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ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΠΕΡΙΠΟΥ

ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΦΤΩΧΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

Φίλες και φίλοι αγαπητοί συνάδελφοι, όταν παρουσίασα 

για πρώτη φορά το νόμο πλαίσιο 4019/11 σε συνεδρία-

ση του Γενικού συμβουλίου  της ΑΣΠΕ για την σύσταση 

Κοινωνικών συνεταιρισμών μέσα από τους συλλόγους 

πολυτέκνων, είχαμε τονίσει την αναγκαιότητα αυτού του 

εγχειρήματος για την οικονομική στήριξη και ενίσχυση 

των πολύτεκνων παραγωγών και οικογενειών.

ΚΑΙ

Όσα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να κάνουν αίτηση-
δήλωση για να είναι δικαιούχοι δωρεάν διανομής 
προϊόντων Ε.Ε., πρέπει να συμπληρώσουν εκ νέου 
αίτηση (υπόδειγμα εντός της εφημερίδος) θεωρημένη 
από τα ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής, όπως 
επίσης και το δελτίο ταυτότητος σε Φ/Α, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ του Υπουργείου. Υποβολή στα γραφεία του 
Συλλόγου. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ. 
Δεχόμαστε τις αιτήσεις μέχρι 31 ΜΑΪΟΥ 2013.
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ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφα-
σης είναι ο καθορισμός των κριτη-
ρίων επιλεξιμότητας των τελικών 
δικαιούχων και των φορέων εκπρο-
σώπησής τους, του συγχρηματοδο-
τούμενου προγράμματος Δωρεάν 
Διανομής Τροφίμων σε απόρους, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Άρθρο 2 Αρμόδιες Υπηρεσίες
1. Αρμόδιες υπηρεσίες εποπτείας 
της εφαρμογής της παρούσης είναι 
η Δ/νση Π.Α.Π.- Φυτών Μεγάλης 
Καλλιέργειας, η Δ/νση Π.Α.Π.- Δεν-
δροκηπευτικής και η Δ/νση Ζωικής 
Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων (Υπ.Α.Α.Τ).
2.Αρμόδια υπηρεσία τήρησης του 
συνολικού μητρώου των φορέων 
εκπροσώπησης και των τελικών 
δικαιούχων σε επίπεδο χώρας κα-
θώς και της απόδοσης στους φο-
ρείς εκπροσώπησης, των επιλέξι-
μων δαπανών του προγράμματος, 
είναι η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων 
και Αγοράς του Οργανισμού Πλη-
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
3.Αρμόδια υπηρεσία εφαρμογής 
της παρούσης στις κατά τόπους 
περιφερειακές ενότητες, είναι η Δι-
εύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), το έργο 
της οποίας είναι:

I.Η παραλαβή των αιτήσεων και τυ-
χόν ενστάσεων
II.Η διενέργεια ελέγχων, όπως αυ-
τοί περιγράφονται στο άρθρο 7 πα-
ρούσης.
III.Η κατάρτιση, αποστολή και 
ανάρτηση των πινάκων (προσωρι-
νών και οριστικών) των επιλέξιμων 
φορέων εκπροσώπησης και των 
τελικών δικαιούχων.
IV.Η τήρηση του αρχείου των σχετι-
κών εγγράφων του προγράμματος.

Άρθρο 3 Ορισμοί
1.Τελικοί δικαιούχοι (ή δικαιούχοι) 
του προγράμματος δωρεάν διανο-
μής τροφίμων ορίζονται αποκλειστι-
κά άποροι που διαμένουν νόμιμα 
στην Ελλάδα.
2.Ως άποροι, κατά την έννοια της 
παρούσης, θεωρούνται:
Α. Τα άτομα και οι οικογένειες, που 
πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότη-
τας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 
4, παρ. Α της παρούσης (κατηγο-
ρία: άπορα άτομα, άπορες οικογέ-
νειες).
Β. Παιδιά και ενήλικες που διαμέ-
νουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φρο-
ντίδας και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι-
.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που παρέχουν υπηρεσίες δευτε-
ροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας 
(φιλοξενία ή κλειστή φροντίδα), για 
τους οποίους θεωρείται κατά τεκ-
μήριο ότι πληρούν το κριτήριο επι-
λεξιμότητας (κατηγορία: σιτιζόμενα 
άτομα).
Γ. Οι σιτιζόμενοι σε οργανωμένα 

συσσίτια απόρων (συσσίτια δή-
μων, ενοριών, κ.α.), που πλη-

ρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας, 
όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4, 
παρ. Α της παρούσης (κατηγορία: 
σιτιζόμενα άτομα).
3.Ως φορείς εκπροσώπησης, που 
μεσολαβούν για την δωρεάν διανο-
μή των προϊόντων στους τελικούς 
δικαιούχους, θεωρούνται οι φορείς 
παροχής υπηρεσιών φιλανθρω-
πικού, μη κερδοσκοπικού, χαρα-
κτήρα (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιερές Μητροπόλεις 
κ.α.), όπως αυτοί ορίζονται αναλυ-
τικότερα στο άρθρο 4, παρ. Β. της 
παρούσης. Η διανομή των τροφί-
μων στους τελικούς δικαιούχους 
μπορεί να γίνει είτε με τη μορφή του 
συσκευασμένου τροφίμου, όπως 
αυτό θα παραδοθεί στους φορείς 
εκπροσώπησης είτε με τη μορφή 
συσσιτίου που παρέχει ο φορέας 
εκπροσώπησης.
4.Ως μέλη της οικογένειας, θεωρού-
νται ο σύζυγος και η σύζυγος και 
τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα-
τος.
5.Ως εισόδημα νοείται το φορολο-
γούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό 
και το απαλλασσόμενο ή φορολο-
γούμενο με ειδικό τρόπο. Από τον 
υπολογισμό του ως άνω εισοδήμα-
τος εξαιρείται η ελάχιστη αντικειμε-
νική δαπάνη διαβίωσης για κάθε 
άτομο ή οικογένεια, όπως αυτή 
ορίζεται εκάστοτε στη φορολογική 
νομοθεσία.

Άρθρο 4 Κριτήρια επιλεξιμότη-
τας

Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελι-
κών δικαιούχων.
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους 
απόρους διαμορφώνεται βάσει οι-
κονομικών και κοινωνικών στοιχεί-
ων και είναι:
1.Για το άπορο άτομο, το ατομικό 
εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2.Για την άπορη οικογένεια, το οικο-
γενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I.Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/
ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα 
και ένα προστατευόμενο μέλος): 
μέχρι και 10.700 €.
II.Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/
ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προ-
στατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα 
και δυο προστατευόμενα μέλη): μέ-
χρι και 11.520 €.
III.Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/
ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προ-
στατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και 
τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι 
και 14.400 €.
IV.Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/
ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προ-
στατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και 
τέσσερα προστατευόμενα μέλη): 
μέχρι και 17.280 €.
V.Για κάθε ένα προστατευόμενο 
μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα 
προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3.Στην περίπτωση άπορου ατόμου, 
που έχει αναπηρία 67% και άνω, το 
εισοδηματικό κριτήριο προσαυξά-
νεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση 
άπορης οικογένειας, με ένα ή και 
περισσότερα μέλη, που παρουσι-
άζουν αναπηρία 67% και άνω, το 
εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξά-
νεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.
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Βέβαια ο νόμος 4019/11 μας 
δίνει τη δυνατότητα μέσα από 
την φιλοσοφία του και σύμ-
φωνα με το καταστατικό των  
ΚΟΙΝΣΕΠ να δημιουργήσουμε 
πολλές δομές δηλαδή τμήματα 
μέσα στους συνεταιρισμούς, 
όπως παροχή υπηρεσιών και 
αγαθών αλλά και καινοτόμες 
ενέργειες και ιδέες για την στή-
ριξη των μελών μας αλλά γε-
νικά του κοινωνικού συνόλου. 
Ιστορικά και μόνο θα αναφέρω  
ότι ξεκινήσαμε  να κάνουμε 
πράξη την κοινωνική αλληλέγ-
γυα συμπεριφορά από το 2003 
διαθέτοντας  προϊόντα πολύτε-
κνων συναδέλφων μας μεταξύ 
των μελών του συλλόγου μας  
λειτουργώντας ως ακτιβιστές.  
Στην  ουσία κάναμε διασυλ-
λογική εξυπηρέτηση  συνα-
δέλφων παραγωγών που δεν 
μπορούσαν να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους και τα έπαιρναν 
οι μεσάζοντες σε  χαμηλές και 
εξευτελιστικές τιμές.
Έχουμε αποκτήσει εμπειρία 
τα τελευταία δέκα (10) χρόνια  
μέσα από το σύλλογο πολυ-
τέκνων λειτουργώντας αλλη-
λέγγυα μεταξύ των μελών μας 
διαθέτοντας προϊόντα παρα-
γωγών μελών μας όπως μέλι 
,λάδι , πατάτες , κρεμμύδια, 
φασόλια φακές, ρύζι, ρεβίθια, 
ψωμί, ελιές, τυρί ,κρέας, αυγά  
αλεύρι, πορτοκάλια, φρού-
τα διάφορα  απορρυπαντικά, 
χαρτί   κ.α , στα μέλη της Πο-
λυτεκνικής κοινότητας της Δρά-

μας  και έτσι έχουμε καταγρά-
ψει όλες σχεδόν τις ανάγκες 
σε αγαθά  για ένα νοικοκυριό. 
Πιστεύουμε ότι αρχικά μια κα-
τηγορία περί τα εκατό (100) 
προϊόντα θα είναι αρκετά για 
να λειτουργήσουμε μάρκετ χο-
ντρεμπόριο, εμπλουτίζοντας 
του σταδιακά και με άλλα είδη 
διατροφής. Προφανώς υπάρ-
χουν και άλλες δραστηριότητες 
που έχουμε υπ όψη να κάνου-
με όπως παιδικό σταθμό, κα-
φενείο, φροντιστήριο κατ οίκον 
εκπαιδευτική στήριξη απόρων 
οικογενειών κ.α. Όμως όπως 
εξηγήσαμε και παραπάνω 
αυτή η δραστηριότητα αυτή την 
περίοδο οικονομικής κρίσης 
είναι ότι ποιο αναγκαίο για να 
ξεκινήσουμε αυτόν τον κοινω-
νικό συνεταιρισμό. Οι άνθρω-
ποι που θα στελεχώσουν κατ 
αρχήν την προσπάθεια αυτή 
θα προσφέρουν υπηρεσίες και 
σε εθελοντική μορφή για να 
βοηθήσουν την γρήγορη οικο-
νομική ευρωστία του συνεται-
ρισμού.
Επίσης οι πόροι θα είναι απο-
κλειστικά από προσφορές των 
μετόχων και σε απόλυτη ανά-
γκη από δανεισμό.  Οι Υποδο-
μές που έχουμε σίγουρα δεν 
είναι επαρκείς  και το Παντο-
πωλείο  του συνεταιρισμού λει-
τουργεί νόμιμα  από την κεντρι-
κή αποθήκη του συλλόγου μας.  
Στο επόμενο διάστημα εάν και 
εφ όσον μας επιχορηγήσει το 
υπουργείο μέσω του κοινωνι-

κού ταμείου, τότε έχουμε ήδη 
την εναλλακτική μας πρόταση 
έτοιμη, ώστε να ενοικιάσουμε 
μεγαλύτερο κατάστημα για να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες μας αφ 
ενός και αφ ετέρου θα προσλά-
βουμε προσωπικό δημιουργώ-
ντας νέες θέσεις εργασίας που 
άλλωστε είναι και η φιλοσοφία 
του όλου εγχειρήματος. Οι κα-
τηγορίες πελατών τουλάχιστον 
απ ότι μέχρι τώρα μας έχουν 
επισκεφτεί και έχουν αγοράσει 
προϊόντα είναι απ όλη την κοι-
νωνική διαστρωμάτωση, κυρί-
ως δε από χαμηλά οικονομικά 
στρώματα πελατών και πολυ-
μελείς  οικογένειες. Πιστεύουμε 
ότι οι πελάτες μας μπορούν να 
αυξηθούν σε αριθμό, ποιότητα 
και αγοραστική αξία αφού πεί-
σουμε και τους πλέον δύσπι-
στους για την αποστολή που 
έχει συσταθεί και λειτουργεί το 
κοινωνικό παντοπωλείο .
Από τις πρώτες επαφές που 
κάναμε με φορείς και οργα-
νώσεις αλλά και με τους πα-
ραγωγούς προϊόντων υπάρχει 
ανταπόκριση συνεργασίας. Πι-
στεύουμε ότι με τα κατάλληλα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
όπως δημιουργία συμβάσεων 
προμηθειών και ανταλλαγή 
τους με ισόποσα χρηματικά 
δάνεια από τις τράπεζες που 
θα συνεργαστούμε ως συνεται-
ρισμός μπορούμε να περιμέ-
νουμε πολλά θετικά. Υπάρχουν 
έτοιμα πρωτόκολλα συνεργα-
σίας με  Κοιν.Συν.Επ ,  υπό 

ίδρυση σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδος.
Το ανταγωνιστικό μας πλεονέ-
κτημα είναι ότι δεν αποκτούμε 
εμπορικό κέρδος και δεν μοι-
ράζονται κέρδη στους συνε-
ταιριστές. Επίσης προσδίδου-
με κοινωνικό προφίλ αγοράς  
αγαθών  από παραγωγούς τα 
οποία διατίθενται σε χαμηλές 
τιμές χωρίς την παρεμβολή 
μεσαζόντων και εμπόρων. Τα 
προϊόντα μας κατά το πλεί-
στον είναι Ελληνικά. Έχουμε 
τα πρώτα αποτελέσματα και με 
ένα μπίζνες πλάνο που κάναμε 
στην μέχρι τώρα λειτουργίας 
μας τα αποτελέσματα είναι εν-
θαρρυντικά αλλά θέλει ακόμη 
μεγάλη προσπάθεια και υπο-
μονή. Η επισκεψιμότητα πα-
ρουσιάζετε  αυξημένη όταν δι-
αθέτουμε προϊόντα με χαμηλές 
τιμές όπως ψωμί  0,50 ευρώ το 
κιλό τριακόσια τεμάχια ψωμιού 
τελείωναν σε δύο ώρες. Επίσης 
εντός τεσσάρων (4) μηνών δι-
αθέσαμε σαράντα τόνους λάδι 
καθώς και εξήντα τόνους πατά-
τες σε τρείς μήνες. Είναι στοι-
χεία που μας επιβραβεύουν για 
το εγχείρημα που θέλουμε να 
κάνουμε. Όμως σίγουρα χρειά-
ζεται η συνδρομή της πολιτείας 
και του φορέα  Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο με 
την άμεση ενεργοποίηση του  
ταμείου Κοινωνικής Επιχειρη-
ματικότητας για την  χρηματο-
δότηση των ΚΟΙΝΣΕΠ.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ “ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ”
συνέχεια από την πρώτη σελίδα

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ “ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ”. ΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ, 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΤΟ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ, 

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25210.23266

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΝΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΑ ΝΤΟΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ευρώ ΤΟ ΚΙΛΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ

ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.
ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ.

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΓΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΟΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ



ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ4
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ “ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ”

ΑΝΟΙΞΑΜΕ, ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 37, ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΤΗΛ:25210.23266

Τρόφιμα
ΛΑΔΙ - ΕΛΙΕΣ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Κρεμμύδια (8 kgr): €2.50
Πατάτες Α’ Είδος (10 kgr): €5.00
Πατάτες Β’ Είδος (10 kgr): €3.50

ΟΣΠΡΙΑ

Φασόλια 1 kgr: €2.50
Φασόλια μαυρομάτικα 1 kgr: €2.00

Φακές 1 kgr: €2.00
Ρεβύθια 2,5 kgr: €6.00

ΜΕΛΙ

Μέλι 1 kgr Α’ Είδος: €5.00
Μέλι 1 kgr Β’ Είδος: €7.00

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5L: €16.50
ΕΛΙΕΣ (1kgr):

Ξυδάτες: €2.00
Πράσινες: €3.00

Ξανθές: €3.00
Μαύρες: €3.50

Σταφιδάτες: €4.50
Αμφίσσης - ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

€6.00 2,3 kgr

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΑΛΕΥΡΙ

Τιμή μονάδος (Τεμάχιο): €0.20 

ΑΥΓΑ ΦΡΟΥΤΑ

Απορρυπαντικά
Σκόνη πλυντ. πιάτων 1,5 kgr (Τεμ): €6.60
Σκόνη πλυντ. ρούχων 6kgr (Τεμ): €14.00

ΣΚΟΝΕΣ

ΥΓΡΑ ΠΙΑΤΩΝ
Κρεμοσάπουνο (Τεμ.): €2.00
Υγρό γεν. καθαρισμού (Τεμ.): €4.00
Υγρό πιάτων (Τεμ.): €4.00
Μαλακτικό ρούχων (Τεμ.): €5.60
Υγρό πλυντηρίου ρούχων
Τιμή μονάδος (Τεμ.): €7.50

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
Baby wipes Μωρομάντηλα (συσκ.): €1.40
Χαρτί υγείας 2φυλλο 8ρολα 85γρ (συσκ.): €1.90
Χαρτί υγείας 2φυλλο 8ρολα 150γρ. (συσκ.): €3.00
Χαρτί υγείας 4φυλλο 10 ρολά (συσκ.): €3.80
Χαρτί υγείας 3φυλλο 10ρολα αρωματισμένο (συσκ.): €3.80

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Χαρτί κουζίνας 27 εκ. διπλή συσκευασία (συσκ.): €0.90
Επαγγελματικό χαρτί κουζίνας σε ρολό 700 γρ. (συσκ.): €1.80

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
λευκές (συσκ.) - 28x30 cm: €0.40, οι 3 (πακέτο) 1 ευρώ
καρό, 80 φύλλα: €0.75 - οι 3 (πακέτο) 2 ευρώ

Πάνες
Μωρομάντηλα 80 φύλλα: €1.40
Πάνα Babylino Νο 3-6, μονή συσκ.: €6.00 
Πάνα-βρακάκι Babylino Νο 3-6, μονή συσκ.: €6.00
Πάνα-βρακάκι Babylino Νο 3-6, μονή συσκ. : €6.00
Πάνα-βρακάκι Libero Νο 4-7, μονή συσκ. : €6.00
Πάνα-βρακάκι Libero, διπλή συσκ.: €10.00
Πάνες libero, No 4-7, διπλή συσκ.: €10.00

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΔΡΑΜΙΝΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 

ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

25210.23266 - www.filadelfos.gr


