ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Σ.Π. (ΜΑΙΟΣ 2017)
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Πόρου, με γνώμονα την
συνεχή υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών του, σας ενημερώνει για τα εξής θέματα:
ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 96 (παρ. 10) της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής
και διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο
«ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» σε ειδική θήκη τοποθετημένη δίπλα στην έξοδο. Κάθε φύλλο, πρέπει να
σφραγιστεί από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου κάθε Περιφέρειας.
Για να αποφευχθούν τυχόν πρόστιμα στις επιχειρήσεις από
τους συχνούς πλέον ελέγχους (κάθε πρόστιμο είναι 500 €),
αλλά και να διευκολυνθούν οι επαγγελματίες από χρονοβόρα
ταξίδια στον Πειραιά (έδρα της Π.Ε Νήσων), το Προεδρείο του
Ε.Ε.Σ.Π. ήρθε σε συννενόηση με το Τμήμα Εμπορίου της
Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε Νήσων και θα συγκεντρώνει τα
ειδικά μπλοκ με τα φύλλα/μπλόκ διαμαρτυρίας των
επιχειρήσεων-μελών του και θα τα προωθεί για θεώρηση από
το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Νήσων.
Πληροφορίες στους : Δημήτρη Συξέρη (6970801255) &
Γιάννη Λιβανό (6974000773)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου
4442/2016 η άδεια μουσικών οργάνων που χορηγούνταν από
τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο στα Καταστήματα Υγειονομικού
ενδιαφέροντος καταργείται. Αντ’ αυτής, ο ενδιαφερόμενος
υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, την οποία θα
πρέπει να υποβάλλει στον Δήμο Πόρου. Η χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων ισχύει σύμφωνα με την 3/1995
Αστυνομική Διάταξη μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή
περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, μέχρι
την 03.00 ώρα, η οποία υποβάλλεται επίσης στον Δήμο Πόρου
(παραμένει δηλαδή η άδεια παράτασης μουσικής).
Εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να
διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από
τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική
έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη
ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.
Πληροφορίες στους : Δημήτρη Συξέρη (6970801255) & Παντελή Κουνέλη (6973600425)
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ
Ο Ε.Ε.Σ.Π. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ POROSEA
Ο Ε.Ε.Σ.Π. είχε κλείσει συμφωνία το φθινόπωρο του 2016 με
την εταιρεία Why Not, για τη διοργάνωση Τριάθλου τον Μάιο
του τρέχοντος έτους. Έπειτα από ενημέρωση από τον Δήμο
Πόρου πως ήδη σχεδιάζεται κάτι ανάλογο από την εταιρεία
PoroSea, ακυρώσαμε τη δική μας διοργάνωση και
αποφασίσαμε να στηρίξουμε το PoroSea για τις 19-21/5/2017.
Για το λόγο αυτό ζητάμε από όλες τις επιχειρήσεις του Πόρου,
να συμβάλουν στην επιτυχία του θεσμού παρέχοντας ειδικές
προσφορές και τιμές στους συμμετέχοντες αθλητές και τους
συνοδούς τους. Συμπληρώστε την ειδική φόρμα του Ε.Ε.Σ.Π.
με την προσφορά που επιθυμείτε και αυτή θα συμπεριληφθεί
στο ειδικό έντυπο του Ε.Ε.Σ.Π. / POROSEA που θα δοθεί σε
όλους τους αθλητές και θα προβληθεί στα ΜΜΕ.
Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν εθελοντές από το
νησί για καθοδήγηση, φύλαξη οδών, γραμματειακή
υποστήριξη, χέρια βοηθείας κ.α.
Πληροφορίες στους : Σπύρο Σουρτζίνο (6972026915) & Γρηγόρη Μαστροπέτρο (6974366525)

ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.Π.
Το Δ.Σ του Εμπορικού Επαγγελματικού Συλλόγου Πόρου, με γνώνονα την ισότιμη προβολή των
επιχειρήσεων στους επισκέπτες του νησιού - και ιδιαίτερα στους επιβαίνοντες στα ΙστιοπλοΪκά και
Μηχανοκίνητα Σκάφη – αποφάσισε την δημιουργία ενός νέου δίγλωσσου ενημερωτικού &
διαφημιστικού εντύπου/χάρτη : το “Poros Life / Newsletter”.
Το συγκεκριμένο έντυπο θα δημιουργείται 1-2
φορές κατά τη διάρκεια του έτους και στο
οποίο όλες οι επιχειρήσεις (εστιατόρια, καφέ,
εμπορικά καταστήματα κλπ) θα μπορούν να
προβάλουν ισότιμα τις διάφορες υπηρεσίες, τα
προιόντα και τυχόν ειδικές προσφορές (εκπτώσεις, λοιπές παροχές κλπ) ώστε να προσελκύσουν
τους καταναλωτές. Επιπρόσθετα στο συγκεκριμένο Newsletter θα προβάλονται πολιτιστικές
δράσεις του Δήμου Πόρου και λοιπών Φορέων για ενημέρωση των επισκεπτών για τα δρώμενα.
To Poros Life / Newsletter θα διανέμεται με αποκλειστική ευθύνη του Ε.Ε.Σ.Π. σε όλα τα Σκάφη
που ελιμμενίζονται στον Πόρο, σε Ξενοδοχεία, Πρακτορεία Ταξιδιών και σε λοιπούς χώρους για
την πληρέστερη και ισότιμη προβολή των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται στην παραλία
ή στο εσωτερικό του νησιού. Συμπληρώστε την ειδική φόρμα του Ε.Ε.Σ.Π. με τα στοιχεία και την
προσφορά που επιθυμείτε και παραδώστε την μέχρι τις 15/5/2017 στο πρακτορείο τύπου του κ.
Γρηγόρη Μαστροπέτρου.
Πληροφορίες στους : Δημήτρη Συξέρη (6970801255) & Γρηγόρη Μαστροπέτρο (6974366525)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ.Π.
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