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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συνάδελφε, πάρε τον ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ από το Σωματείο με τις 

νόμιμες τιμές και ανάρτησέ τον στο μαγαζί σου. Η Τουριστι-
κή Αστυνομία το πρώτο που αναζητεί είναι ο τιμοκατάλογος 
σφραγισμένος απ’ το Σωματείο. 
Πληροφορίες δίδονται απ’ το γραφείο της Α.Κ.Α. - Βουλής 16 

- 2ος όροφος - Σύνταγμα, τις ώρες 9.30 π.μ. - 13.30 μ.μ., τηλ.: 
2103248418, Τηλ. και Fax: 2103220406.
Επίσης μπορείτε να τον προμηθευτείτε και από τον Επίτιμο 

Πρόεδρο της Α.Κ.Α. κ. Νίκο Γιαννόπουλο - Σύρου 62 - Περιστέρι 
- ώρες 14.00 μ.μ. - 22.00 μ.μ., τηλ. επικοινωνίας 210-5731943.

Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων στον κλάδο εστίασης και αναψυχήςΧρόνος έκδοσης των αποδείξεων στον κλάδο εστίασης και αναψυχής

Στον επίτιμο Πρόεδρο της ΑΚΑ κ. Νίκο Γιαννόπουλο - 
στον Αντιπρόεδρο κ. Χρήστο Δανδάκη και στην κα Αγλαΐα 
Παπανδρεοπούλου Δημοσίων Σχέσεων ευχόμαστε Χρόνια 
Πολλά για την ονομαστική τους εορτή, Υγεία και Ευτυχία 

σε αυτούς και τις οικογένειές τους καθώς και το 2010 
να πραγματοποιηθεί κάθε τους επιθυμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΗΜ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Η Αδελφότητα Καφεπωλών Αθηνών εύχεται σε όλους τους 
συναδέλφους και τις οικογένειές τους Χρόνια Πολλά και 

Καλή Χρονιά γεμάτη υγεία - δημιουργία - αγάπη 
και περισσότερη Ειρήνη για όλο τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καφεπωλών 
Ελλάδας εύχονται το 2010 να είναι καλή και 

παραγωγική χρονιά με ότι καλό επιθυμεί ο καθένας.

Με την ΠΟΛ 1122/16-9-09 
το υπουργείο Οικονομίας δι-
ευκρίνισε τα της έκδοσης των 
αποδείξεων λιανικής πώλησης 
από τους εκμεταλλευτές των 
κέντρων διασκέδασης και όλων 
των καταστημάτων γενικά, που 
διαθέτουν στο κοινό οποιοδή-
ποτε είδος τροφής ή ποτού για 
επιτόπια κατανάλωση.
Οπως αναφέρει η ΠΟΛ, απο-

φασίστηκε:
Η απόφαση 1057674/279/

ΠΟΛ. 1081/12.6.2009 (ΦΕΚ Β’ 
1211/19.6.2009), «Χρόνος έκ-
δοσης των αποδείξεων λιανικής 
πώλησης από τους εκμεταλλευ-
τές των κέντρων διασκέδασης 
και όλων των καταστημάτων 
γενικά που διαθέτουν στο κοι-
νό οποιοδήποτε είδος τροφής 
ή ποτού για επιτόπια κατα-
νάλωση», αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1. Από  την  1.7.2009 και 
εφεξής, οι εκμεταλλευτές των 
κέντρων διασκέδασης και όλων 
των καταστημάτων γενικά, που 
διαθέτουν στο κοινό οποιοδή-
ποτε είδος τροφής ή ποτού για 

επιτόπια κατανάλωση (κέντρα 
διασκέδασης, εστιατόρια, ψη-
τοπωλεία, μεζεδοπωλεία, τα-
βέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες 
και λοιπά συναφή), εκδίδουν 
τις αποδείξεις λιανικής πώλη-
σης (Α.Λ.Π.), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1809/1988 και 
του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 
186/1992), και παραδίδουν 
αυτές με την εκτέλεση κάθε 
μιας παραγγελίας (σερβιρί-
σματος), αρχικής ή συμπλη-
ρωματικής, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα από τις διατάξεις 
της Α.Υ.Ο. 1060347/648/ΠΟΛ. 
1183/17.8.1990 (ΦΕΚ Β’ 561), 
κατά περίπτωση.

2. Από την ίδια ως άνω ημερο-
μηνία παύουν να ισχύουν οι δια-
τάξεις των Α.Υ.Ο. 1050321/504/
ΠΟΛ. 1117/31.5.1991 (ΦΕΚ Β’ 
454) και 1075406/635/ΠΟΛ. 
1238/26.10.1992 (ΦΕΚ Β’ 736), 
περί του εναλλακτικού τρόπου 
έκδοσης των ως άνω αποδεί-
ξεων λιανικής πώλησης με την 
έκδοση θεωρημένων δελτίων 
παραγγελίας.

3. Κατ’ εξαίρεση των ανα-

φερομένων στην παράγραφο 
1 της  παρούσας,  όσοι  από 
τους επιτηδευματίες της ίδιας 
παραγράφου κάνουν χρήση 
μηχανογραφικών  συστημά-
των καταχώρησης και παρακο-
λούθησης παραγγελιοληψιών 
και σημαίνουν τα εκδιδόμε-
να φορολογικά τους στοιχεία 
(Α.Λ.Π.) με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ 
του ν.1809/1988, υποχρεωτικά 
σημαίνουν ηλεκτρονικά και την 
κάθε καταχώρηση παραγγελίας 
στο μηχανογραφικό τους σύ-
στημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή 
εκτυπώνεται άμεσα ή όχι).
Σε κάθε καταχωρούμενη ηλε-

κτρονικά παραγγελία, εκτός 
από τα πλήρη στοιχεία του 
εκδότη, περιλαμβάνονται υπο-
χρεωτικά και η ημερομηνία και 
η ώρα, τα είδη αναλυτικά και 
σι ποσότητες που σερβίρονται, 
ο α/α του τραπεζιού, ο α/α της 
παραγγελίας (σερβιρίσματος) 
και προαιρετικά η αξία κάθε 
είδους, αποκλειόμε νης της ανα-
γραφής της μερικής ή συνολικής 
αξίας κατανάλωσης. Επιτρέπε-
ται να προσδιορί ζεται το είδος 
των σερβιριζόμενων αγαθών 

με κωδικούς αριθμούς, εφόσον 
τηρείται θεωρημέ νο βιβλίο (μη-
τρώο) κωδικής αρίθμησης.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία 

“..._a.txt” και “..._b.txt”) της σή-
μανσης κάθε καταχαρούμε νης 
και σημαινόμενης παραγγελίας 
φυλάσσον ται, όπως και τα φορο-
λογικά στοιχεία, για όσο χρόνο 
ορίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., με την 
υποχρέωση να εκτυπώνονται 
άμεσα και να παραδίδονται, σε 
περίπτωση που αυτό ζητηθεί 
από οποιονδήποτε φορολογικό 
έλεγχο.
Στην απόδειξη λιανικής πώλησης 

(Α.Λ.Π.), που σημαίνεται και εκδί-
δεται με την ολοκλήρω ση της εξυ-
πηρέτησης του πελάτη (κλείσιμο 
λογαριασμού τραπεζιού) αναγρά-
φονται αναλυ τικά τα είδη σε κάθε 
περίπτωση (ανεξάρτητα από τη 
χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών 
κατά την καταχώρηση της παραγ-
γελίας), η ποσότητα και η αξία για 
κάθε είδος, η συνολική αξία και ο 
αύξων ή οι αύξοντες αριθμοί των 
σχετικών κατα χωρήσεων - παραγ-
γελιών, που έχουν καταχω ρηθεί 
κατά τα ως άνω.”



ΣΕΛΙΔΑ 2 ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

Οργανο  της Αδελφότητας
Καφεπώλων Αθηνών
Γραφεία: Βουλής 16 

2ος όροφος
Τηλ.: 2103248418
FAX: 2103220406
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ:

Iωάννης Δ. Κατσογιάννης
Σ. Γονατά 34, Περιστέρι, 

Τ.Κ. 12133 
Τηλ. 2105746004, 2105742626
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Καφεπωλών
Φωτοστοιχειοθεσία-

Εκτύπωση
I. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ.: 2105245702
Ετήσια Συνδρομή:
Για τα Μέλη: 13 €

Για Σωματεία, Επιμελητήρια,
Επαρχία: 18 €

ΓΣΕΒΕΕ   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Ωράριο 
Λειτουργίας 

των καταστημάτων
Η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της προς 

την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας, κα Λ. Κα-
τσέλη, επισημαίνει τα ακόλουθα:

- Η Αγορά έχει ανάγκη από περισ-
σότερο εισόδημα για κατανάλωση 
και όχι για περισσότερες «βόλτες» 
των καταναλωτών στα καταστήματα. 
Κάθε συζήτηση για επιπλέον ώρες 
και Κυριακές υποκρύπτει σχεδια-
σμούς για μεγαλύτερη συρρίκνωση 
του Ανταγωνιστικού Δικτύου των 
Μικρών επιχειρήσεων και αναδιανο-
μής της οικονομικής πίτας υπέρ των 
Μεγάλων αλυσίδων και Υπερκατα-
στημάτων, που τελικά θα οδηγήσει 
και στην πλήρη χειραγώγηση των 
τιμών στην Ελλάδα.

- Άμεση αναθεώρηση με νομο-
θετική παρέμβαση του σημερινού 
πλαισίου των ωρών λειτουργίας 
των καταστημάτων. Κατάργηση 
των σχετικών διατάξεων του Ν. 
3377/2005 (άρθρο 12). Επαναφορά 
του προγενεστέρου καθεστώτος, 
όπου οι παράγοντες της Αγοράς και 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση ρύθμιζαν το 
χρήσιμο για τις Τοπικές Αγορές και 
Κοινωνίες πλαίσιο ωρών λειτουργί-
ας των Καταστημάτων.
Η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο 

πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας κατα-
στημάτων στην Ευρώπη. Επιπροσθέ-
τως δε, στην Ελλάδα η Οικονομική 
«πίτα» στο λιανεμπόριο δεν αυξάνε-
ται αλλά αναδιανέμεται υπέρ των 
μεγαλυτέρων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα και με έρευνα του 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για 
τις ΜΜΕ: Η απελευθέρωση του 

ωραρίου των λιανεμπορικών κατα-
στημάτων φαίνεται να επιταχύνει 
τη μείωση του μεριδίου αγοράς 
των ΜΜΕ, ελαττώνοντας την κερ-
δοφορία τους (το κόστος αυξάνει 
περισσότερο από τις πωλήσεις). 
Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι 
πιο ικανές να εκμεταλλευτούν το 
συνεχές ωράριο μια και είναι σε 
θέση να προσλάβουν εργαζομέ-
νους μερικής απασχόλησης και να 
οργανώσουν εναλλαγές βάρδιας. 
Τα μικρά καταστήματα δεν έχουν 
την δυνατότητα να πληρώνουν 
έναν επιπλέον εργαζόμενο και 
ειδικότερα τα μικρά εξειδικευμέ-
να μαγαζιά δεν είναι σε θέση να 
προσλάβουν φθηνό ανειδίκευτο 
προσωπικό μερικής απασχόλησης, 
αφού η σωστή εξυπηρέτηση των 
πελατών απαιτεί ένα συγκεκριμένο 
βαθμό εμπειρίας.
Οι βήμα προς βήμα ρυθμίσεις - 

προηγούμενα με την διεύρυνση 
του ωραρίου λειτουργίας και ιδιαί-
τερα με την διεύρυνση του ωραρί-
ου του Σαββάτου (έως 20:00), που 
ήτανε και απαίτηση συγκεκριμένων 
επενδυτών - τώρα με τις συνεχείς 
πιέσεις για λειτουργία ορισμένες 
Κυριακές, ευρίσκονται στο γενικό-
τερο πλαίσιο «μεταρρυθμίσεων» για 
δημιουργία συνθηκών που οδηγούν 
σε όλο και μεγαλύτερη συρρίκνωση 
του μεγάλου Δικτύου των Μικρών 
επιχειρήσεων.
Όχι μόνο δεν πρέπει να τίθεται 

θέμα λειτουργίας των καταστημά-
των τις Κυριακές (εκτός της ήδη 
ισχύουσας προ Χριστουγέννων), 
αλλά θα πρέπει να καταργηθεί και 
η σχετική διάταξη του Ν. 3377/2005 
(άρθρο 12) περί ωραρίου και να 
επανέλθουμε στο παλαιό καθεστώς, 
όπου οι παράγοντες της Αγοράς και 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση ρύθμιζαν το 
ωράριο λειτουργίας.
Το μεγάλο πρόβλημα της Αγοράς 

είναι το διαθέσιμο εισόδημα για 
κατανάλωση και αυτό δεν αυξάνεται 
με περισσότερες ώρες για «βόλτες» 
στα καταστήματα και ιδιαίτερα στα 
Υπερκαταστήματα. Η συζήτηση που 
πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι 
ο περιορισμός των ωρών λειτουργί-
ας των καταστημάτων στην κατεύ-
θυνση του «ωφέλιμου» ωραρίου και 
όχι η διεύρυνσή του, έστω και με μια 
ακόμη Κυριακή.
Σημειωτέον δε, ότι δεν «έπεσαν» 

και οι τιμές από την διεύρυνση του 
ωραρίου στην Ελλάδα, τουναντίον 
χειραγωγήθηκαν ακόμα περισσό-
τερο.
Η Γενική Συνομοσπονδία αναμένει 

τις ενέργειες της Υπουργού στην 
κατεύθυνση νομοθετικών πρωτο-
βουλιών που θα επαναφέρουν τις 
προ του Ν. 3377/2005 διατάξεις 
περί ωραρίου λειτουργίας κατα-
στημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Οι εισφορές ΟΑΕΕ 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 84/31-8-2009 του ΟΑΕΕ για τις εισφορές νέων και 

παλιών ασφαλισμένων ισχύουν τα εξής: 
Σύμφωνα με την αριθμ. Φ40035/16987/1671/23-7-2009 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ 1555/29-7-09 τεύχος Β’) η μηνιαία ατομική εισφορά του κλάδου υγείας για 
τους «παλαιούς» ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (Ν.2084/92) ορίζεται σε 90 (ενενήντα) 
ευρώ από 1-7-2009.
Υστερα από τα ανωτέρω η εισφορά του κλάδου ασθενείας για τις ασφαλιστι-

κές κατηγορίες ΠΟ1 έως Π14 διαμορφώνεται σε 90 (ενενήντα) ευρώ και για τις 
ασφαλιστικές κατηγορίες Π51 έως Π64 σε 126 (εκατόν είκοσι έξι) ευρώ.
Το σύνολο των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω ασφαλισμένων 

από 1-7-2009 διαμορφώνεται ως εξής:

Λαογραφική Στήλη
ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ο μάγκας και ο Καφετζής
Κάποτε, ένας μάγκας, πηγαίνει σ’ ένα καφενείο μαζί με τους φίλους του, για να 

παίξει λίγο τάβλι, ώστε να περάσει η ώρα. Πηγαίνει λοιπόν, κάθεται και περιμένει 
μέχρι να έρθει ο καφετζής να πάρει παραγγελία.

- Τι θα πάρετε παρακαλώ;
- Που ‘σαι φίλε, θέλω ένα καφεδάκι περιποιημένο. Δε θέλω να είναι ούτε πολύ 

γλυκός, αλλά ούτε και πολύ πικρός. Τσακ στη μέση. Δε θέλω να έχει ούτε πολ-
λές φουσκάλες, αλλά ούτε και λίγες. Τσακ στη μέση. Το φλυτζάνι στο οποίο θα 
το βάλεις, δε θέλω να είναι ούτε πολύ μεγάλο, αλλά ούτε και πολύ μικρό. Τσακ 
στη μέση.
Ο καφετζής αγανακτισμένος φεύγει.
- Ε! Φίλε που πας, δε τελείωσα ακόμα. Άκου λοιπόν. Μαζί με το καφέ θέλω 

και κουλουράκια. Τα οποία, δε θέλω να είναι ούτε πολύ μεγάλα, αλλά ούτε και 
πολύ μικρά. Τσακ στη μέση. Δε θέλω να έχουν ούτε πολύ σουσάμι, αλλά ούτε 
και λίγο. Τσακ στη μέση. Και τώρα σπάσε, είσαι ελεύθερος.

- Μάλιστα κύριε, απαντάει πυρ και μανία ο καφετζής.
Η ώρα περνούσε και ο μάγκας περίμενε τον καφέ του με ανυπομονησία. Το 

μαγαζί άδειασε και ο μάγκας δεν είχε πάρει ακόμα τον καφέ του. Έτσι λοιπόν, 
μετά από περίπου μιάμιση ώρα, λέει στο καφετζή:

- Ε! Φίλε! τι θα γίνει με τον καφέ;
Και ο καφετζής:
- Άκου μεγάλε! Δε σε έχω γραμμένο ούτε πολύ δεξιά, αλλά ούτε και πολύ 

αριστερά. Τσακ στη μέση…
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, Δεκέμβριος 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΤΟΣ 2010
Λόγω της διενέργειας εκλογών στα Επιμελητήρια το 2ο εξάμηνο του 

2010, οι κάτωθι συνάδελφοι - επαγγελματίες, αποφασίσαμε να κατέλθουμε 
με τον συνδυασμό Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α. (Ανεξάρτητη Κίνηση Μελών 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών) τον οποίο υποστηρίζουμε 
προσδοκώντας την εκλογή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Α.
Ακολουθούν:
Επώνυμο - Υπογραφή - Επάγγελμα - Συνδικαλιστική ιδιότητα

Λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης 
στον ΟΑΕΕ η καταβολή εισφορών χωρίς
νόμιμη άσκηση επαγγέλματος
Ï ÏÁÁÅ ìå ôçí åãêýêëéï Áñéè. 98/7.10.2009 “Äéåõ-
êñéíßóåéò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìåôáâáôéêþí 
äéáôÜîåùí ôïõ áñèñ. 18 ðáñ. 4 ôïõ ÐÄ 258/2005” äßíåé 
ïäçãßåò ãéá ôçí áíáãíþñéóç ôïõ ÷ñüíïõ áóöÜ ëéóçò, ãéá 
ôïí ïðïßï Ý÷ïõí êáôáâëçèåß áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò 
óôá êáôáñãïýìåíá Ôáìåßá ÔÅÂÅ-ÔÁÅ-ÔÓÁ, åíþ äåí 
óõíÝôñå÷áí ïé íüìéìåò ðñïûðïèÝóåéò áóöÜëéóçò.

Ειδικότερα η εγκύκλιος ανα-
φέρει:
Στο αρθρ. 18 παρ. 4 του ΠΔ 

258/2005, αναφέρεται ότι:
“Χρόνος για τον οποίο έχουν 

καταβληθεί ασφαλιστικές εισφο-
ρές στα καταργούμενα Ταμεία 
ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ενώ δεν συνέ-
τρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις 
ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος 
ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και δεν 
επιστρέφονται ασφαλιστικές ει-
σφορές με την προ ϋπόθεση ότι 
δεν έχει εκδοθεί απόφαση δια-
γραφής και δεν υπάρχει ασφάλι-
ση σε άλλο φορέα κύριας ασφά-
λισης ή το Δημόσιο”.
Διευκρινίζουμε ότι με τη διά-

ταξη αυτή, ο Νομοθέτης έδωσε 
λύση για τα προβλήματα, που 
θα δημιουργούνταν με την ενο-
ποίηση των Ταμείων κατά τη 
μεταβατική περίοδο, διότι στα 
καταργηθέντα Ταμεία δεν εφαρ-
μόζονταν η ίδια πρακτική για 
τη νομιμοποίηση του χρόνου 
ασφάλισης.
Για το λόγο αυτό η διάταξη 

αναφέρεται αποκλειστικά στη 
νομιμοποίηση εισφορών, που 
κατά την ενοποίηση των Ταμεί-
ων, είχαν ήδη καταβληθεί, χωρίς 
να παρέχεται η δυνατότητα να 
καταβληθούν εκ των υστέρων ει-
σφορές, που αφορούν τα μέχρι 
τον 12/06 χρονικά δια στήματα 
σε περιπτώσεις, που υπάρχουν 
κενά (απλήρωτα) διαστήματα.
Στις περιπτώσεις ύπαρξης κε-

νών πληρωμής, η πράξη διαγρα-
φής θα αναφέρεται και στα κενά 
διαστήματα, όπως στο παράδειγ-

μα, που ακολουθεί.
ÐáñÜäåéãìá
Ασφαλισμένος φέρεται εγγε-

γραμμένος σε καταργηθέν Τα-
μείο από 1/1/95.
Το επάγγελμα, με το οποίο 

ασφαλίστηκε, διεκόπη τον 2/03 
χωρίς να έχει υποβληθεί μέχρι 
σήμερα αίτηση του ασφαλισμέ-
νου για διαγραφή από την ασφά-
λιση.
Κατέβαλε ασφαλιστικές εισφο-

ρές από 1/95-12/03, από 3/04-
6/04 και από 1/06-4/07.
Στην περίπτωση αυτή, η πράξη 

διαγραφής θα πρέπει να ορίζεται 
ως εξής:
Διαγράφεται από 1/1/04 

έως 2/04, από 7/04 έως 12/05 
και οριστικά διαγράφεται από 
1/1/07.
Οι πράξεις διαγραφής, ακόμη 

και αν περιλαμβάνουν εφαρμο-
γή των διατάξεων του αρθρ. 18 
παρ. 4 του ΠΔ 258/2005, θα 
πρέπει να διενεργούνται κανο-
νικά από τα Περιφερειακά Τμή-
ματα και σε καμία περίπτωση δε 
θα διαβιβάζονται για διενέργεια 
με το σκεπτικό της ανα γνώρισης 
χρόνου.
Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι 

οι διατάξεις του ΠΔ 258/2005 
έχουν εφαρμογή σε όλους τους 
ασφαλισμένους «νέους» και «πα-
λαιούς» εκτός των περιπτώσεων, 
που υπάρχουν ειδι κές διατάξεις 
για τους «νέους»
Κατά συνέπεια, το αρθρ. 18, 

παρ. 4, που αναλύουμε σήμερα, 
θα εφαρμόζεται και για τις δύο 
κατηγορίες ασφαλισμένων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλείται καφενείο που φέρει το όνομα 
«ΒΙΟΛΕΤΑ» και βρίσκεται στην πλατεία 

Κυψέλης, οδός πλατεία Κυψέλης 2 με άδεια 
τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8670931 

κ. Δανδάκης Χρήστος

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ...................... 210 5746004 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Χρήστος ΔΑΝΔΑΚΗΣ ................... 210 8670931
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Δημοσθένης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ....... 210 8235659
ΤΑΜΙΑΣ κ. Θεοδώρα ΜΑΡΟΥΛΗ ..................................... 210 5741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ κ. Ηλίας ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ............. 210 2012206
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 
κ. Αγλαΐα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ................................... 210 5737350
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ... 210 5780140
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Ηλίας ΠΑΠΠΑΣ  ..................................... 210 7754191
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δημήτριος ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ...................... 210 5735496
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
κ. Γεώργιος Δάβρης ............................................................ 22950 73282
κ. Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ....................................... 210 5244129

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα 
που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
μέλη του Σωματείου μας.

ÅÈÍÉÊÇ 
Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ 

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ, ÊÁ-
ÔÏÉÊÉÙÍ, ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ, ÕÃÅÉÁÓ, 
ÓÕÍÔÁÎÉÏÄÏÔÉÊÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ 
- ÄÁÍÅÉÁ (ÓÔÅÃÁÓÔÉÊÁ, ÅÐÁÃÃÅË-
ÌÁÔÉÊÁ, ÊÁÔÁÍÁËÙÔÉÊÁ) ÌÅÓÙ 

ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ. 

ÃÉÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÔÏÕ ÓÙÌÁÔÅÉÏÕ ÊÁÉ 
ÔÉÓ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÅÓ ÔÏÕÓ ÅÊÐÔÙÓÇ 

10% ÓÔÉÓ ÁÓÖÁËÉÓÅÉÓ. 

ÌÐÏÕÆÉÍÅÊÇÓ ÔÁÎÉÁÑ×ÇÓ
ÔÇË. ÊÅÍÔÑÏ 210-9092095 

ÊÉÍ. 6932040165
Ä/ÍÓÇ: ÓÊÏÕËÅÍÉÏÕ 1 ÐËÁÔÅÉÁ 
ÊËÁÕÈÌÙÍÏÓ (3ïò üñïöïò) 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της 

ΑΚΑ εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

στους εορτάζοντες του μήνα 

Δεκεμβρίου: Βαρβάρα, Σάββας, 

Νίκος, Νικολέτα, Άννα, Σπύρος, 

Σπυριδούλα, Ελευθέριος, Ελευ-

θερία, Ανθή, Διονύσης, Διονυ-

σία, Αγλαΐα, Ιουλία, Ευγενία, 

Χρήστος, Χριστίνα, Μανώλης, 

Στέφανος, Στεφανία

Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò 
Óõíå÷ßæïíôáé ôá óåìéíÜñéá ôå÷íéêþí áóöáëåßáò. Ïé åí-

äéáöåñüìåíïé, ðïõ åðéèõìïýí íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ, 
ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôï ãñáöåßï åðáããåëìáôé-
êþí èåìÜôùí ôïõ Å.Å.Á. óôï ôçëÝöùíï: 210-3601651-3 
(åóùô.22).
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ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ “ΜΙΛΟΥΝ” ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΙΩΝΩΝ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ

Το τέλος του καπνίσματος “τελειώνει” και τα καφενεία
Είναι μάλλον οι τελευταίοι 

μιας παράδοσης αιώνων που 
σήμερα σβήνει. Τουλάχιστον 
στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Κοιτάζουν τους εναπομείνα-
ντες πελάτες τους να φεύ-
γουν. Τις άδειες καρέκλες, 
τα άδεια τραπέζια. Το μόνο 
που δεν μπορούν οι ιδιοκτή-
τες παραδοσιακών καφενεί-
ων να κοιτάξουν πλέον είναι 
το μέλλον. 

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

“Αργά ή γρήγορα θα ερχό-
ταν αυτή η μέρα”, λένε σήμε-
ρα. “Η απαγόρευση του τσιγά-
ρου ήταν απλά το τελειωτικό 
για εμάς χτύπημα”, καταλή-
γουν. Πλέον “για μια γόπα τσι-
γάρο ο καφετζής πρέπει ή να 
γίνει καταδότης του πελάτη 
του ή να κλείσει για να μην τον 
κλείσουν τα πρόστιμα”.
Με τους στίχους “κι εμείς 

οι τρεις στον καφενέ, τσιγά-
ρο πρέφα και καφέ, βρε δεν 
βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδελ-
φέ” ξεκίνησε και η κουβέντα 
μας με τον Ιωάννη Κατσόγιαν-
νη πρόεδρο της Αδελφότητας 
Καφεπωλών Αθηνών, αλλά και 
της Ομοσπονδίας Καφεπω-
λών Ελλάδος. Πλέον, τόσο ο 
ίδιος ως ιδιοκτήτης καφενείου 
όσο και συνάδελφοί του λένε 
“με κλειστό τον καφενέ, χω-
ρίς τσιγάρο, ούτε πρέφα, με 
πικρό καφέ, βρε δεν βαριέσαι 
υπουργέ”.
Τη στιγμή που στο καφενείο 

της Βουλής οι εθνοπατέρες 
καπνίζουν ανενόχλητοι, στα 
υπόλοιπα καφενεία, σύμφωνα 
με τον κ. Κατσόγιαννη, υπάρ-
χει μείωση της πελατείας από 
50% έως 70% και μείωση στα 
καταστήματα έως και 70%. 
“Δεν θέλω να γίνω χωροφύ-
λακας. Καταδότης του πελάτη 
μου. Έρχεται να μου αφήσει 
τη δραχμή του και εγώ θα τον 
διώξω; Άμα του πω να βγει 

έξω, πλέον δεν εί-
ναι πελάτης μου. 
Σου λένε: Εάν θες, 
χώρισε το μαγαζί 
σου στα δύο. Έλα 
όμως μετά που δεν 
σου δίνει άδεια η 
Πυροσβεστική . . . 
Τις προάλλες βλέ-
παμε το ντέρμπι 
Ολυμπιακού - Πα-
ναθηναϊκού. Είχα 
μόνο δύο πελά-
τες. Επί τσιγάρου 
το μαγαζί θα ήταν 
γεμάτο. Τώρα το 
πρόστιμο είναι 500 
ευρώ για τον ιδιο-
κτήτη και 50 ευρώ για τον κα-
πνιστή πελάτη. Στην καλύτερη 
των περιπτώσεων θα αντέξω 
πέντε χρόνια ακόμα”.
Αρκετοί, ωστόσο, ιδιοκτήτες 

καφενείων και εργαζόμενοι σε 
αυτά τάχθηκαν υπέρ του πε-
ριορισμού καπνίσματος, με το 
σκεπτικό πως είναι οι πρώτοι 
που βιώνουν στις δουλειές τους 
το παθητικό κάπνισμα. Παρ’ όλ’ 
αυτά πρότειναν λύσεις για να 
μην απαγορευθεί το κάπνισμα 
στα καφενεία, ενώ παράλληλα 
δεν θα κινδυνεύει και ο παθητι-
κός καπνιστής. Όπως π.χ. να το-
ποθετηθούν καλύτεροι εξαερι-
σμοί και ιονιστές 
αέρα. Απέστειλαν 
τεκμηριωμένες 
προτάσεις στο 
υπουργείο Υγεί-
ας, όμως ακόμα περιμένουν κά-
ποιος αρμόδιος να βρεθεί προ-
κειμένου να τις συζητήσουν.
Αρκετοί επίσης καφεπώλες 

αφαίρεσαν τα “διασκευασμένα 
τραπέζια παιγνιοχάρτων”. Τα 
τσόχινα τραπέζια για τα οποία 
πληρώνουν (για κάθε τραπέζι) 
φόρο 700 ευρώ ετησίως. “Ο 
χαρτοπαίχτης είναι στο 90% των 
περιπτώσεων και καπνιστής”, 
λέει ο κ. Κατσόγιαννης, που 
αναγκάστηκε να τα αφαιρέσει.

“Νομίζουν ότι βγάζουμε τα 

εκατομμύρια”, λέει η Θεοδώ-
ρα Μαρούλη, που διατηρεί 
καφενείο με τον άντρα της 
στο Περιστέρι. “Είμαστε σε 
φθίνουσα πορεία. Οι νέοι δεν 
έρχονται και η απαγόρευση 
του τσιγάρου ήρθε και έδε-
σε. Όμως τα καφενεία έτσι 
λειτουργούσαν. Όλοι εδώ 
είναι γνωστοί μεταξύ τους. 
Είναι παλιοί συμμαθητές, γεί-
τονες. Είναι η συνέχεια της 
παλιάς γειτονιάς που πλέον 
δεν υπάρχει. Τι θα πεις τώρα 
σε μια τέτοια παρέα που 
υπάρχουν και καπνιστές; Εσύ 
θα περάσεις έξω, εσύ θα κά-
τσεις! Το πολύ να αντέξου-

με δύο με τρία 
χρόνια ακόμα”. 
Στο πλευρό της 
και ο άντρας 
της, Φίλιππος 
Μαρούλης, που 

παραδέχεται πως το μέτρο 
δεν έχει ζορίσει ακόμα αρκε-
τά. Παρ’ όλ’ αυτά “η κίνηση 
πέφτει και θα πέσει ακόμα 
περισσότερο. Πριν από δύο 
χρόνια κλείναμε στις δύο-
τρεις τα ξημερώματα. Τώρα 
το πολύ να κάτσουμε μέχρι 
τις έντεκα”.
Τα γραφεία της Αδελφό-

τητας και της Ομοσπονδίας 
δέχονται σχεδόν καθημερινά 
καταγγελίες από ιδιοκτήτες 

καφενείων. “Όλοι 
με νύχια και με 
δόντια προσπα-
θούν να κρατη-
θούν”, λένε. Η 
κοινή πεποίθηση 
είναι πως σε βά-
θος πενταετίας 
η  συντριπτική 
πλειονότητα των 
παραδοσ ιακών 
καφενείων θα βά-
λει λουκέτο ή θα 
αλλάξει χρήση. 
Με τους πελάτες 

Ελλάς - Τουρκία 
“συμμαχία” 

στα… καφενεία 

Δυο-τρία χρόνια ζωής προβλέπουν για πολλά καφενεία οι ιδιοκτήτες τους

Φίλιππος Μαρούλης: Η κίνηση έχει ήδη πέσει
«Σβήνουμε» λέει ο πρόεδρος των 

Καφεπωλών Αθηνών Ιωάννης Κατσόγιαννης

τους να είναι συ-
νταξιούχοι, εργά-
τες και οικοδόμοι, 
δεν μπορούν ούτε 
να ανεβάσουν τις 
τιμές γιατί θα φύ-
γουν και αυτοί. 
“Οι νέοι δεν έρχο-
νται, προτιμούν τις 
καφετέριες, ενώ 
αρκετά καφενεία 
δεν έχουν καν το 
κεφάλαιο για να 
ανακαινιστούν”.
Το  καφενε ίο 

στην Ελλάδα είναι 
μέρος της παρά-
δοσής της. Είναι 

για την Ελλάδα ό,τι είναι για 
την Αγγλία οι παμπ, για τη Γερ-
μανία οι μπιραρίες, για τη Γαλ-
λία οι μπουάτ, για την Ιταλία τα 
καφέ κ.λπ. Τα δε παραδοσιακά 
καφενεία στη γειτονική Τουρ-
κία αντιμετωπίζουν, από τότε 
που απαγορεύτηκε και εκεί το 
κάπνισμα, παρόμοια προβλή-
ματα με τα ελληνικά.
Τον περασμένο Οκτώβριο 

πραγματοποιήθηκε και συνά-
ντηση μεταξύ της Αδελφότη-
τας Καφεπωλών Αθηνών και 
του Συλλόγου Καφεπωλών 
Σμύρνης από την Τουρκία, 
προκειμένου να συζητηθούν 
τα κοινά προβλήματα του κλά-
δου. Παράλληλα, έγινε ανταλ-
λαγή ιδεών, ενώ συζητήθηκαν 
και κοινά σημεία δράσης. Στην 
Τουρκία, από τη μέρα που 
απαγορεύτηκε το κάπνισμα, 
έχει μειωθεί η κίνηση των κα-
φενείων κατά 2ο%, ενώ μόνο 
στην Κωνσταντινούπολη έχουν 
κλείσει περίπου 500 καφενεία.

“Το μικρό και περιφρονημέ-
νο καφενεδάκι ήταν ο χώρος 
συνάθροισης του μεσαίου Έλ-
ληνα που ξεκουραζόταν από 
τα προβλήματα με την παρέα 
του, μιλώντας για τα πολιτι-
κά, παίζοντας τάβλι ή ξερή 
και καπνίζοντας ανέμελα ένα 
τσιγάρο”, επισημαίνουν από 
την Αδελφότητα Καφεπωλών 
Αθηνών και την Ομοσπονδία 
Καφεπωλών Ελλάδος. “Τα πα-
ραδοσιακά επαγγέλματα δεν 
πρέπει να σβήνουν. Δεν είμα-
στε τωρινοί. Ερχόμαστε από 
τα βάθη των αιώνων. Την πο-
νάω και την αγαπάω αυτή τη 
δουλειά. Για να συνεχίσουν να 
υπάρχουν τα παραδοσιακά κα-
φενεία παλεύουμε”, καταλήγει 
ο κ. Κατσόγιαννης.

Αναδημοσίευση από την 
«Σαββατιάτικη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ-

ΠΙΑ» 24 Δεκεμβρίου 2009


