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Η Σπκκαρία γηα ηελ Υπεύζπλε Πώιεζε Οηλνπλεπκαησδώλ Πνηώλ
δηνξγαλώλεη ηνλ Γεκηνπξγηθό Γηαγσληζκό Νέσλ κε ηίηιν «Άζ’ ην πάλσ κνπ»
Οη «ειεθηξνληθέο πύιεο» ηνπ δηαγσληζκνύ αλνίγνπλ ζηηο 17 Σεπηεκβξίνπ

Με κόην «Πάξ’ ην πάλσ ζνπ» ε Σπκκαρία γηα ηελ Υπεύζπλε Πώιεζε
Οηλνπλεπκαησδώλ Πνηώλ – Responsibility Alliance θαιεί ηνπο λένπο από 18
έσο 25 εηώλ λα εκπλεπζηνύλ από ηελ αμία ηεο ππεπζπλόηεηαο, λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηνλ πξώην ηεο
δεκηνπξγηθό δηαγσληζκό. Σθνπόο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη λα αλαδείμεη ην
ηαιέλην ησλ λέσλ, δίλνληάο ηνπο θίλεηξν γηα λα απνηππώζνπλ ηελ έλλνηα ηεο
ππεπζπλόηεηαο, κε ηνλ ηξόπν πνπ νη ίδηνη ηελ αληηιακβάλνληαη.
Ξέξεηο λα πξνρσξάο όηαλ ζεο θαη λα ζηακαηάο όηαλ πξέπεη;
Μπνξείο λα αλαγλσξίζεηο ηα όξηα θαη λα ηα ζεβαζηείο;
Αλήθεηο ζε απηνύο πνπ δελ «ξίρλνπλ» επζύλεο, αιιά ηηο αλαιακβάλνπλ;
Αλ απηόο είζαη, πάξ’ ην πάλσ ζνπ!
Από ηηο 17/09/2018 έσο ηηο 21/11/2018, όζνη λένη ελδηαθέξνληαη, ζα κπνξνύλ
λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα www.astopanomou.com θαη λα αλεβάδνπλ ηηο
δεκηνπξγίεο ηνπο ζε όπνηα θαηεγνξία επηζπκνύλ: δηήγεκα, θσηνγξαθία ή
video.
Με βαζηθό ζέκα ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ε ππεπζπλόηεηα ζηηο θηιηθέο ή
γνλετθέο ζρέζεηο, ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, ζηελ ςπραγσγία ή ηε δηαζθέδαζή
ηνπο θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο γεληθόηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνύλ
λα ζέηνπλ ππνςεθηόηεηα γηα λα θεξδίζνπλ πινύζηα δώξα. Οη 30 πξώηεο
έγθπξεο θαη κνλαδηθέο ζπκκεηνρέο ζην δηαγσληζκό θεξδίδνπλ από κία
δσξνεπηηαγή αμίαο 30€ από ηα θαηαζηήκαηα Public.

Η αλάδεημε ησλ ληθεηώλ ζα πξνθύςεη κέζσ ςεθνθνξίαο από εηδηθή θξηηηθή
επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από θαηαμησκέλνπο δεκηνπξγνύο, θαζώο θαη κέιε
ηεο Σπκκαρίαο γηα ηελ Υπεύζπλε Καηαλάισζε Οηλνπλεπκαησδώλ Πνηώλ.
Οη πξώηνη ληθεηέο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζα θεξδίζνπλ από κία ππνηξνθία γηα
ηα ζεκηλάξηα θσηνγξαθίαο, video ή δεκηνπξγηθήο γξαθήο ηνπ Μηθξνύ
Πνιπηερλείνπ θαη από κία δσξνεπηηαγή αμίαο 500€ από ηα θαηαζηήκαηα
Public. Οη δεύηεξνη ληθεηέο ζα θεξδίζνπλ έλα θηλεηό moto g⁶ play από ηελ
Motorola θαη νη ηξίηνη ληθεηέο από κία δσξενεπηηαγή αμίαο 200€ από ηα
θαηαζηήκαηα Public.
Η βξάβεπζε ησλ ηξηώλ πξώησλ ληθεηώλ θάζε θαηεγνξίαο ζα γίλεη ζε εηδηθή
ηειεηή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ζην Public Café
Σπληάγκαηνο. Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα εληάζζεηαη ζην ζύλνιν ησλ
επηθνηλσληαθώλ πξσηνβνπιηώλ ηεο Σπκκαρίαο γηα ηελ Υπεύζπλε Πώιεζε
Οηλνπλεπκαησδώλ Πνηώλ πνπ απεπζύλνληαη ζην θαηαλαισηηθό θνηλό, ζηελ
επηηόπηα θαηαλάισζε θαη ηα ζεκεία πώιεζεο (supermarkets, θάβεο,
μελνδνρεία,
θαθεζηίαζε θ.ιπ.) θαη ζηόρν έρνπλ λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά κε ηελ ππεύζπλε
θαηαλάισζε
αιθνόι
θαη
όρη
κόλν.
Γηα ζπλερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό κπνξείηε λα επηζθέπηεζηε
θαη ηελ ζειίδα ηεο Responsibility Alliance ζην Facebook.
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Ο θιάδνο ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ, επηδεηθλύνληαο ππεπζπλόηεηα θαη
ζπλέπεηα αλέιαβε κηα νπζηαζηηθή πξσηνβνπιία. Με ηε «Σπκκαρία γηα ηελ
Υπεύζπλε Πώιεζε Οηλνπλεπκαησδώλ Πνηώλ - Responsibility Alliance», ε
Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Αιθννινύρσλ Πνηώλ (ΔΝ.Δ.Α.Π.) θαη ν Σύλδεζκνο
Διιήλσλ Παξαγσγώλ Απνζηαγκάησλ θαη Αιθννινύρσλ Πνηώλ (Σ.Δ.Α.Ο.Π.),
θάιεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο, παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πνηώλ θαζώο
θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ηεο επηηόπηαο θαηαλάισζεο λα
ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξναγσγή θαη
δηαζθάιηζε ηεο ππεύζπλεο δηάζεζεο, πώιεζεο θαη θαηαλάισζεο αιθνόι.
Δπηπιένλ, ηελ πξσηνβνπιία έρνπλ αγθαιηάζεη εμεηδηθεπκέλνη θνξείο ζε
δεηήκαηα πξόιεςεο θαη δεκόζηαο πγείαο πνπ ζπκβάιινπλ ελεξγά ζην έξγν
ηεο Σπκκαρίαο κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο γλώζε θαη εκπεηξία.
Βάζεη ζηνηρείσλ ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε αιθνόι ζηελ Διιάδα είλαη από
ηηο ρακειόηεξεο ζηελ ΔΔ. Ωζηόζν, έξεπλεο θαηαγξάθνπλ όηη πνιινί λένη
έξρνληαη ζε επαθή κε ην αιθνόι ζε κηθξή ειηθία ιόγσ θαη ηεο ειιηπνύο
εθαξκνγήο ηνπ λνκνύ ηεο κε πώιεζεο αιθνόι ζε αλήιηθνπο. Σε απηό ην
πιαίζην, ν ξόινο ηεο Σπκκαρίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε
όισλ ησλ ειηθηαθώλ θνηλώλ, θαη ηε δηεμαγσγή ελόο αλνηρηνύ θνηλσληθνύ
δηαιόγνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε ππεύζπλσλ πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ην αιθνόι
απνθηά αθόκα κεγαιύηεξε ζεκαζία.

