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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.

Το Δ.Σ. της ΑΚΑ εύχεται στον Πρόεδρο 
κ. Ιωάννη Κατσόγιαννη για την ονομαστική 
του γιορτή ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, χαρούμενα, 

ευτυχισμένα με υγεία και αγάπη. 
Ο νέος χρόνος να του χαρίσει ό,τι επιθυμεί.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βουλής 16 Αθήνα Τ.Κ. 10562 - ΤΗΛ. 210 3248418 - FAX 210 3220406

YΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΥΠ’ ΟΨΗ Γενικού Γραμματέα 
Κον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΑΟ
Καραγεώργη Σερβίας 10 Αθήνα ΤΚ 10184

Η Κυβέρνηση τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά έχει 
διακηρύξει την έναρξη διαλόγου για τα λεγόμενα “ κλειστά 
επαγγέλματα”.
Ο Διάλογος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι συντε-
χνιακές σκοπιμότητες, και αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά να 
επιλύει τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα προς όφε-
λος του κοινωνικού συνόλου, αλλά και αποκαθιστώντας την 
τήρηση των νόμων.
Έχουμε επανειλημμένα τονίσει τα προβλήματα που δημι-
ουργούνται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μιας σειράς κλά-
δων εις βάρος των καφενείων.
Κλασικό παράδειγμα το κλειστό επάγγελμα των Πρακτό-
ρων ΟΠΑΠ, οι οποίοι αφού πάρουν την δυσεύρετη άδεια, 
μετατρέπουν τα πρακτορεία σε αυτοσχέδια καφενεία και 
χωρίς κανένα υγειονομικό σχεδιασμό, (τουαλέτες) κλπ.
Το παιχνίδι ΚΙΝΟ απαιτεί να παρευρίσκεται στον χώρο 
κληρώσεων για αρκετή ώρα ή ώρες ο παίκτης, ώστε να πα-
ρακολουθεί τις κληρώσεις από την οθόνη. Τα πρακτορεία 
για να ανταποκριθούν μετατρέπονται από χώροι κατάθεσης 
δελτίων ΟΠΑΠ, σε χώρους αθρόας συνάθροισης κοινού 
(καφενείων). Αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής είναι η 
εγκατάσταση μηχανών καφέ, και μάλιστα παρακάμπτοντας 
και TIC διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε 
κλειστούς χώρους.
Την ίδια ώρα τα καφενεία χάνουν και τους τελευταίους 
πελάτες τους, οι οποίοι παρακολουθούν κληρώσεις, αγώ-
νες κλπ από τις τηλεοράσεις των Πρακτορείων - καφενείων. 
Σας τονίζουμε ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ δεν πληρώνουν 
ούτε δημοτικά τέλη που καταβάλουμε εμείς, οι μηχανές 
καφέ φυσικά δεν κόβουν ταμειακές αποδείξεις, ούτε φυ-
σικά εισπράττεται και αποδίδεται ΦΠΑ, για τα παρανόμως 

παρεχόμενα είδη καφενείου.
Η ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ 
ΟΠΑΠ, όπως το ΚΙΝΟ, που για να παιχτούν χρειάζονται 
την διαρκή παρουσία του παίκτη, θα σώσει μια σειρά 
καφενεία από το κλείσιμο, δεν επηρεάζει την λειτουργία 
των Πρακτορείων ΟΠΑΠ, μιας και τα υπόλοιπα παιχνίδια 
καθώς και το ΚΙΝΟ μπορούν να παίζονται και εκεί. Απλά 
θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουμε ως κράτος, και οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί να μην επιτρέπουν την μετατροπή 
των πρακτορείων σε χώρους συνάθροισης χωρίς κανένα 
υγειονομικό σχεδιασμό.
Η επέκταση του ΚΙΝΟ και στα καφενεία μόνο κέρδη θα 
επιφέρει και στο κράτος λόγω αύξησης των εσόδων, αλλά 
και στον πελάτη όπου αξιοπρεπώς έχοντας το τραπέζι 
του την τουαλέτα του, και τηρώντας τους υγειονομικούς 
κανόνες θα μπορεί να περνά την ώρα του. Σας τονίζουμε 
ότι ανέκαθεν τα δελτία ΠΡΟΠΟ - ΛΟΤΤΟ - ΤΖΟΚΕΡ - ΠΑΜΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ συντασσόντουσαν δωρεάν στα καφενεία και 
απλώς ο πελάτης πεταγόταν στο πρακτορείο για να τα 
καταθέσει.
Ελπίζουμε να δείτε την πρόταση μας με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον, και να μην επικρατήσουν για μία ακόμη 
φορά τα οργανωμένα συντεχνιακά συμφέροντα. Σας 
τονίζουμε ότι Καφενείο μπορεί να ανοίξει όποιος θέλει, 
και υπόκειται σε αυστηρότατους ελέγχους (φορολογικούς 
- ασφαλιστικούς - υγειονομικούς). Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
ανοίγουν μόνο οι έχοντες Μπάρμπα στην Κορώνη και 
Κατέχοντες; Ισχυρό πολιτικό μέσον!!! Είναι δίκαιο λοιπόν 
το Προνομιούχο Πρακτορείο ΟΠΑΠ, να μετατρέπεται σε 
Καφενείο και να οδηγεί εμάς στο λουκέτο;

Με εκτίμηση 
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΛ. ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο Υπόμνημά μας 
προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

θα αφορά τα ηλεκτρονικά παίγνια. 
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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 €

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).

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) 

Ταμειακές μηχανές παντού
Οι ταμειακές μηχανές θα μπουν παντού και οι φορολογού-

μενοι θα μαζεύουν όλες τις αποδείξεις. Αυτή είναι η πολι-
τική του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ελπίζει να 
αυξήσει τα έσοδα του κράτους. 
Έτσι ταμειακές μηχανές θα βάλουν όλα τα βενζινάδικα, τα 

ταξί, οι πωλητές λαϊκών αγορών ακόμη και τα μεγάλα περίπτε-
ρα.
Την ίδια ώρα το υπουργείο, πέρα από την αύξηση 10% του 

ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ποτά και τσιγάρα (προβλέπε-
ται στον προϋπολογισμό) προχωρεί σε πρόσθετη αύξηση στα 
συγκεκριμένα προϊόντα, η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ 15% 
και 20%.
Έτσι συνολικά η αύξηση του φόρου σε ποτά και τσιγάρα θα 

κυμανθεί μεταξύ 25% και 30% και θα οδηγήσει σε άνοδο των 
τιμών από 0,5 έως 1 ευρώ για κάθε πακέτο και 2 με 3 ευρώ για 
κάθε φιάλη.
Τα προβλεπόμενα έσοδα υπολογίζονται στα 600 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τώρα τις απο-

δείξεις, οι φορολογούμενοι 
θα πρέπει να τις μαζεύουν 
για να διασφαλίσουν το αφο-
ρολόγητο των 12.000 ευρώ 
το χρόνο για μισθωτούς - συ-
νταξιούχους και των 10.500 
ευρώ για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες.

Αφορολόγητο με αποδείξεις!
Ένα νέο τρόπο πίεσης στους 

φορολογούμενους καθιερώνει 
η κυβέρνηση με τις αποδείξεις. 
Τις συνδέει με το αφορολόγη-
το και λέει ότι, αν δεν έχουμε 
αποδείξεις, θα το χάσουμε ή 
θα χάσουμε μέρος από αυτό. 
Είναι να αναρωτιέται κανείς 
τι φταίει ένας φορολογούμε-
νος να χάσει το αφορολόγητο, 
επειδή κάποιοι φοροδιαφεύ-
γουν και δεν πάει το κράτος 
να συλλάβει τη φοροδιαφυγή. 
Αντίθετα βάζει τους συνεπείς 
φορολογούμενους να κυνηγά-
νε τους φοροφυγάδες, αλλιώς 
μας απειλεί με κύρωση!

“Και τώρα μαζεύουμε απο-
δείξεις από παντού”. Αυτό εί-
ναι το σλόγκαν που στέλνει 
το υπουργείο Οικονομικών σε 
όλους τους φορολογούμενους, 
“προκειμένου να μειωθεί η φο-
ροδιαφυγή” και να αυξηθούν 
τα δημόσια έσοδα.
Στο μεταξύ έχει γίνει ένα 

απίστευτο αλαλούμ με την πα-
ραπληροφόρηση των κατανα-
λωτών για το τι αποδείξεις και 
από πού πρέπει να μαζεύουν, 
σε σημείο που να μη ξέρουν τι 
να κάνουν. Σημειώνουμε δε ότι 
στο τέλος του χρόνου θα πρό-
κειται για εκατοντάδες εκα-
τομμύρια αποδείξεις, οι οποίες 
πέρα από το πρόβλημα απο-
θήκευσης, θα δημιουργήσουν 
και ένα τεράστιο κόστος δια-
χείρισης. Χιλιάδες εργατοώρες 

θα χαθούν στην προσπάθεια 
των φορολογουμένων να εγ-
γράψουν σε καταστάσεις τις 
αποδείξεις!
Το δήθεν κίνητρο που δίνει 

ίο υπουργείο Οικονομικών σε 
όσους συγκεντρώνουν απο-
δείξεις είναι υποτίθεται διπλό: 
αφενός θα λαμβάνονται υπό-
ψη για τον προσδιορισμό του 
ύψους του αφορολογήτου ορί-
ου και αφετέρου θα μπορεί ο 
φορολογούμενος να έχει επι-
πλέον έκπτωση φόρου, ιδιαίτε-
ρα για εκείνους με μεσαία και 
υψηλά εισοδήματα.
Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί 

σε τι ποσοστό θα εκπίπτουν 
αλλά, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στόχος είναι η επιστρο-
φή του φόρου για τους πολί-
τες-καταναλωτές να καλύπτει 
μέρος ή όλο το ΦΠΑ, που έχει 
καταβληθεί.
Με το νέο καθεστώς που 

πρόκειται να εφαρμόσει η κυ-
βέρνηση, ο πελάτης δε θα έχει 
λόγο να μη ζητεί απόδειξη, 
αφού και παραπάνω χρήματα 
να πληρώσει λόγω του ΦΠΑ 
αυτά θα του επιστραφούν με 
την εκκαθάριση της φορολογι-
κής δήλωσης.
Συμφωνά με τα όσα ισχύουν 

σήμερα, αλλά και τις προσθή-
κες που ετοιμάζει το υπουρ γείο 
Οικονομικών στη λίστα των δα-
πανών με αποδείξεις, που θα 
εκπίπτουν από το εισό δημα, οι 

πολίτες θα πρέπει από 1/1/10, 
να μαζεύουν ανελλιπώς αποδεί-
ξεις από σου-περμάρκετ, για-
τρούς, δικηγόρους, συμβολαιο-
γράφους, λογιστές- φοροτέχνες, 
ψυχιά τρους, λογοθεραπευτές, 
εμπόρους ειδών ένδυσης και 
υπόδησης, επίπλων, οικιακών 
συσκευών και εξοπλισμού, ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και πο-
δηλάτων.
Επίσης θα προστεθούν τα συ-

νεργεία αυτοκινήτων και δικύ-
κλων, ενώ θα εξακολουθή σουν 
να ισχύουν οι αποδείξεις απο 
κομμωτήρια, γυμναστήρια, ιν-
στιτούτα αισθητικής, καθώς και 
από ηλεκτρολόγους, υδραυλι-
κούς, ελαιοχρωματιστές, αλου-
μινάδες, πλακά δες, πατωματζή-
δες κ.ά., ενώ θα προστεθούν τα 
καθαριστήρια, τα βιβλιοπωλεία, 
οι καφε τέριες, τα ζαχαροπλα-
στεία και οι καντίνες (σήμερα 
ισχύει για εστιατόρια, ταβέρνες, 
μπαρ και κέντρα διασκέδασης).
Ακόμη θα λαμβάνονται υπό-

ψη οι αποδείξεις από ενοικια-
ζόμενα δωμάτια ή διαμερίσμα-
τα, ξενώνες κτλ. Παράλληλα θα 
περιληφθούν και οι αποδείξεις 
από ταξί, λαϊκές αγορές και άλ-
λες δραστηριότητες, που σήμε-
ρα δεν υποχρεούνται στην έκ-
δοση αποδείξεων.

Οι ρυθμίσεις 
του «Τειρεσία»
Αλλαγές στο όριο των οικο-

νομικών οφειλών που έχουν 
εξοφληθεί και δε θα εμφανίζο-
νται έφερε το νομοσχέδιο για 
τον Τειρεσία ενώ δεν «πέρασε» 
η μείωση του ανώτατου χρόνου 
διατήρησης στα αρχεία των μη 
εξοφλημένων οφειλών.
Συγκεντρωτικά οι αλλαγές 

στη λειτουργία του «Τειρεσία» 
Αναθεώρηση Τειρεσία Χρό-

νος Τήρησης
Δεν καταχωρούνται στον Τει-

ρεσία επιταγές που εξοφλού-
νται εντός: 30 ημερών αντί 8
Παραμονή στον Τειρεσία / 

επιταγές 
Από 3 χρόνια σε 2 
Παραμονή στον Τειρεσία / 

κάρτες, δάνεια και χορηγήσεις
Από 3 χρόνια σε 2
Παραμονή στον Τειρεσία / 

διαταγές πληρωμής
Από 4 χρόνια σε 3
Παραμονή στον Τειρεσία 

/ προγράμματα πλειστηρια-
σμών 
Από 5 χρόνια σε 4
Παραμονή στον Τειρεσία / 

κατασχέσεις - επιταγές του 
Ν.Δ. 1923
Από 5 χρόνια σε 4
Διοικητικές κυρώσεις του 

υπουργείου Οικονομικών
Από 5 χρόνια σε 4
Όριο ανεξόφλητων ποσών 

για μη εμφάνιση στον Τειρε-
σία
Από 500 ευρώ σε 1000 
Μη εμφάνιση στον Τειρεσία 

μετά την εξόφληση
Από 1000 ευρώ σε 3000.
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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.

¢äåéá ßäñõóçò & ëåéôïõñãßáò êáôáóôÞìáôïò õãåéïíïìéêïý åíäéáöÝñïíôïò
Δ/νση Αδειών Καταστημάτων & Θε-
αμάτων
Πληροφορίες & υποβολή αιτήσεων: 
Λιοσίων 22
Ωράριο κατάθεσης: 09.00 - 13.30 
πλην Τετάρτης
Τηλέφωνο: 210-52 77 035
Α. Δικαιολογητικά Προέγκρισης
Για την προέγκριση ο ενδιαφερό-

μενος φυσικό ή Νομικό πρόσωπο 
υποβάλλει:

1. Αίτηση προς τον Δήμο (έντυπο 
1). Αιτήσεις υποβάλλονται και από 
τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτη-
μένα για τον σκοπό αυτό.

2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 
για το είδος και την τοποθεσία του 
Καταστήματος (έντυπο 2).

3. Εγκριση του Υπουργού Πολιτι-
σμού (πρωτότυπη), μόνο για περιο-
χές που βρίσκονται εντός αρχαιολο-
γικής ζώνης, σύμφωνα με το άρθρο 
10 παρ. 3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΥΠ.
ΠΟ. Αιόλου 1 & Πελοπίδα / Πλάκα 
ή Μακρυγιάννη 2-4 / Μακρυγιάννη, 
ανάλογα με την περιοχή που βρί-
σκεται το κατάστημα).

4. Εγγραφο που αφορά τις Χρή-
σεις Γης (πρωτότυπο) από την Πο-
λεοδομία του Δήμου Αθηναίων (Σω-
κράτους 57). Αν το κατάστημα βρί-
σκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡ-
ΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, 
ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡ-
ΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ προσκομίζεται Συνη-
γορία (πρωτότυπη) από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
(Γραφείο Πλάκας -Κυρρήστου 6).

5. Διάγραμμα στο οποίο σημειώ-
νεται η ακριβής θέση του καταστή-
ματος.

6. Κανονισμό της Πολυκατοικίας, 
εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε 
χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελ-
λείψει αυτού απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε 
κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες 
δηλώσεις Ν. 1599/86 της πλειοψη-
φίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, 
στις οποίες θα αναγράφονται τα 
εξής: « Ως ιδιοκτήτης, με ποσοστό 
……….%, του κτίσματος επί της οδού 
………., δηλώνω ότι δεν υπάρχει κα-
νονισμός και επιτρέπω τη λειτουρ-
γία του υπό ίδρυση καταστήματος 
του (όνομα/επωνυμία) ….. ως ….. 
(είδος καταστήματος)...».

7. Το προβλεπόμενο από την 
61167/2007 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ Β2438/28.12.07 παράβολο 
(Διπλότυπο του Δήμου) και για κάθε 
κατηγορία είναι: α) Καταστήματα 
γενικά: 185 € β) Υπεραγορές τρο-
φίμων μέχρι 1000 τ.μ.: 180 € / από 

1001 μέχρι 5000 τ.μ.: 250 € / πάνω 
από 5.000 τ.μ.: 375 € γ) Κέντρα Δι-
ασκέδασης κάτω των 200 καθισμά-
των 840 €.

8. Αδεια διαμονής για άσκηση 
Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηρι-
ότητας για υπηκόους ξένου κράτους 
μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα 
ομογενούς ή νόμιμη προξενική θε-
ώρηση διαβατηρίου για τους ομο-
γενείς από χώρες του εξωτερικού. 
Διαβατήριο και Αδεια Διαμονής για 
υπηκόους ξένου κράτους μέλους 
Ε.Ε.

10. Ειδικά για κατ/ματα Ψητοπω-
λεία - Οβελιστήρια θα προσκομίζε-
ται Τεχνική Εκθεση Μηχανικού περί 
καταλληλότητας της καμινάδας.
Διαδικασία
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δι-

αβιβάζονται στην Δημαρχιακή Επι-
τροπή προκειμένου να αποφασίσει 
επί του αιτήματος της Προέγκρισης.
Β. Δικαιολογητικά 
για την έγκριση άδειας
Οταν η Δημαρχιακή Επιτροπή 

προεγκρίνει, υποβάλλεται αίτη-
ση από το ενδιαφερόμενο φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο ή από τρί-
τους, με εξουσιοδότηση (θεω-
ρημένο το γνήσιο της υπογρα-
φής), με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 
έγγραφα, από τα οποία θα αποδει-
κνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, 
δηλαδή τίτλοι κυριότητας του κατα-
στήματος και πρόσφατο πιστοποι-
ητικό ιδιοκτησίας από το υποθηκο-
φυλακείο ή συμφωνητικό μίσθωσης, 
θεωρημένο από την Εφορία.

2. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) 
κάτοψης μόνο των χώρων του κα-
ταστήματος σε τέσσερα (4) αντί-
τυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμε-
να σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 
2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής 
Διάταξης και θεωρημένα από την 
Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του 
Δήμου. Επί των σχεδιαγραμμάτων 
θα βεβαιώνεται ότι το κτίριο είναι 
νόμιμο και ότι ο χώρος του κατα-
στήματος είναι κύριας χρήσης προ-
οριζόμενος για κατάστημα. Επιπλέ-
ον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι 
διαστάσεις, μήκος - πλάτος - ύψος 
- ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προ-
ορισμός του κάθε χώρου. Σε περί-
πτωση που απαιτείται χώρος για 
τραπεζοκαθίσματα, θα απεικονίζο-
νται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης 
δύο χώροι (για καπνίζοντες και μη) 
με εξαίρεση τα αμιγή μπαρ, τα αμι-

γή παραδοσιακά καφενεία και τα 
κέντρα διασκέδασης. Σε περίπτωση 
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου να 
αποτυπωθούν και οι συγκεκριμένοι 
χώροι. Σε περίπτωση πρασιάς να 
προσκομισθεί Βεβαίωση από τη Δ/
νση Πολεοδομίας - Τμήμα Τοπογρα-
φικού.

3. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας (πρωτότυπη), συνοδευόμε-
νη από τη μελέτη πυρασφάλειας 
(Πειραιώς 31). Στη βεβαίωση θα 
περιλαμβάνονται και οι υπαίθριοι 
χώροι.

4. Λογαριασμό της ΔΕΗ.
5. Δήλωση αδειούχου εγκαταστά-

τη ηλεκτρολόγου, ότι οι ηλεκτρο-
λογικές εγκαταστάσεις πληρούν τις 
προϋποθέσεις ασφαλούς εγκατά-
στασης. ΠΡΟΣΟΧΗ σφραγίδα ηλε-
κτρολόγου.

6. Βιβλιάριο υγείας από το Υγει-
ονομικό (Λ. Αλεξάνδρας 196 / τηλ. 
210-6464372, 210-6427605).

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας.

8. Δύο (2) πρόσφατες φωτογρα-
φίες έγχρωμες.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο 
της υπογραφής από Δημόσια Υπη-
ρεσία) (Εντυπο 3) σε αντικατάστα-
ση του αντιγράφου του Ποινικού 
Μητρώου, για τα κατ/ματα στα 
οποία καταναλώνονται οινοπνευμα-
τώδη ποτά (π.χ. μπαρ, καφετέριες 
καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρί-
ες κ.λπ.), τα κέντρα διασκέδασης 
καθώς και για τα κυλικεία σχολεί-
ων, στην οποία θα αναγράφονται 
τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/
ουσα ………. δεν έχω καταδικαστεί 
τελεσίδικα για κανένα από τα αδι-
κήματα που αναφέρονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 
180/1979, όπως αυτό ισχύει».

10. Εναρξη επιτηδεύματος από 
την Εφορία.
Ειδικές περιπτώσεις
Για δραστηριότητα που είναι συ-

νυφασμένη με την εξυπηρέτηση 

λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. 
κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) 
προσκομίζονται όλα τα δικαιολογη-
τικά της προέγκρισης και έγκρισης 
αδείας, χωρίς να απαιτείται η χορή-
γηση προέγκρισης από τη Δημαρχι-
ακή Επιτροπή.

Αδεια 
για ψυχαγωγικά-
τεχνικά παίγνια
Δικαιολογητικά
• Αίτηση (παρέχεται από την Υπη-

ρεσία) από το ενδιαφερόμενο φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους, 
με εξουσιοδότηση (θεωρημένο το 
γνήσιο της υπογραφής)

• Παλιά άδεια λειτουργίας κατα-
στήματος (επικυρωμένο φωτοαντί-
γραφο)

• Παλιά άδεια τεχνικών παιγνίων 
(αν υπάρχει)

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο 
της υπογραφής από Δημόσια Υπη-
ρεσία) (Εντυπο 3) σε αντικατάσταση 
του αντιγράφου του Ποινικού Μη-
τρώου, στην οποία θα αναγράφο-
νται τα εξής:

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα 
………. δεν έχω καταδικαστεί τελεσί-
δικα για κανένα από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, 
όπως αυτό ισχύει»

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας (επικυρωμένο)

• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφί-
ες έγχρωμες

• Βεβαίωση από την Εφορία για 
την καταβολή των αναλογούντων 
τελών
Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι 

εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρω-
μένες για το γνήσιο της υπογραφής 
από την αστυνομία ή άλλη δημόσια 
αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται 
επί τόπου)
Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα 

αντίγραφα δικαιολογητικών να είναι 
επικυρωμένα.
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Νομικό Γραφείο 
Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη 

του ότι έχει αναθέσει σε δικηγόρο την παροχή νομικών συμβου-
λών για την επίλυση των επαγγελματικών θεμάτων τους. Τα μέλη 
μπορούν να ζητούν τη συνδρομή του κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
ώρες 12.00-14.00 στα γραφεία του επιμελητηρίου, 1ος όροφος 
ή να επικοινωνούν μαζί του μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
210-3601654, 210-3613671, 210-3613679, 210-3613766, 

210-3613038

Λαογραφική Στήλη

Αλκυονίδες ημέρες
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως Αλκυονίδες μέρες ονομάζονται από τους Έλληνες συνηθέστερα 
ημέρες του Ιανουαρίου κατά τις οποίες επικρατεί ωραίος καιρός με 
ηλιοφάνεια. Η ονομασία αυτή είναι αρχαία ελληνική και προέρχεται από 
τον Αριστοτέλη.
Οι ημέρες αυτές έλαβαν το όνομά τους («αλκυόνιαι») από το μύθο της 

ελληνικής μυθολογίας τον σχετικό με το θαλάσσιο πτηνό Αλκυόνη, που 
αποτελεί την αλληγορική σημασία του ομώνυμου αστέρα Αλκυόνη των 
Πλειάδων που φέρεται με το όνομα του πτηνού. Ο αστέρας Αλκυόνη 
κατά την εποχή αυτή μεσουρανεί κατά τις εσπερινές ώρες και επομένως 
κατά τις ανέφελες νύκτες του Ιανουαρίου είναι ορατός στο σύμπλεγμα 
των Πλειάδων, ως κορωνίδα της Πούλιας, κατά τη δημώδη έκφραση, που 
σημαίνεται ως προς το ζενίθ, στην ψηλότερη περιοχή του ουράνιου θόλου. 
Εξ αυτού του απλού φυσικού γεγονότος όλες οι συνεχόμενες ημέρες 
που είναι ορατός ο αστέρας Αλκυών ήταν πολύ φυσικό να ονομασθούν 
Αλκυονίδες.
Από καθαρά μετεωρολογική άποψη οι αλκυονίδες ημέρες ως ημέρες 

καλοκαιρίας εξηγούνται από το γεγονός ότι στο γεωγραφικό πλάτος 
που βρίσκεται η Ελλάδα μέχρι το γεωγραφικό πλάτος κυρίως της 
βορειοανατολικής Ευρώπης, κατά την περίοδο του Χειμώνα παρατηρείται 
η αυτή βαρομετρική πίεση (εξίσωση πίεσης) με συνέπεια αφενός να μη 
δημιουργούνται άνεμοι αφετέρου και ο καιρός να είναι μεν ψυχρός αλλά 
και ηλιόλουστος, λόγω της αντικυκλωνικής κατάστασης.
Αυτό όμως δεν σημαίνει πως κάθε χρόνο υπάρχουν Αλκυονίδες 

ημέρες. Υπάρχουν και έτη που έλειψαν τελείως όπως το 1947, αλλά 
και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης και διάρκεια αυτών δεν είναι 
σταθερές. Συνηθέστερα όμως καλύπτουν σχεδόν το δεύτερο ήμισυ του 
Ιανουαρίου. Παρόλα αυτά άλλοι επιμένουν να αποδίδουν την διάρκειά 
τους σε διάστημα 14 αίθριων ημέρων, από τις 15 Δεκεμβρίου έως 15 
Φεβρουαρίου στην Ελλάδα, στην καρδιά του χειμώνα.
Οι σχετικοί μύθοι είναι πολλοί και σε όλες τις εκδοχές τους μιλούν 

για τους θεούς, που προσέφεραν τις μέρες αυτές στο πουλί Αλκυόνη, στο 
οποίο μεταμόρφωσε ο Δίας την Αλκυόνη, κόρη του θεού των ανέμων 
Αιόλου, μετά το θάνατό της, ώστε να μπορεί να γεννά τα αυγά του στα 
βράχια των αλκυονίδων νήσων χειμώνα κι όχι άνοιξη.

Αλκυόνη (μυθολογία)
Η Αλκυόνη στην ελληνική μυθολογία ήταν σύζυγος του Κύηκα και κόρη 

του Αίολου. Με τον Κύηκα ζούσε πολύ ευτυχισμένη και η αγάπη τους ήταν 
πρότυπο για όλους.
Μια μέρα, ο Κύηκας βγήκε στο πέλαγος για ψάρεμα. Μάταια τον πα-

ρακαλούσε η Αλκυόνη να μην πάει γιατί είχε ένα άσχημο προαίσθημα. 
Εκείνος πήγε και όντως σηκώθηκαν δυνατοί άνεμοι και βύθισαν το πλοίο 
του. Η Αλκυόνη που παρακολουθούσε από μακριά τη σκηνή μόλις είδε το 
πλοίο του να χάνεται μέσα στην απελπισία της έπεσε από ένα βράχο και 
σκοτώθηκε.
Επειδή η αγάπη τους ήταν τόσο δυνατή, οι θεοί τους λυπήθηκαν και τους 

μεταμόρφωσαν σε πουλιά, τις γνωστές μας αλκυόνες. Μάλιστα επειδή οι αλ-
κυόνες γεννούν τα αυγά τους τον Ιανουάριο σε φωλιές μέσα στους βράχους, 
ο Δίας επέτρεψε στον ήλιο να λάμπει δυνατά και να ζεσταίνει τις αλκυόνες 
μέχρι να επωαστούν τα αυγά τους .Οι ζεστές αυτές μέρες του Γενάρη ονο-
μάστηκαν γι’ αυτό το λόγο αλκυονίδες μέρες.

Προσλήψεις 
με επιδότηση εισφορών

- Πρόγραμμα για άνεργους νέους έως 30 ετών.
Πριμ για πρόσληψη νέων ανέργων ηλικίας έως 30 ετών με 

επιδότηση έως και 100% (για τον πρώτο χρόνο) των ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων προβλέπει νομοσχέδιο 
που προωθεί η κυβέρνηση.
Το νομοσχέδιο αυτό προωθείται σε μια προσπάθεια να 

αναχαιτισθεί η αύξηση της ανεργίας, που καταγράφει το ένα 
αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Ενδεικτικό είναι ότι το 2009 
προστέθηκαν 200.000 νέοι άνεργοι στις λίστες της ανεργίας του 
ΟΑΕΔ, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι με το μέτρο της επιδότησης, 
τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος θα μπορέσουν να 
βρουν δουλειά έως και 50.000 άνεργοι, που θα αντιστοιχούν σε 
μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 1% από τα σημερινά επίπεδα.
Στο νομοσχέδιο, που έχει χαρακτήρα «εξπρές», θα προβλέπεται 

η χρηματοδότηση επί τέσσερα χρόνια των εισφορών για την 
απασχόληση νέων εργαζομένων, ενώ η σχετική δαπάνη θα ξεπερνά 
τα 100 εκατ. ευρώ για το έτος 2010. Το μέτρο θα αφορά νέους, 
ηλικίας μέχρι 30 ετών (όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα 
ποσοστά ανεργίας), και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την 
ημέρα έναρξης του προγράμματος απασχολούν έως 50 άτομα.

Το 100% τον πρώτο χρόνο
Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσοστό από το σύνολο των 

επιχειρήσεων στη χώρα, οι οποίες για κάθε πρόσληψη θα 
επιδοτηθούν από το κράτος με την κάλυψη των ασφαλιστικών 
εισφορών. Θα επιδοτούνται τόσο οι εργοδοτικές εισφορές όσο και 
οι εισφορές των εργαζομένων. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής 
του προγράμματος θα καλύπτεται από το κράτος το 100% των 
εισφορών, το δεύτερο το 75%, τον τρίτο χρόνο το 50%, ενώ τον 
τέταρτο χρόνο η επιδότηση θα καλύπτει το 25% των εισφορών.

Δε θα απολύει προσωπικό
Για την προστασία των ήδη απασχολουμένων εισάγεται ως 

προϋπόθεση ότι ο εργοδότης, που επιθυμεί να προσλαμβάνει 
ανέργους με επιδότηση των εισφορών δε θα πρέπει να προβαίνει 
σε απολύσεις προσωπικού, χωρίς την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, 
τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος όσο και για ένα 
χρόνο πριν και ύστερα από αυτό. Διαφορετικά, χάνει το δικαίωμα 
της επιδότησης.
Για παράδειγμα: Στον ισχύοντα μεικτό κατώτατο μισθό των 

740 ευρώ, ο εργαζόμενος και ο εργοδότης πληρώνουν σήμερα 
συνολικά για κύρια σύνταξη ασφαλιστικές εισφορές 148 ευρώ (ο 
εργαζόμενος το 6,67% και ο εργοδότης το 13,33%). Αυτό σημαίνει 
ότι ο εργαζόμενος πληρώνει 50 ευρώ και ο εργοδότης 98 ευρώ. 
Επομένως, με το νέο πρόγραμμα ο άνεργος που θα προσληφθεί, θα 
έχει όφελος στον μισθό του 50 ευρώ και ο εργοδότης του 98 ευρώ.
Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής 

του θα αφορά 48.000 έως 50.000 ανέργους και θα συμβάλει ώστε 
ο δείκτης της ανεργίας να μειωθεί κατά 1%. Η σχετική νομοθετική 
ρύθμιση θα εισαχθεί άμεσα για συζήτηση στη Βουλή, καθώς 
μάλιστα αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΑΚΑ εύχονται 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους εορτάζοντες 

του μηνός Ιανουαρίου:
Βασίλειο, Βασιλική, Φώτη, Φωτεινή, Θεοφάνη, 
Ιωάννη, Ιωάννα, Τατιάνα, Αντώνιο, Αντωνία, 

Θεοδόσιο, Θανάση, Αθανασία, Ευθύμιο, Ευθυμία, 
Αγνή, Ξένη, Γρηγόρη, Μαργαρίτα, Ξενοφών, Ευδοξία.


