρχο Μαρία Αραβαντινού, συζητήθηκαν τα προβήματα των περιπτερούχων στους
δύο Δήμους. Οι συναντήσεις έγιναν σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλοεκτίμησης με την δέσμευση
των Δημοτικών Αρχών αυτές οι συναντήσεις να συνεχιστούν και στο μέλλον.

Ο Σταύρος Μέρος εκπροσωπώντας την Ένωση στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου καταθέτει στεφάνι στο άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Φορολογικό νομοσχέδιο

Τ

ο νέο φορολογικό νομοσχέδιο νεται ότι σταθερή βούληση αποτελεί η πεπεριλαμβάνει μικρές αλλαγές ραιτέρω μείωση του συντελεστή της φοροσε σχέση με το κείμενο που λογίας εισοδήματος των νομικών προσώδόθηκε προς διαβούλευση. Η ψήφισή πων κατά τα επόμενα έτη, με σκοπό η ελτου στην ολομέλεια συμπίπτει με την ληνική οικονομία να ανακτήσει την ανέκδοση του περιοδικού μας. (Αναλυ- ταγωνιστικότητά της πιο δυναμικά στο
τικά το ΦΕΚ στην επόμενη έκδοση.) ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιΜε το φορολογικό νομοσχέδιο που κα- βάλλον.
τατίθεται προς ψήφιση, προβλέπονται ρυθΚαθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού
μίσεις σύμφωνα με το Υπουργείο Οικο- συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα,
νομικών όπως:
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μι-

Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού
συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα με στόχο την ελάφρυνση
τους από τα φορολογικά βάρη και την ταυτόχρονη δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας,
μέσω της σύστασης νέων αγροτικών σχημάτων.
Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28%
που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και
μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζει να
ισχύει η μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της
για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία
πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Επισημαί-

Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζεται η μείωση του φόρου εισοδήματος με βάση τον
αριθμό των παιδιών, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη
ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία),
καθώς και για την κοινωνική προστασία
και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ήτοι:
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σθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που
είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν
εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το
σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά.
Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

Αύξηση του «αφορολόγητου» κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού
αυτών, ενώ ειδικά για τους πολύτεκνους με 5 παιδιά και άνω δεν
ισχύει η μείωση των 20 ευρώ για
κάθε 1.000 ευρώ αύξησης του εισοδήματός τους, εφόσον το φορολογητέο τους εισόδημα υπερβαίνει τα
12.000 ευρώ.
Εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο
ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική
κρίση. Ειδικότερα:
Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ
στις οικοδομές με άδεια από 1-12006 και εφεξής, ενώ η αναστολή
του Φ.Π.Α. καταλαμβάνει και την
αντιπαροχή.
Αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων για τρία χρόνια.
Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική
αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών, με συνολικό ύψος δαπάνης τις 16.000 ευρώ, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών.
Aυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των
δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 24 και σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτων οφειλών από 24
σε 48. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης των ίδιων οφειλών από τον
ίδιο οφειλέτη για δεύτερη φορά εάν
η ρύθμιση απολεσθεί για οποιοδήποτε λόγο που αφορά σε υπαιτιότητά
του.
Μειώνεται το μίσθωμα για την
εκμίσθωση δημόσιων ιχθυοτρόφων
υδάτων σε αλιευτικούς συνεταιρι-

σμούς από 10% σε 5% επί της αξίας
των αλιευμάτων.
Παρέμβαση στην κατεύθυνση της
διαφάνειας και του περιορισμού της
φοροδιαφυγής είναι οι ρυθμίσεις για
την επέκταση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών. Ειδικότερα:
Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν
δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των ανωτέρω:
1. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και το ποσό της διατροφής διαζευγμένου συζύγου ή τέκνου.
2. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν
καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι
οποίες υπερβαίνουν το 60% του
πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%)
στο είκοσι τοις εκατό (20%) του
πραγματικού τους εισοδήματος
3. Στον φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός,
το όριο δαπανών περιορίζεται στις
πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).
4. Προβλέπονται εξαιρέσεις για
φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.
*Όσον αφορά τη συζήτηση που
άνοιξε όσο το νομοσχέδιο ήταν στη
διαβούλευση για την μείωση του
ορίουν από τα 500 στα 300 ευρώ για
τις συναλλαγές με μετρητά, φαίνεται
ότι θα παραμείνει το όριο των 500
ευρώ.

Η θέση της ΓΣΕΒΕΕ
Οι ενστάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αποτυπώνονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε
και η οποία σημειώνει μεταξύ άλλων πως για τα χαμηλά
και μεσαία εισοδηματικά στρώματα η ελάφρυνση που
προβλέπεται δεν καλύπτει ούτε την σχετική απώλεια
από την αύξηση του πληθωρισμού.
Αναλυτικά τα σημεία από τις ενστάσεις που διατυπώνει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος επί του φορολογικού νομοσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση:
«Είναι σαφές ότι οι περισσότεροι ευνοούμενοι από τη
μείωση των φορολογικών συντελεστών ανήκουν στις
υψηλότερες εισοδηματικά κλίμακες. Για τα χαμηλά και
μεσαία εισοδηματικά στρώματα η ελάφρυνση των 17
ευρώ ετησίως, μάλλον δεν καλύπτει ούτε τη σχετική
απώλεια από την αύξηση του πληθωρισμού.
Επομένως, παρά τη μείωση του εισαγωγικού συντελεστή στο 9% υπάρχει εξουδετέρωση της ωφέλειας εξαιτίας της έμμεσης προσαρμογής της επιστροφής φόρου
που προσαρμόζεται μειωτικά στο υφιστάμενο αφορολόγητο όριο. Ουδέτερη κρίνεται η μείωση του φορολογικού συντελεστή μερισμάτων στο 5%, καθώς απασχολεί
λιγότερο από το 10% των επιχειρήσεων και διευκολύνει
την αναδιανομή εισοδημάτων μεταξύ των μετόχων μεγαλύτερων επιχειρηματικών μονάδων.
Εξάλλου σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρηματικές
μονάδες παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν
το ύψος του τέλους επιτηδεύματος, την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης, ενώ φέρεται να υπάρχει κατεύθυνση για
την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων
και την συνακόλουθη αύξηση του ΕΝΦΙΑ σε απόλυτους όρους. Σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζει η γενική συνομοσπονδία ως προς συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τη νομοθέτηση ευνοϊκών καθεστώτων για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για στελέχη επιχειρήσεων που
λαμβάνουν επιπρόσθετες παροχές σε χρήμα ή σε είδος
και για την έκπτωση δαπανών ΕΚΕ και τούτο γιατί αυτές οι διατάξεις αφορούν ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας
και της εργασίας που είναι λιγότερο εκτεθειμένο στην
εργασιακή επισφάλεια και τη φτώχεια.
Συνολικά επισημαίνεται ότι το ύψος και η διάρθρωση
των φοροελαφρύνσεων κατανέμεται αντίστροφα προοδευτικά προς όφελος των υψηλότερων εισοδηματικών
κλιμακίων, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ατομικές
επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα».
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ 13

Ε Ν Ω Σ Η

Η καθιερωμένη εκδρομή του
Σωματείου Περιπτερούχων «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»

Η Ένωση ευχαρι
στεί για μια ακόμ
η φορά
τους χορηγούς της
εκδρομής:
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤ
ΟΣ ΑΕΒΕ
BRITISH AME
RICAN TOBAC
CO
IMPERIAL
J.T.I
ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
BIC
COCA COLA 3E

Η πλέον καθιερωμένη τριήμερη εκδρομή
του Σωματείου Περιπτερούχων «Η ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΣ» έγινε και φέτος με μεγάλη επιτυχία.
“Καστοριά – Πρέσπες - Νυμφαίο - Έδεσσα
08-09-10/11/2019”.
Συνάδελφοι και φίλοι του Σωματείου είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν μια υπέροχη
διαδρομή με φανταστικά φθινοπωρινά τοπία, να
περιπλανηθούν στην αγορά της Καστοριάς, να
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κάνουν τη βαρκάδα τους στις Πρέσπες, να
ξεναγηθούν στο Καταφύγιο του Αρκτούρου και
να κάνουν τη βόλτα τους στους καταρράκτες της
Έδεσσας.
Φυσικά δεν έλειψαν και τα βραδινά
γλέντια!!! Έμειναν όλοι με τις καλύτερες
εντυπώσεις και ανανεώνουν το ραντεβού τους
για την επόμενη εκδήλωση του Σωματείου.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Επεκτείνεται τo επενδυτικό πρόγραμμα
της JTI για τη ΣΕΚΑΠ
με την παραγωγή του Winston
Ξεκίνησε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου η παραγωγή του Winston στο εργοστάσιο της
ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη. Η παραγωγή του
Winston στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα της
στρατηγικής απόφασης της JTI να επενδύσει
στη χώρα και να αναβαθμίσει το εργοστάσιο
της Ξάνθης σε μια σύγχρονη και βιώσιμη
μονάδα παραγωγής ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Από την εξαγορά το 2018, η JTI επενδύει
σημαντικούς πόρους για τον μετασχηματισμό της ΣΕΚΑΠ, έχοντας επενδύσει μέχρι
σήμερα κονδύλι της τάξεως των 10 εκατ. δολαρίων για την αναβάθμιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού. Παράλληλα με την επένδυση στο
εργοστάσιο, μέλημα της εταιρείας συνιστά η
διασφάλιση των θέσεων εργασίας, η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η
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συμβολή στην κοινότητα της Ξάνθης, ως
ενεργό και υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας.
Στη ΣΕΚΑΠ θα παράγονται πλέον τα
Winston με προορισμό την ελληνική αγορά
ενώ από το 2020 θα εξάγονται και σε 9 ακόμη χώρες της Ε.Ε. Στη ΣΕΚΑΠ θα συνεχίσουν να παράγονται οι ιστορικές μάρκες
GR, BF, Cooper.
Το Winston είναι η δεύτερη σε πωλήσεις
μάρκα τσιγάρων παγκοσμίως από το 2007.
Αποτελεί ένα ιστορικό, διεθνώς αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα, που πρώτο-κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1954 και διατίθεται
σήμερα σε περισσότερες από 120 χώρες του
κόσμου.
Ο κ. Victor Crespo, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JTI, επισκέφθηκε το
εργοστάσιο με την ευκαιρία της έναρξης της
νέας παραγωγής και τόνισε: "Η παραγωγή

του Winston στη ΣΕΚΑΠ συνιστά 'ορόσημο' για το εργοστάσιο και τους ανθρώπους
του και σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας
δυναμικής εποχής για την ιστορική παραγωγική αυτή μονάδα στην οποία η JTI
επενδύει, αναγνωρίζοντας το θετικό αναπτυξιακό κλίμα που επικρατεί στη χώρα. Τα
ποιοτικά προϊόντα των διεθνώς αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων της JTΙ - τα
οποία στο εξής θα παράγονται στην Ξάνθη
- θα ενισχύσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία εισήλθε το εργοστάσιο
της ΣΕΚΑΠ από τον Αύγουστο του 2018
ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για την τοπική οικονομία και κοινωνία της Ξάνθης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι Έλληνες θέλουν να μπει τέλος
στο κάπνισμα σε δημόσιους χώρους
Σύμφωνα με ενημέρωση της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας για τους ελέγχους
που έγιναν από 20 έως 24 Νοεμβρίου
για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού
νόμου αποδεικνύεται, ότι οι Έλληνες
αγκαλιάζουν την προσπάθεια να μπει
τέλος στο κάπνισμα σε δημόσιους χώρους.
Μικτά κλιμάκια ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και στελεχών
της ΕΛ.ΑΣ. συνέχισαν τους ελέγχους
για την εφαρμογή
του αντικαπνιστικού
νόμου σε όλη την
επικράτεια, υλοποιώντας το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής
δράσης και αξιοποιώντας στοιχεία από
το 1142.Από το σύνολο των 97 καταστημάτων που ελέγχθηκαν, δεν καταγράφηκε καμία παράβαση στο 68%. Ειδικότερα, καπνίζοντες βρέθηκαν μόλις
στο 15% του συνόλου των ελεγχθέντων
καταστημάτων, δηλ. το ποσοστό των
«άκαπνων» μαγαζιών άγγιξε το 85%,
ένα πολύ υψηλό ποσοστό που δείχνει
ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να γυρίσει
σελίδα, να διεκδικήσει αλλά και να
προστατεύσει τη δημόσια υγεία και την
κοινωνική ευεξία.Αναλυτικές πληροφορίες για τους διενεργηθέντες ελέγχους παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα
με ενημέρωση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 'Αγγελου Μπινη:
1. Την Tετάρτη, 20.11.2019, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης ελέγχθηκαν
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10 καταστήματα και κατεγράφησαν παραβάσεις σε 3 εξ αυτών. Σε κάθε περίπτωση επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ
στους υπεύθυνους-ιδιοκτήτες των καταστημάτων, αλλά και πρόστιμο 100 ευρώ στους 3 θαμώνες που κάπνιζαν.
2. Την Πέμπτη, 21.11.2019, στην περιοχή του Κολωνακίου ελέγχθηκαν 10
ΚΥΕ και διαπιστώθηκαν παραβάσεις

σε 3 καταστήματα, στα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ για παραβάσεις
όπως: έλλειψη σήμανσης απαγόρευσης
καπνίσματος και μη λήψη λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων) καθώς και για κάπνισμα σε
εξωτερικούς χώρους εκτός προδιαγραφών.
3. Την Παρασκευή 22.11.2019, πραγματοποιηθήκαν έλεγχοι στο κέντρο της
Αθήνας (Πλατεία Αγίας Ειρήνης και
Μοναστηράκι) καθώς και στις Σέρρες
και την Λάρισα.
Στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης ελέγχθηκαν συνολικά 11 ΚΥΕ κατά τις μεσημεριανές ώρες όπου και επιβλήθηκαν 2 πρόστιμα των 500 ευρώ για έλλειψη σήμανσης απαγόρευσης καπνί-

σματος. Όλοι οι εξωτερικοί χώροι τηρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου
Στο Μοναστηράκι ελέγχθηκαν 10
ΚΥΕ και διαπιστώθηκαν παραβάσεις
σε 3 εξ αυτών αναφορικά με το Βιβλίο
Αναφοράς Καπνίσματος, την ύπαρξη
σταχτοδοχείων και την έλλειψη ή την
ελλιπή σήμανση απαγόρευσης καπνίσματος.
4. Το Σάββατο
23.11.2019 και
Κ υ ρ ι α κ ή
24.11.2019 διενεργήθηκαν έλεγχοι
σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης
και σε clubs στην
Αττική (Λεωφ.
Συγγρού, την Λεωφ. Πειραιώς, το
Μπουρνάζι και το
Περιστέρι) καθώς
επίσης στο Ρίο της
Πάτρας, στο 'Αργος και στο Ναύπλιο.
Στις Λεωφ. Συγγρού και Πειραιώς
ελέγχθηκαν 6 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα των 6000 ευρώ σε 3
περιπτώσεις καθώς και 100 ευρώ σε δύο
καπνιστές.
Στο Περιστέρι και στο Μπουρνάζι
ελέγχθηκαν 10 ΚΥΕ σε 4 εκ των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιμα 500 ευρώ
καθώς και 1 πρόστιμο 100 ευρώ σε θαμώνα που βρέθηκε να καπνίζει σε εσωτερικό χώρο.
Στην περιοχή του Ρίο Πατρών ελέγχθηκαν 11 ΚΥΕ στα οποία δεν βρέθηκαν καπνίζοντες σε εσωτερικούς χώρους. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των
500 ευρώ για έλλειψη τήρησης Βιβλίου
Αναφοράς Καπνίσματος.

ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ

Νέο ηλεκτρονικό τσιγάρο
myblu στην Ελλάδα!
Κάτι διαφορετικό φέρνει η
Imperial Tobacco Hellas στους
Έλληνες ενήλικες καπνιστές, και
αυτό είναι το νέο ηλεκτρονικό
τσιγάρο myblu.
Προϊόν Νέας Γενιάς, είναι αποτέλεσμα μακράς έρευνας και

πολυετών δοκιμών από εξειδικευμένους επιστήμονες στη Μ.
Βρετανία. Μέλος αυτής της ομάδας είναι ο Hon Lik, ο
εφευρέτης και δημιουργός του πρώτου ηλεκτρονικού
τσιγάρου στον κόσμο! Το myblu έχει ήδη σημειώσει μεγάλη
επιτυχία και είναι πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του
στη Δ. Ευρώπη.

Σε μία εντυπωσιακή παρουσίαση σε Δημοσιογράφους,
Πελάτες και Συνεργάτες στο Golf Prive στη Γλυφάδα πριν
από λίγες ημέρες, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
Imperial Tobacco στη N.A Ευρώπη, κ. Αλέξανδρος Καμάρας,
δήλωσε:
«Οι καπνιστές ζητούν περισσότερες και καλύτερες επιλογές.
Ζητούν ευκολία, διάρκεια, ποικιλία, γευστική ικανοποίηση και
πάνω απ’ όλα ασφάλεια και ποιότητα. Εμείς φέρνουμε το νέο
καινοτόμο προϊόν μας στην Ελλάδα, για να τους
προσφέρουμε μια διαφορετική και ασφαλή εμπειρία,
εναλλακτική του καπνίσματος. Το myblu είναι αποτέλεσμα
της μεγάλης παγκόσμιας επένδυσής μας σε Προϊόντα Νέας
Γενιάς. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας και ανάπτυξης,
παρουσιάζουμε στους Έλληνες καπνιστές κάτι που
πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο και θα επενδύσουμε
σημαντικά στη σωστή ενημέρωση τους. Παράλληλα, θα
στηρίξουμε ουσιαστικά το εμπόριο ενισχύοντας την ήδη
μεγάλη μας επένδυση, ενώ θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις
εργασίας στη χώρα μας».
Ο επικεφαλής Επιστημονικών Υποθέσεων της Imperial
Brands, Δρ. Grant O’ Connell, ανέφερε:
«Το myblu είναι μια εναλλακτική επιλογή για όσους ενήλικες
καπνιστές επιθυμούν να κάνουν την μετάβαση σε ένα
υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικό τσιγάρο που στηρίζεται σε
επιστήμη και τεχνολογία αιχμής. Για την παραγωγή του
εφαρμόζουμε αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, ενώ υποβάλλεται
σε πολυάριθμους ελέγχους ασφαλείας. Κάθε συστατικό και
υλικό που χρησιμοποιείται υπόκειται σε προσεκτικό
τοξικολογικό έλεγχο και αξιολόγηση για την καταλληλότητα
του, ενώ οι κάψουλες είναι προ-γεμισμένες, διασφαλίζοντας
ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ανταποκρίνεται στις υψηλές
προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Αναφορικά με την
κατηγορία γενικότερα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένας
ολοένα αυξανόμενος αριθμός εμπειρογνωμόνων σε
ζητήματα δημόσιας υγείας, έχει καταλήξει ότι τα ηλεκτρονικά
τσιγάρα είναι σημαντικά λιγότερο βλαβερά από τα τσιγάρα».

Ξεχωρίζει γιατί:
Είναι απλό, με μεγάλη
διάρκεια μπαταρίας.
Τηρεί υψηλά ποιοτικά
πρότυπα, διαθέτει
πιστοποιήσεις και εγγύηση
καλής λειτουργίας.
Έχει κομψή εμφάνιση
και 5 διαφορετικά χρώματα
συσκευών.
Δεν περιέχει καπνό,
ούτε πίσσα.
Έχει ευχάριστη
μυρωδιά.
Προσφέρεται σε 5
γεύσεις και 2 επίπεδα
νικοτίνης.

Κύρια χαρακτηριστικά του myblu είναι η εμπειρία απόλαυσης
που προσφέρει και η ευκολία στη χρήση του. Με μία απλή
κίνηση (click & go) αλλάζουν οι προγεμισμένες κάψουλες
χωρίς κουμπιά ή ρυθμίσεις στη συσκευή, ενώ η μπαταρία του
επιτρέπει μία πλήρη ημέρα χρήσης.
To myblu Starter Kit θα διατίθεται σύντομα ευρέως σε όλη
την Ελλάδα στα Σημεία Λιανικής Πώλησης Καπνικών, σε ένα
πρακτικό πακέτο γνωριμίας, το οποίο περιλαμβάνει όλα όσα
χρειάζεται ο καπνιστής για να ξεκινήσει, μία συσκευή με
φορτιστή USB και 4 προγεμισμένες κάψουλες σε 2
συνδυασμούς γεύσεων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

British American Tobacco Hellas:

Η

British American Tobacco,
ένας από τους μεγαλύτερους
Ομίλους διεθνώς, ενισχύει το
ελληνικό λιανεμπόριο με περισσότερα
από 20 εκατομμύρια € τα επόμενα δύο
χρόνια, καθώς ο Όμιλος επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου glo που διατίθενται στην
ελληνική αγορά.
Έπειτα από ένα χρόνο δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά και σε συνέχεια της ζήτησης από τους καταναλωτές,
ως μια επιτυχημένη διεθνώς εναλλακτική
του καπνίσματος, το θερμαινόμενο προϊόν
καπνού glo, επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του στα σημεία λιανικής πώλησης.
Αρχικά, οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες
σε 2.000 σημεία λιανικής πώλησης (περίπτερα και μίνι-μάρκετ) σε όλη την Ελλάδα, με τη δυνατότητα να επεκταθούν και
σε περαιτέρω σημεία πώλησης μέσα στην
επόμενη περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η
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στρατηγική συνεργασία της British American Tobacco Hellas με την NOBACCO
συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς οι συσκευές και τα Neosticks θα συνεχίσουν να
διατίθενται μέσω των σημείων πώλησης
της NOBACCO, του ηλεκτρονικού καταστήματος nobacco.gr και χιλιάδων άλλων σημείων πώλησης σε όλη την Ελλάδα.
Η επέκταση στον τομέα της μικρής λιανικής συμπίπτει με την εισαγωγή νέων
προτάσεων στην ελληνική αγορά, του glo
nano και του glo pro, δύο νέων μοντέλων
συσκευών θέρμανσης καπνού, καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες
πανευρωπαϊκά για τις συσκευές αυτές. Η
μικρή λιανική έχει πληγεί ιδιαίτερα από
την κρίση, με χιλιάδες σημεία πώλησης να
έχουν κλείσει τα προηγούμενα χρόνια, και
οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην προσπάθειά τους
για ανάκαμψη. Τα Neosticks που χρησιμοποιούνται στις συσκευές glo, όλα σχε-

διασμένα με το νέο φίλτρο που βελτιώνει
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, θα είναι
διαθέσιμα και σε νέες γευστικές προτάσεις,
ενώ η τιμή τους θα είναι στα 3,5€.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco Hellas,
Θάνος Αυγερινός, δήλωσε: «Ο Όμιλος της
British American Tobacco ενισχύει την
υποστήριξή του στην ελληνική οικονομία
και στην προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη, επιλέγοντας το ελληνικό λιανεμπόριο ως μια από τις πρώτες αγορές πανευρωπαϊκά που παρουσιάζει την προηγμένη
τεχνολογία του glo. Οι σημαντικές αυτές
επενδύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση
του κλάδου του λιανεμπορίου, που έχει
πληγεί σημαντικά από την κρίση, μας γεμίζουν αισιοδοξία και ενθουσιασμό».
Οι νέες επενδύσεις της British American
Tobacco αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω την κίνηση εμπορευματοκιβωτίων
στο Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο του
Ομίλου στον Πειραιά που εκτιμάται ότι

Επενδύσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ
στο λιανεμπόριο
και στα περίπτερα για το glo
τους προηγούμενους μήνες, λόγω
του glo, είχε ενισχυθεί κατά περίπου
30% σε σχέση με πέρσι. Με στόχο να
καταστεί ο ηγέτης στην κατηγορία
των προϊόντων δυνητικά μειωμένου
κινδύνου, η British American Tobacco έχει επενδύσει σημαντικά τα
τελευταία χρόνια στην έρευνα και
στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για το κάπνισμα, με δυνητικά
μειωμένο κίνδυνο, όπως τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και τα
προϊόντα ατμίσματος. Συνολικά, πάνω από 1.500 επιστήμονες, μηχανικοί και ειδικοί στον τομέα του καπνού εργάζονται στα κέντρα Έρευνας
και Ανάπτυξης της εταιρείας, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας καινοτόμων προϊόντων

για όλες τις κατηγορίες των ενήλικων
καπνιστών.
Το glo είναι μια εύκολη στη χρήση
συσκευή, η οποία θερμαίνει, χωρίς
να καίει, ειδικά σχεδιασμένες ράβδους καπνού. Το αερόλυμα που
σχηματίζεται με τη θέρμανση των ειδικών ράβδων καπνού παράγει μια
φυσική γεύση, αντίστοιχη με αυτή
του τσιγάρου, με περίπου 90%-95%
λιγότερες τοξικές ουσίες σε σχέση με
τον καπνό του τσιγάρου1. Το glo, που
σήμερα είναι διαθέσιμο σε πολλές
διεθνείς αγορές, παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά με επιτυχία στην Ιαπωνία, και η Ελλάδα ήταν το 2018 μια
από τις πρώτες χώρες που ο Όμιλος
αποφάσισε να το αναπτύξει.

Νέα διάκριση
για τη
Καπνοβιομηχανία
Καρέλια

Η

Καρέλια Α.Ε. απέσπασε φέτος μια ακόμη διάκριση, αυτή τη φορά από το περιοδικό FORTUNE
στο πλαίσιο του θεσμού «Μost Admired Companies in Greece”. Η βράβευση αυτή είναι η 5η συνεχόμενη για
την Καπνοβιομηχανία Καρέλια που επιπλέον βρέθηκε ανάμεσα στις 10 εταιρείες που βραβεύονται και τα 5 χρόνια του
θεσμού. Στην έρευνα για την κατάρτιση της λίστας συμμετείχαν περισσότεροι από 1.700 κορυφαία στελέχη εταιρειών, οι

οποίοι επέλεξαν τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, με
γνώμονα τα εξής εννέα κριτήρια: Καινοτομία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονομική Ευρωστία, Μακροπρόθεσμη Επενδυτική
Αξία, Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα. Η εκδήλωση έλαβε
χώρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.
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Ο Γ. Καββαθάς επανεκλέχθηκε
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της
Γενικής
Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,
Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το
οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της
6ης Οκτωβρίου 2019, συγκροτήθηκε σε
Σώμα.
Μετά από διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας εκλέχτηκε το νέο Προεδρείο
για τα επόμενα τρία χρόνια με την παρακάτω σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
KΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:
ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Β΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ΄ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ:
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ:
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ:
ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Μετά την εκλογή του ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
«Σεβόμενοι την εκατόχρονη ιστορία
μας και με δημοκρατικές διαδικασίες
συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ, εκφράζοντας το
σύνολο των Επαγγελματιών, Βιοτε-

χνών & Εμπόρων της χώρας.
Τα συσσωρευμένα προβλήματα από
μια 10ετή κρίση της κοινωνίας και της
οικονομίας απαιτούν συναίνεση σε όλα
τα επίπεδα. Αυτήν την συναίνεση καλούνται να υπηρετήσουν τα μέλη του
Δ.Σ. Ενωμένο, ισχυρό και με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις το νέο Δ.Σ.
της ΓΣΕΒΕΕ καλείται να υπηρετήσει
τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους με γνώμονα τα κοινά συμφέ-

ροντα της χώρας, της οικονομίας, της
κοινωνίας και των κλάδων που εκπροσωπεί».
Με την ανάληψη των καθηκόντων
του, ο νέος Γενικός Γραμματέας της
ΓΣΕΒΕΕ, κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος,
ανέφερε τα ακόλουθα:
«Το έτος που διανύουμε η ΓΣΕΒΕΕ
συμπλήρωσε τα 100 χρόνια από την
Ίδρυσή της. 100 χρόνια προσφοράς
στους επαγγελματοβιοτέχνες όλης της
χώρας, με μοναδικό σκοπό την διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων
τους και την αντιμετώπιση όλων των
προβλημάτων τους.
Η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στην χώρα μας, απέδειξε τα
τελευταία χρόνια ότι για να πετύχουμε
τους στόχους μας θα πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί, ενωμένοι, παραμερίζοντας τις όποιες τυχόν πολιτικές ή άλλου είδους μικροδιαφορές μας.
Η νεοεκλεγείσα Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ είναι ανοιχτή στον διάλογο, στις
νέες ιδέες και πρόθυμη να ακούσει τις
προτάσεις όλων των συναδέλφων. Μετά το πέρας των εκλογών και την συγκρότηση του νέου Προεδρείου και Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ,
σας καλούμε να συνεργαστούμε δημιουργικά την επόμενη τριετία ούτως
ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας
δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην χώρα ως μια παρακαταθήκη
για τη νέα γενιά».

H Παπαστράτος συμμετέχει στην
πρωτοβουλία “Υιοθέτησε την πόλη σου”

Α

νταποκρινόμενη στο κάλεσμα
του Δήμου Αθηναίων, η Παπαστράτος συμμετέχει στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου», αναλαμβάνοντας τα φετινά Χριστούγεννα να
φωτίσει τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Τα
χριστουγεννιάτικα φώτα στον ιστορικό και
πολυσύχναστο πεζόδρομο της Αθήνας
άναψαν παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Κώστα Μπακογιάννη και
του Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου της Παπαστράτος, κ.
Χρήστου Χαρπαντίδη.
Το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη
σου», είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου
Αθηναίων που περιλαμβάνει παρεμβάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας σε όλη
την πόλη, σε τομείς όπως η καθαριότητα,
ο φωτισμός, το πράσινο, η βιώσιμη ανάπτυξη, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες και η κοινωνική αλληλεγγύη, με τη συμβολή της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Με αφορμή τη συμμετοχή της Παπαστράτος στο πρόγραμμα, ο Πρόεδρος και

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης μαζί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Παπαστράτος, Χρήστο Χαρπαντίδη
Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Εξάλλου, το φως συμβολίζει την ελπίδα
κ. Χρήστος Χαρπαντίδης, δήλωσε: «Στο που οδηγεί προς το καλύτερο. Υπάρχει
κάλεσμα του Δήμου να “υιοθετήσουμε” και ένα ακόμη σημαντικό μήνυμα σε αυτην Αθήνα τα Χριστούγεννα, δεν μπο- τή την πρωτοβουλία. Δήμος και ιδιωτικός
ρούσαμε παρά να ανταποκριθούμε θετικά. τομέας ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να
Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι πιο φω- μεταμορφώσουμε την καθημερινότητα
τεινά από ποτέ για την πρωτεύουσα και μας. Χρειαζόμαστε τόλμη και αλλαγή νοείμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που οτροπίας για να συν-δημιουργήσουμε το
γίναμε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας. μέλλον».
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Το πρόγραμμα των εορταστικών
εκδηλώσεων στο Δήμο Πειραιά
ξεκίνησε την Πέμπτη
5 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται
την Τρίτη 7 Ιανουαρίου
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ
Προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά / 19:30
CHRISTMAS STREET PARTY
2ας Μεραρχίας, Τρούμπα / 21:00
•Ένα εορταστικό Christmas street party
με τα αξέχαστα τραγούδια του Κώστα
Μπίγαλη, τους REC και στα decks τη
Ράνια Κωστάκη. Ο Δήμαρχος Πειραιά
Γιάννης Μώραλης θα φωταγωγήσει το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στον προαύλιο χώρο
του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, την
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, στις 19:30,
δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
από ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
έως ΤΡΙΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Πλατεία Κοραή, Πλατεία Κανάρη,
Πλατεία Πηγάδας / 10:00 - 21:00
Οι μικροί μας φίλοι θα ζήσουν όμορφες
στιγμές και αυτές τις γιορτές με πολλές
χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες και
παιχνίδια για παιδιά στα Χριστουγεννιάτικα πάρκα στην Πλατεία Κοραή,
στην Πλατεία Κανάρη και στην Πλατεία Πηγάδας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
26 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΕΤΡΟ

ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά /
18:00
Δράση για παιδιά νηπιαγωγείου από το
τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης σε συνεργασία με το 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Περιλαμβάνει αφήγηση παραμυθιού και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
EΝΑ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Πλατεία Κοραή /11:00 – 17:00
Αυτά τα Χριστούγεννα κανένα παιδί
δεν θα μείνει χωρίς δώρο! Η
ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο της κοινωνικής
της δράσης και σε συνεργασία με την
Ελληνογαλλική Σχολή “Jeanne D’ Arc”
διοργανώνει εκδήλωση συλλογής παιχνιδιών και βιβλίων για τα παιδιά των
ωφελούμενων οικογενειών της
ΚΟ.Δ.Ε.Π, ηλικίας 0-14 ετών.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM &ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Ιωνίδειος Σχολή / 10:00 – 18:00
Ανακαλύψτε τον μαγικό κόσμο του
STEM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής.Κάντε τώρα κράτηση σε ένα δωρεάν εργαστήριο στα τηλέφωνα
213.2024705, 213.2024715.
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου / 18:00
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη
χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών.

Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά /18:00 Ο Σταθμάρχης των Χριστουγέννων διασκεδάζει με τους περαστικούς και φωτογραφίζεται μαζί τους
δίπλα στο στολισμένο τρένο μπροστά
από το Δημοτικό Θέατρο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2019
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας / Εγκαίνια
Δευτέρα 23/12, στις 18:30. Στον χώρο
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μικροί
και μεγάλοι θα διασκεδάσουν με μουσικές παραστάσεις, θεατρικά δρώμενα,
VR εμπειρία, δημιουργική απασχόληση για παιδιά, Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια, face painting και φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη. Κύρια δράση,
το Bazaar Βιβλίου με εκατοντάδες τίτλους από τα πιο αγαπημένα βιβλία για
όλες τις ηλικίες και κόστος μόνο 1 ευρώ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ «48 ΩΡΕΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ
JOSEPHINE
Σωτήρος Διός & Γρηγορίου Λαμπράκη
/ 12:00 – 14:30
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Ιωνίδειος Σχολή / 18:00
Παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥ-

ΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
11:30 Εμπορικό Κέντρο Πειραιά
12:00 Μαρίας Χατζηκυριακού – Χατζηκυριάκειο
13:00 Ειρήνης και Σμολένσκυ – Νέο
Φάληρο
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
SANTA FUN RUN
Πλατεία Κοραή – Δημαρχείο Πειραιά
Εκκίνηση στις 09:00
Tο γιορτινό αθλητικό γεγονός που χαρίζει εκατοντάδες χαμόγελα! Μικροί και
μεγάλοι φοράμε τη στολή του αγαπημένου σε όλους μας, Άγιου Βασίλη και
τρέχουμε στους κεντρικότερους δρόμους
της πόλης για να σκορπίσουμε το μήνυμα της χαράς των Χριστουγέννων.
Διοργάνωση: Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου
Πειραιά. Διαδρομή: Δημαρχείο Ηρώων Πολυτεχνείου- Σωτήρος Διός
- Γρηγορίου Λαμπράκη - Βασ. Γεωργίου – Δημοτικό Θέατρο.
Δηλώστε συμμετοχή: τηλ: 210.4136355
(καθημερινά 12:00 – 14:00)
Οι συμμετοχές και οι στολές είναι δωρεάν. Ας τρέξουμε όλοι μαζί!
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά / 10:30 –
13:30 Τα «Βουβουγέλια» χαρίζουν σε
μεγάλους και μικρούς άφθονα γέλια,
ενώ την εκδήλωση πλαισιώνουν με
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα μουσικά σύνολα πνευστών, η Χορωδία του
Μουσικού Σχολείου Πειραιά και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του
Δήμου Πειραιά.
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM & ΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Ιωνίδειος Σχολή /10:00 – 18:00
Ανακαλύψτε τον μαγικό κόσμο του
STEM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής! Κάντε τώρα κράτηση σε ένα δωρεάν εργαστήριο στα τηλέφωνα
213.2024705, 213.2024715.
«ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΤΕ
ΚΕΦΙ»
Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
/ 12:00 – 13:30
Παιδική Θεατρική Παράσταση από τη
θεατρική ομάδα Τόπι.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
11:30 Εμπορικό Κέντρο Πειραιά
12:00 Πάρκο Γεννηματά
12:30 Πλατεία Δωδεκανήσου

13:00 Πεζόδρομος Παλαμηδίου
ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου / 10:00
Ο ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά /10:00-13:00 Ο Σταθμάρχης των
Χριστουγέννων διασκεδάζει με τους περαστικούς και φωτογραφίζεται μαζί τους
δίπλα στο στολισμένο τρένο μπροστά
από το Δημοτικό Θέατρο.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
12:00 Εμπορικό Κέντρο Πειραιά
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ανδρέας
Γαρύφαλλος» / 11:00-14:00
Η μαγεία των Χριστουγέννων μεταφέρεται στο δημοτικό κολυμβητήριο της
πόλης. Τα παιδιά υποδέχεται ο μάγος, ο
οποίος θα τα βάλει στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
ΤΣΙΡΚΟ CACHIVACHE
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Πλατεία Πηγάδας / 12:00 – 14:00
Τσίρκο Cachivache
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
12:00-14:00 Εμπορικό Κέντρο Πειραιά
12:00 Ειρήνης και Σμολένσκυ
12:30 Πλατεία Θεμιστοκλή
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
«Θεμιστόκλειο» Στάδιο /11:00-14:00
«Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ»
Πολιτιστικός Πολυχώρος «Κ. Κωσταράκος» - Καμίνια / 12:00 – 14:00
Παιδική παράσταση από τη θεατρική
ομάδα Τόπι.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
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ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
12:00 Εμπορικό Κέντρο Πειραιά
12:00 Πάρκο Γεννηματά
13:00 Πλατεία Δωδεκανήσου
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
17:30 Πλατεία Σερφιώτου & Πάρκο
Γεννηματά
18:00 Ειρήνης και Σμολένσκυ & Πεζόδρομος Σωτήρος
18:30 Πεζόδρομος Παλαμηδίου
ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
12:00 – 14:00 Εμπορικό Κέντρο Πειραιά
• Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα φιλοξενηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των
εορτών η ατμάμαξα «Μαίρη», μια
ατμομηχανή με μεγάλη ιστορία
που περιμένει μικρούς και μεγάλους να «ταξιδέψουν» μαζί της. Με
την ευγενική παραχώρηση από τον
ΟΣΕ.
• Από 16 έως 23 Δεκεμβρίου, σε
όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης θα πραγματοποιηθούν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και θα μοιραστούν δώρα στα
παιδιά.

«Έχω μαζί μου δυο σπουδαίους πολεμιστές: τον χρόνο και την υπομονή».

‘Πόλεμος και Ειρήνη’
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
παρουσιάζει το έπος του Λέοντος
Τολστόι «Πόλεμος και Ειρήνη» σε
σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη.
150 χρόνια μετά την πρώτη του
έκδοση (1869), αλλά και 200 χρόνια
από την καταληκτική ημερομηνία
των γεγονότων που διαδραματίζονται στις σελίδες του (1820), ένας
εκλεκτός θίασος πρωταγωνιστών
ενσαρκώνει επί σκηνής το σημαντικότερο μυθιστόρημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Στο ρόλο του Λέοντος Τολστόι
και του Στρατηγού Κουτούζωφ ο
Κώστας Καζάκος. Πρωταγωνιστούν
αλφαβητικά: Γεράσιμος Γεννατάς,
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, κ.α.
Με όχημα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα επί ρωσικού εδάφους με-

ταξύ 1805 και 1820 και έχουν ως
επίκεντρο την επίδραση της γαλλικής εισβολής στην Τσαρική Ρωσία,
ο Λέων Τολστόι πραγματοποιεί μια
ανεπανάληπτη, μια οικουμενική
σκιαγράφηση της ανθρώπινης ψυχής.
Φέρνοντας στο προσκήνιο τα πάθη της ρωσικής αριστοκρατίας την
εποχή της Ναπολεόντειας κυριαρχίας, ο Τολστόι φωτίζει λεπτό προς
λεπτό και με κάθε λεπτομέρεια το
πέρασμα των ανθρώπων από τη
φρίκη του πολέμου στη θαλπωρή
της ειρήνης και από το φως του
έρωτα στο σκοτάδι και την αποδοχή
του θανάτου. Για να εξυμνήσει,
συγκινημένος, τη γενναιότητα, την
ομορφιά, τη δύναμη ψυχής, τη
στρατηγική ευφυΐα και το υψηλό

φρόνημα ενός ολόκληρου λαού.
Ένα διαχρονικό μάθημα αφήγησης και πολιτισμού.
Μια επίκαιρη όσο ποτέ κατάδυση
στο ανθρώπινο πάθος και τη μοίρα
του.
ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ
Τετ.-Πέμ.-Παρ.: 20:30
Σάβ.: 18:00 & 21:00/Κυρ.: 19:00
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Διακεκριμένη: 30 €- ΦοιτητικόΑνέργων: 25 €,| Α’ Ζώνη: 25 € –
Φοιτητικό-Ανέργων: 20 € | B’ Ζώνη: 20 € – Φοιτητικό-Ανέργων: 15
€ | Γ’ Ζώνη: 15 € – ΦοιτητικόΑνέργων: 10 €
Προπώληση εισιτηρίων: ταμείο
Δημοτικού Θεάτρου: 210 4143 310,
www.viva.gr, 2109213310
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Τα Χιονοδρομικά Κέντρα στην Ελλάδα
Βόρεια Ελλάδα
Νάουσα-3-5 Πηγάδια
17 χιλιόμετρα από την πόλη της Νάουσας,
ένα από τα πλέον σύγχρονα κέντρα της
χώρας, το χιονοδρομικό κέντρο 3-5
Πηγάδια φιλοξενεί και διεθνείς αγώνες.
Διαθέτει σύστημα τεχνητής χιονόπτωσης και
γι' αυτό είναι από τα πρώτα που λειτουργούν
κάθε χρόνο.

Γρεβενά-Βασιλίτσα
Στην καρδιά της Πίνδου, σε απόσταση 42
χιλιομέτρων από τα Γρεβενά βρίσκεται ένα
από τα πρώτα χιονοδρομικά κέντρα της
Βόρειας Ελλάδας με σύγχρονες
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν 2
εναέριους αναβατήρες, 3 συρόμενους και
baby lift για συνολικά 18 πίστες.

Δράμα-Φαλακρό
Βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κάτω
Νευροκοπίου, το μεγαλύτερο χιονοδρομικό
κέντρο της Μακεδονίας με 21 πίστες
διαφορετικού βαθμού δυσκολίας συνολικού
μήκους 17 χλμ.

Βέροια-Σέλι
Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο
χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας με
λειτουργία ήδη από το 1934! Στο όρος
Βέρμιο και απέχει 24 χιλιόμετρα από τη
Βέροια.

Έδεσσα-Βόρας Καϊμακτσαλάν
Από τα πιο δημοφιλή, με φανατικούς φίλους
ακόμα και από τη Νότια Ελλάδα, απέχει 45
χιλιόμετρα από την Έδεσσα

Πιερία-Ελατοχώρι
Βρίσκεται στα Πιέρια Όρη, 35 χιλιόμετρα
από την Κατερίνη, με 10 πίστες με
μεγαλύτερη σε μήκος την Πολύμνια (5800
μ.) και πιο δύσκολη την Κλειώ (μαύρη),
μήκους 3050 μ.

Σέρρες-Λαϊλιάς
Το χιονοδρομικό του Λαϊλιά βρίσκεται 26
χλμ από τις Σέρρες σε ένα μοναδικής
ομορφιάς φυσικό περιβάλλον με οξιές και
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πεύκα.. Είναι αρκετά μικρό και οικονομικό
και με πίστα για αρχάριους. Η φωτιζόμενη
πίστα του ενδείκνυται και για νυχτερινό σκι.

Φλώρινα-Πισοδέρι
Το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας
Πισοδερίου απέχει 19 χιλιόμετρα από τη
Φλώρινα. Καλύπτει μία αρκετά μεγάλη
έκταση που περιβάλλεται από ένα μαγευτικό
τοπίο με μοναδική θέα προς τις Πρέσπες!

Καστοριά-Βίτσι
Μικρό αλλά άκρως απολαυστικό, για
καταβάσεις ανάμεσα στις οξιές! Βρίσκεται 22
χιλιόμετρα από την Καστοριά. Οι σκιέρ
εξυπηρετούνται από έναν αναβατήρα με
πολύ μικρή όμως αναμονή, πίστα
snowboard, snowpark και πίστα αρχαρίων
με baby lift.

Κεντρική Ελλάδα
Αράχωβα-Παρνασσός
Ο Παρνασσός είναι το μεγαλύτερο και
δημοφιλέστερο χιονοδρομικό κέντρο της
χώρας, Διαθέτει 21 πίστες, 7 χιονοδρομικές
διαδρομές, 10 μονοπάτια και 4 πίστες
αρχαρίων με babylifts, ικανοποιώντας έτσι
κάθε προτίμηση, για κάθε ηλικία και για
κάθε επίπεδο.

Τα χιονοδρομικά
κέντρα έχουν ντυθ
στα λευκά και εί
περιμένουν να δε
τις ικανότητές σουίξεις
του χιονιού! Άλλα έπι
μικρότερα και άλλα
μεγαλύτερα, όλα
γεμάτα πίστες για
κάθε επίπεδο σκιέ
ρ!
Πήλιο-Αγριολεύκες
2 χιλιόμετρα από τα γραφικά Χάνια και σε
υψόμετρο 1529 μ., το χιονοδρομικό κέντρο
Πηλίου προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία
στον επισκέπτη, αφού η κατάβαση στις
πλαγιές του έχει φόντο το απέραντο γαλάζιο!
Διαθέτει 6 κύριες πίστες για σκι καταβάσεων
εγκεκριμένες από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Χιονοδρομίας

Πελοπόννησος
Καλάβρυτα-Χελμός
Το δεύτερο σε προτίμηση χιονοδρομικό
κέντρο για τους κατοίκους της Νότιας
Ελλάδας, και το πιο κοντινό στην Αθήνα,
διαθέτει 6 αναβατήρες (ο 7ος αναβατήρας, η
Στύγα υπέστη εκτεταμένες ζημιές λόγω της
χιονοστιβάδας που έπληξε την περιοχή στα μέσα
Ιανουαρίου) και 12 πίστες

Αρκαδία-Μαίναλο

Το νεότερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας
βρίσκεται σε υψόμετρο 1850 μέτρων, 6
χιλιόμετρα από το Μέτσοβο με εύκολη
πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού και
περιλαμβάνει πίστες για όλα τα επίπεδα
σκιέρ και snowboarders! Διαθέτει 13 πίστες,

Στο κέντρο της Πελοποννήσου δεσπόζει ο
ορεινός όγκος του Μαινάλου, ανάμεσα στα
έλατα! Διαθέτει 3 αναβατήρες για 7 σχετικά
μικρού μήκους αλλά αρκετά δύσκολες
πίστες, μία εκ των οποίων μαύρη, καθώς
επίσης και πάρκο για snowmobiles και πίστα
για snowtubes για ατελείωτο παιχνίδι στο
χιόνι!

Καρπενήσι-Βελούχι

Κορινθία-Ζήρεια

Δημοφιλής και αγαπημένος προορισμός, 10
χιλιόμετρα από το Καρπενήσι πάνω στις
όμορφες πλαγιές του όρους Τυμφρηστού ή
αλλιώς Βελούχι, με 18 πίστες.

Το Αθλητικό-Χιονοδρομικό Κέντρο
Ζήρειας βρίσκεται σε απόσταση 12
χιλιομέτρων από το χωριό Άνω Τρίκαλα
Κορινθίας και σε απόσταση μιάμισης ώρας
από το κέντρο της Αθήνας. Είναι ένα από τα
νεότερα αλλά και από τα μικρότερα
χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, και
αποτελείται ουσιαστικά από μία πίστα
συνολικού μήκους 500 μ. ενώ διαθέτει έναν
συρόμενο αναβατήρα και ένα baby lift.

Μέτσοβο-Ανήλιο

Τρίκαλα-Περτούλι
Ένα σχετικά μικρό χιονοδρομικό κέντρο
αλλά ιδιαίτερα αγαπητό σε οικογένειες και
ιδανικό για αρχάριους σκιέρ. Βρίσκεται 10
χιλιόμετρα από την Ελάτη και διαθέτει 3
πίστες

