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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 

κ. ΜΑΡΙΛΙΖΑ 
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, μας προσκάλεσε σε συνάντηση στις 22/2/2010 και ώρα 12:00 μ.μ. 
στην αίθουσα Συνεντεύξεων του Υ.Υ.Κ.Α., για την αξιολόγηση της μέχρι 
σήμερα εφαρμογής του Νόμου 3730/2008 για την απαγόρευση του κα-
πνίσματος και τις προτάσεις μας. Αποδέκτες της πρόσκλησης εκτός από 
την Ομοσπονδία μας ήταν και οι εξής:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων 
(ΠΟ.Ε.ΣΕ.)

2. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης
3. Ένωση Επαγγελματιών Καπνοπωλών Περιπτερούχων Τέως Διοική-

σεως Πρωτευούσης
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
5. Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδας
6. Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης
7. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Κέντρων Διασκέδασης
8. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας)
9. Γ.Σ.Ε.Ε. (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας)
10. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
11. ΓΕΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας)
12. Σ.Ε.Β. (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων)
13. Ε.Σ.Ε.Ε. (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Βουλής 16 - 2ος όροφος
Τηλ. 210-3248418 - Τηλ.-ΦΑΞ: 210-3220406

e-mail: adekafe@otenet.gr (AKA) & info@akas.gr (OKE)
10563 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 26/02/2010
Αρ. Πρωτ.: 27

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Αριστοτέλους 17 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10433

Υπ’ όψιν ΥΠΟΥΡΓΟΥ κας Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. Αντ. Δημόπουλου

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ζητούμε το κάπνισμα να επιτραπεί στα καφενεία ελεύθερα 
ανεξαρτήτων τ.μ. και να μην ισχύσει ο διαχωρισμός. Με τα σωστά 
μηχανήματα εξαερισμού τα οποία θα είναι πιστοποιημένα από 
μηχανολόγο και αρμόδιες αρχές, η είσοδος και η έξοδος αέρα 
θα είναι οι ανάλογες του εκάστοτε χώρου. Στα καφενεία άνω 
των 100 τ.μ. που ίσως να είναι δυνατός ο διαχωρισμός αυτό δεν 
είναι λειτουργικό διότι αν είναι με τζάμι είναι επικίνδυνο για 
προκάλεση ατυχημάτων και αν είναι με άλλο υλικό γίνεται διπλό 
κατάστημα μη λειτουργικό γιατί από τη στιγμή που θα έχει δύο 
εισόδους θα είναι άλλο μαγαζί.
Επίσης ζητούμε να επιτραπεί το κάπνισμα στα καφενεία για-

τί οι πελάτες μας είναι όλοι ενήλικες και έρχονται να παίξουν 
χαρτί, τάβλι και να πιουν τον καφέ τους απολαμβάνοντας το 
τσιγάρο τους. Και πράγματι έτσι είναι, άλλωστε το λένε και οι 
γνωστοί στίχοι: «κι εμείς οι τρεις στον καφενέ τσιγάρο - πρέφα 
και καφέ ……».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ 

Αριθ. Εγκρισ. Καταστατικού Ν. Μ. 2695/72 - Ν. 1712/87 - Ν. 1746.88
Γραφεία: ΒΟΥΛΗΣ 16 - Τηλ. 210-3220.406 - 210.3248.418 - 10563 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Πρωτ.: 155

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του Σωματείου μας πα-

ρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της πρώτης ετησίας Τακτικής 
Γενικής Συνελεύσεως της «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ», η οποία θα γίνει την 13η 
Απριλίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Α.Κ.Α. οδός 
Βουλής 16 - 2ος όροφος Σύνταγμα με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Διοικητικός και Διαχειριστικός απολογισμός έτους 2009
2. Έγκρισις ισολογισμού 2009 και Προϋπολογισμού 2010
3. Απαλλαγή της Διοικήσεως πάσης ευθύνης δια τα πεπραγμένα του 

έτους 2009
4. Ανακοινώσεις Προέδρου
Εν Αθήναις τη 1η Μαρτίου 2010
Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γεν. Γραμματεύς ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΣΗΜ.: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γεν. Συνέλευση έχουν άπαντα τα 
μέλη που έχουν εξοφλήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις των του έτους 
2009 προς την «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ».
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο και 

ώρα την επόμενη Τρίτη 20η Απριλίου ώρα 12:00 και σε περίπτωση μη 
απαρτίας πάλι, την επόμενη Τρίτη 27 Απριλίου και ώρα 12:00.
Χωρίς να σταλούν νέες προσκλήσεις.

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Συνάδελφοι το Δώρο του Πάσχα είναι 12% και ισχύει από τη Μεγάλη 

Δευτέρα 29 ΜΑΡΤΙΟΥ έως την Κυριακή του Θωμά 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010.
Το Δώρο το δικαιούνται και οι ίδιοι καταστηματάρχες εφόσον σερβί-

ρουν μόνοι τους.
Οι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο ένα Δεκαπενθήμερο του κανονικού 

μισθού και αυτοί που υπολογίζονται με το τεκμαρτό.

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

καθώς και το Δ.Σ. αυτών ΕΥΧΟΝΤΑΙ σε όλους 
τους Συναδέλφους και στις οικογένειές τους

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Κ.Α. ΚΑΙ Ο.Κ.Ε. Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Κ.Ε. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και το Δ.Σ. της Α.Κ.Α.
εύχονται στην Ταμία κυρία Θεοδώρα Μαρούλη

για την ονομαστική της εορτή
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

με αγάπη - ευτυχία - υγεία και χαρά
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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 €

συνέχεια από σελ.1

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).

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.

Πώς θα απαγορευτεί το κάπνισμα στο μικρό καφενεδάκι του 
χωριού όταν αυτό αποτελεί, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές 
της Ελλάδος, την μοναδική διασκέδαση των λιγοστών ηλικιωμένων 
κατοίκων;
Με την απαγόρευση του καπνίσματος αρκετοί συνάδελφοι έβγα-

λαν τα τσόχινα τραπέζια από τα μαγαζιά τους, για να μην πληρώνουν 
τον ειδικό φόρο 700 ευρώ το κάθε τραπέζι το χρόνο, διότι μειώθηκε 
η πελατεία τους άρα και τα έσοδά τους. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί 
και από το υπουργείο Οικονομικών, πόσα σήματα έδωσαν το 2009 
και πόσα το 2010.
Αν τελικά ισχύσει ο Νόμος και για τα καφενεία, ζητούμε το πρό-

στιμο να εξαλείψει από τους καφετζήδες και να περιέλθει στους 
χρήστες και μόνο. Δεν γίνεται να κάνουμε το όργανο της τάξης 
απέναντι στους πελάτες μας. Εκείνο που πρέπει είναι να μαζέψουμε 
όλα τα τασάκια από τα τραπέζια και να έχουμε σε εμφανή σημεία 
του καταστήματος το σήμα της απαγόρευσης του καπνίσματος.
Να απαγορευτεί το κάπνισμα σε κάθε κατάστημα το οποίο υπο-

δέχεται κόσμο ανεξαρτήτων υπηρεσιών. ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ 
ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ όλων των πολιτών σε όποιο χώρο και αν 
βρίσκονται, είτε ΚΑΖΙΝΟ, είτε ΚΑΦΕΝΕΙΟ, είτε ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 
ΟΠΑΠ.
Άποψή μας είναι η εξάλειψη του καπνίσματος να ξεκινήσει από τα 

σχολεία και γενικά την παιδεία για να επέλθουν καρποί. Το κάπνι-
σμα είναι θέμα υγείας και πρόληψης και αφορά όλους και όχι μόνο 
τους ενήλικες. Νομίζουμε πως περισσότερο αφορά τους ανήλικους 
οι οποίοι έχουν μετατρέψει τα σχολεία σε δημόσιους χώρους καπνί-
σματος. Η ενημέρωση για τις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος 
πρέπει να επέλθει από την παιδική ηλικία (νηπιαγωγεία).
Πιστεύουμε πως θα μελετήσετε τις προτάσεις μας με ευαισθησία. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Κ.Ε. Α.Κ.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

στους εορτάζοντες του μηνός Φεβρουαρίου
Τρύφων, Σταμάτης, Σταματία, Ασημίνα, 

Ασημάκης, Ζαχαρίας, Χαράλαμπος, Χαρίκλεια, 
Βλάσης, Μελέτης, Φιλοθέη, Θεόδωρος, Θεοδώρα, 

Πολύκαρπος

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ο.Ε.Β.Ε.Α.
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 - 10431 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 210-5225312, 210-5221428 ΦΑΞ: 210-5235380
Αθήνα, Φεβρουάριος 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα όριά τους έχουν φτάσει 

οι Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες 
που αντιμετωπίζουν προβλήμα-
τα επιβίωσης.
Οι επαγγελίες της Κυβέρνησης 

για μέτρα ανακούφισης που 
έχουν εξαγγελθεί, παραμένουν 
μετά από 4 μήνες στο ΘΑ και 
ΝΑ.
Η απουσία μέτρων αναπτυξι-

ακού χαρακτήρα που θα έχουν 
σαν αποτέλεσμα την ενδυνάμω-
ση της κατανάλωσης στην εσω-
τερική αγορά προσκρούουν συν 
τοις άλλοις και σε γραφειοκρατι-
κές αγκυλώσεις και εμποδίζουν 
να εισρεύσει χρήμα, ώστε να 
αντιμετωπιστεί η ρευστότητα 
στην αγορά.
Το ΕΣΠΑ αποτελεί το μόνο 

διαθέσιμο εργαλείο που θα 
βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
χώρας. Ακόμη δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ο Νέος Νόμος πλαίσιο 
για το ΕΣΠΑ ούτως ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος για την με-
γαλύτερη δυνατή απορρόφηση 
κατά το 2010 και να φτάσει στο 
15%, ενώ τώρα περιορίζεται 
στο 5%.
Το αυξανόμενο κλείσιμο των 

επιχειρήσεων, δημιουργεί αντί-
στοιχα αύξηση στην ανεργία 
για τους καταστηματάρχες και 

στους απασχολούμενους σ’ 
αυτές.
Η προσδοκία ότι οι ταμειακές 

μηχανές θα περιορίσουν την 
φοροαπαλλαγή δεν πρόκειται 
να αποδώσει το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα γιατί εκεί που 
υπάρχει το πρόβλημα, ο ελε-
γκτικός μηχανισμός ατονεί και 
δεν αποδίδει.
Η μάστιγα του ΠΑΡΕΜΠΟ-

ΡΙΟΥ και η αδυναμία των 
αρχών να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα, οι χιλιάδες λαθρο-
μετανάστες-μετανάστες δρουν 
ανεξέλεγκτα διότι σχεδόν στο 
σύνολό τους δεν είναι κατα-
γεγραμμένοι, δεν μπορούν 
να υποστούν καμία κύρωση 
με αποτέλεσμα την απώλεια 
εσόδων για τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό που φτάνει τα 5 
δισ. τον χρόνο.
Πρόβλημα υπάρχει και στα 

ασφαλιστικά ταμεία.
Στον Ο.Α.Ε.Ε. υπάρχουν 

100.000 ανασφάλιστοι. Από 
ελέγχους στην αγορά που 
έγιναν από το Σώμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας εμφαίνεται 
ότι το 30% των επιχειρήσεων 
αδυνατεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του στον Ο.Α.Ε.Ε. 
και στο ΙΚΑ.
Ζητήσαμε μέσω του ΤΕΜΠΕ 

να χορηγηθούν δάνεια για 
αποπληρωμή οφειλών στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία.
Τα θέματα που μας απασχο-

λούν έχουν τεθεί επανειλημ-
μένως στην πολιτική εξουσία 
από τους συνδικαλιστικούς μας 
φορείς.
Η εκκρεμότητα με το Ασφα-

λιστικό και Φορολογικό και η 
διαρροή προς τον Τύπο για 
αύξηση του Φ.Π.Α., το άγχος 
της επιβίωσης που εντείνει την 
αγωνία των Μ.Μ.Ε. και η αβε-
βαιότητα για την επόμενη μέρα 
κρύβει μέσα της ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις.
Η υπομονή μας έχει εξαντλη-

θεί.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑ-
ΤΑΚΛΥΣΜΟΣ.
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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.

ΓΣΕΒΕΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

Αθήνα, Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Η ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ “ΕΓΓΥ-

ΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”
Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει για μία ακόμα φορά την πάγια θέση της 

για την ανάγκη κωδικοποίησης και απλούστευσης της εργατικής 
νομοθεσίας.
Συνοπτικά, οι βασικές παρανοήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ 

επί του Σχεδίου Νόμου είναι οι παρακάτω:
- Το χρονικό διάστημα των 3 μηνών για την παραγωγή τεκμηρίου 

εξαρτημένης εργασίας στις συμβάσεις έργου θεωρείται μικρό και 
προτείνεται να επεκταθεί στους 6 μήνες.

- Σε σχέση με τη μερική απασχόληση, προτείνεται η προθεσμία 
κατάθεσης της σύμβασης στην Επιθεώρηση Εργασίας να παραμεί-
νει στις 15 ημέρες αντί σε 8 που προβλέπεται, καθώς θα επιβαρύνει 
με πρόσθετο διοικητικό κόστος τις μικρές επιχειρήσεις. Αναλόγως 
θα πρέπει να αναμορφωθεί η διάταξη που αφορά την παροχή 
μονομερούς δυνατότητας για μετατροπή της πλήρους σε μερική 
απασχόληση από την πλευρά του εργαζόμενου, καθώς ενδέχεται 
να προκαλέσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των μικρών 
επιχειρήσεων. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, άλλωστε, παρέχει αυτή 
τη δυνατότητα με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

- Ο τρόπος καθορισμού της διευθέτησης του χρόνου εργασίας 
καθιστά ιδιαίτερα χρονοβόρα την όλη διαδικασία. Προτείνεται, ειδικά 
για τις μικρές επιχειρήσεις, να προηγείται διαβούλευση ανάμεσα 
στην επιχείρηση και τους εργαζόμενους, όπως προβλέπεται για 
τις περιπτώσεις της εκ περιτροπής απασχόλησης και της διαθεσι-
μότητας.

- Η ΓΣΕΒΕΕ είναι αντίθετη με τη διάταξη που προβλέπει προσαύ-
ξηση αμοιβής κατά 100% για την εργασία κατά την έκτη ημέρα της 
εβδομάδας. Η διάταξη αυτή στην ουσία «νομιμοποιεί» την παρά-
νομη απασχόληση κατά παράβαση του πενθημέρου, παρέχοντας 
«κίνητρο» στους εργαζόμενους. Επιπλέον, ενισχύονται οι μεγάλες 
και εύρωστες οικονομικά επιχειρήσεις, που μπορούν να κάνουν 
χρήση της διάταξης, δημιουργώντας, έτσι, συνθήκες αθέμιτου αντα-
γωνισμού σε βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων

- Σε σχέση με τα ζητήματα αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε. υπογραμ-
μίζεται η ανάγκη περαιτέρω αποσαφήνισης των διατάξεων ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική δυσκολία πολλών επιχειρήσεων 
να παρέχουν στοιχεία κατά τους ελέγχους, ενώ θεωρείται παράλογη 
η επιβολή προστίμου σε περιπτώσεις συμφιλιωτικής διαδικασίας. 
Επιπρόσθετα, προτείνεται να παραμείνει ως έχει το καθεστώς για 
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και να επεκταθεί και στις επισιτιστι-

κές, σε σχέση με την δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών 
πινάκων προσωπικού εντός 48ωρου, λόγω της φύσης αυτών των 
δραστηριοτήτων.

- Πέρα από την αναιτιολόγητη και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας 
αύξηση των προστίμων, η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή 
της στην κατάργηση της αναστολής του 50% του προστίμου όταν 
ασκείται προσφυγή. Είναι παράδοξο τα γεγονός ότι ενώ το κράτος 
αναγνωρίζει το πρόβλημα ταχείας απονομής της δικαιοσύνης, αντί 
να προβεί το ίδιο στα απαραίτητα μέτρα, μεταθέτει το πρόβλημα 
στις επιχειρήσεις δημιουργώντας αντικίνητρα προσφυγής στη δι-
καιοσύνη και επομένως, καταργώντας την έννομη προστασία. Με 
τον τρόπο αυτό, η ρύθμιση συνιστά εισπρακτικό μηχανισμό και έτσι 
αλλοιώνεται η ουσία της.

- Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η πάταξη της παράνομης και αδήλωτης 
εργασίας θα πρέπει να αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα της Πολι-
τείας. Ωστόσο, ειδικά για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, 
οι ρυθμίσεις που εισάγονται με το Σχέδιο Νόμου θα δημιουργήσουν 
πρόσθετες δυσκολίες στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι 
οποίες δεν είναι σε θέση να ελέγξουν αν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις που ορίζονται από το νόμο. Προτείνεται, επομένως, ο έλεγχος 
να αφορά αποκλειστικά την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

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 Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Αθηνών) τον οποίο υποστηρίζουμε 
προσδοκώντας την εκλογή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ε.Ε.Α.
Ακολουθούν:
Επώνυμο - Υπογραφή - Επάγγελμα - Συνδικαλιστική 

ιδιότητα
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Τα παραδοσιακά στέκια των μερακλήδων κατεβάζουν ρολά το ένα μετά το άλλο

Το τέλος των καφενείων
Ο καφές στη χόβολη μετακομίζει στα φαστ φουντ

Τσόχινα τραπέζια και ξύλινες 
καρέκλες, τσίγκινο μπρίκι και 
χόβολη ,  ελληνικός  καφές  και 
λουκούμι. Το παραδοσιακό κα-
φενείο εξαφανίζεται και μαζί του 
χάνονται όλα τα στοιχεία που 
αγάπησαν γενιές μερακλήδων. 
«Κάθε χρόνο κλείνουν από 50 
ως 80 καφενεία, ενώ πολλά από 
αυτά που παραμένουν ανοιχτά 
φυτοζωούν περιμένοντας να συ-
μπληρωθεί το αναγκαίο χρονικό 
διάστημα για τη συνταξιοδότηση 
του ιδιοκτήτη. Εφέτος ούτε τα 
μισά μέλη του σωματείου έχουν 
πληρώσει  τη  συνδρομή  τους» 
εξηγεί ο κ. Γιάννης Κατσόγιαν-
νης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Καφεπωλών Ελλάδος.
Σύμφωνα  με  τον  κ .  Κατσό-

γιαννη ,  η  μόδα  των  cafes και 
οι  προτιμήσεις  της  νεολαίας 
απομάκρυναν τους Έλληνες από 
τα καφενεία: «Η πελατεία εξα-
ντλείται εδώ και δύο δεκαετίες 
γιατί οι παλιοί φεύγουν αλλά οι 
νέοι... δεν έρχονται» σχολιάζει 
χαρακτηριστικά. Η οικονομική 
κρίση ωστόσο έδωσε τη χαριστική 
βολή. «Οι καφετζήδες κάνουν ό,τι 
μπορούν για να επιβιώσουν αλλά 
τα πράγματα είναι δύσκολα. Κάθε 
χρόνο το σωματείο εκδίδει έναν 
ενδεικτικό τιμοκατάλογο αλλά 
στην πράξη κανένα καφενείο δεν 
τον ακολουθεί. Όλοι χρεώνουν 
τον καφέ περίπου ενάμισι ευρώ 
λιγότερο από τις προτεινόμενες 
τιμές!» σχολιάζει  ο  κ. Κατσό-
γιαννης.

«Αν εφαρμόζαμε τις τιμές του 
σωματείου ,  δεν  θα  μας  έμενε 
ούτε πελάτης» λέει γελώντας ο κ. 
Βασίλης Καράλης ενώ παράλ-
ληλα ψήνει ελληνικούς καφέδες 
στο καφενείο «Η καλή καρδιά» 
στο Κουκάκι. «Με μια σύνταξη 
τη βγάζουμε, δεν μπορούμε να 
πληρώσουμε τον καφέ τρία και 
τέσσερα ευρώ, όπως κάνουν οι 
νέοι στις μοντέρνες καφετέριες!» 
επεμβαίνει ο κ. Ευθύμιος Πρα-
τικάκης, τακτικός πελάτης του 
καφενείου.
Ακόμη  και  τα  τσόχινα  τρα-

πέζια, το σήμα κατατεθέν του 
παλιού καφενείου, είναι πλέον 
είδος υπό εξαφάνιση. «Πώς να 
διατηρήσουμε τσόχινα τραπέζια 
τη στιγμή που αυτά συνοδεύο-
νται από ένα ετήσιο «τέλος» 700 
ευρώ ανά τραπέζι; Υποτίθεται 
ότι εισπράττουμε ένα αντίτιμο 
για τη χρήση του τραπεζιού αλλά 
στην πράξη κανείς δεν το κάνει. 
Θα εξαφανιστούν οι πελάτες αν 
αρχίσουμε να το χρεώνουμε και 
αυτό!» εξηγεί η κυρία Δήμητρα 
Θεοδωρακοπούλου, η οποία 
έχει καφενείο στο Περιστέρι.
Θεωρεί τον εαυτό της τυχερό 

γιατί το καφενείο της είναι από 
τα λίγα που γεμίζουν ακόμη τα 
τραπέζια τους, συχνά ως τη μία τη 
νύχτα. Αυτό είναι σπανιότατο, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι ήδη από τις 
επτά το απόγευμα πολλά καφενεία 
κατεβάζουν ρολά λόγω έλλειψης 
πελατείας. Μας κερνάει ελληνικό 
καφέ σχολιάζοντας με λύπη: «Δεν 
είναι ψημένος στη χόβολη. Ακόμη 
και αυτή έχει καταντήσει πλέον 
είδος υπό εξαφάνιση».

Καφές 
και δημοκρατία

Οι  κοινωνικές  και  πολιτικές 
ζυμώσεις που έλαβαν χώρα μέσα 
στα καφενεία επί σειρά δεκαετι-
ών τα μετέτρεψαν σε πραγματικά 
«κύτταρα της δημοκρατίας μας». 
Όπως  χαρακτηριστικά  είπε  ο 
συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου, 
το πρώτο μέτρο που θα έπρεπε 
να λάβει η οποιαδήποτε χούντα 
θα ήταν να καταργήσει… τα κα-
φενεία. «Ο κόσμος του καφενείου 
είναι μια γοητευτική εστία διαπά-
λης, τόσο πολιτικής όσο και αθλη-
τικής» σχολιάζει ο κ. Δημήτρης 
Μανιάτης, δημοσιογράφος και 
συγγραφέας του υπό έκδοση βι-
βλίου «Παλιά καφενεία». «Ποιος 
μπορεί να ξεχάσει τα πράσινα, 
μπλε και κόκκινα καφενεία που 
ήταν παλιά το σήμα κατατεθέν 
της  ελληνικής  επαρχίας; Λει-
τούργησαν ως χώρος πολιτικής 
ζύμωσης και συνένωσης της επαρ-
χιακής κοινωνίας» προσθέτει.
Οι πολιτικές διαφωνίες, βέβαια, 

αντί να προκαλούν εχθρότητα, 
εν τέλει οδηγούν σε ακόμη με-
γαλύτερο δέσιμο ανάμεσα στους 
πελάτες του καφενείου. «Ένας 
πασοκτσής και ένας νεοδημο-
κράτης μπορούν να πίνουν κάθε 
μέρα μαζί τον καφέ τους. Άλλοι 
εδώ είναι ολυμπιακοί και άλλοι 
παναθηναϊκοί. Διαφωνούμε αλλά 
ποτέ δεν χαλάμε τις καρδιές μας» 
σχολιάζει ο κ. Θάνος Νικόλαος, 
θαμώνας του καφενείου «Η καλή 
καρδιά».

Το μυστικό 
του καλού καφέ

Ο κ. Βασίλης Καράλης, ο με-
ρακλής καφετζής, είναι απόλυτος. 
Το νερό πρέπει να είναι χλιαρό, 
όχι καυτό. Ειδάλλως ο καφές θα 
κόψει. Το πολύ κρύο νερό βοηθάει 

ακόμη περισσότερο στις φουσκάλες 
και στο σωστό καϊμάκι. Ρίχνουμε 
πρώτα τη ζάχαρη, ανακατεύουμε 
καλά, και μετά τον καφέ. Σταμα-
τάμε το ανακάτεμα όταν αρχίσει να 
φουσκώνει. Δεν αφήνουμε να πάρει 
πολλές βράσεις, θα νερουλιάσει. 
Όλα αυτά σε χαμηλή φωτιά’ ακόμη 
καλύτερα στη χόβολη, αν τη βρείτε. 
Και μην ξεχάσετε να τον σερβίρετε 
σε χοντρό φλιτζάνι.

Η χαριστική βολή
Η απαγόρευση του καπνίσματος 

επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την 
ήδη δύσκολη κατάσταση. «Εννιά 
στους δέκα πελάτες στα καφενεία 
είναι καπνιστές. Είναι άνθρωποι 
ηλικιωμένοι που μια ζωή την έζη-
σαν με καφέ και τσιγάρο. Πώς θα 
πω ξαφνικά στον ογδοντάχρονο 
που έρχεται στο καφενείο μου εδώ 
και χρόνια ότι πρέπει να σβήσει το 

τσιγάρο ή να φύγει;» σχολιάζει ο κ. 
Καράλης.

Καφετζής ετών 27
Οι νέοι σήμερα αρνούνται όχι 

μόνο να συχνάζουν στα καφενεία 
ως πελάτες αλλά ακόμη και να τα 
αναλάβουν ως οικογενειακή επι-
χείρηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της  Αδελφότητας  Καφεπωλών 
Αθηνών, όταν συνταξιοδοτηθεί 
ο ιδιοκτήτης, το καφενείο είτε 
πωλείται είτε... κλείνει. Εξαίρεση 
στον κανόνα αποτελεί ο Πανα-
γιώτης Κατσόγιαννης, 27 ετών. 
Όταν ο πατέρας του δεν μπορούσε 
πλέον  να  δουλεύει  στο  καφε-
νείο λόγω των συνδικαλιστικών 
του καθηκόντων, ο Παναγιώτης 
αποφάσισε να αναλάβει ρόλο... 
καφετζή. Σήμερα διατηρεί το κα-
φενείο σχεδόν μόνος του, ενώ όταν 
ο πατέρας του συνταξιοδοτηθεί, 
θα το αναλάβει και στα χαρτιά. 
«Λατρεύω τον κόσμο του καφε-
νείου, εδώ μέσα μεγάλωσα και 
το αισθάνομαι σαν δεύτερο σπίτι 
μου» σχολιάζει. «Με τους πελάτες 
ανοίγουμε συζητήσεις, πειραζόμα-
στε, είμαστε φίλοι».

Φαστφουντ 
στη… χόβολη

Όλοι ξέρουν ότι ο παραδοσι-
ακός ελληνικός καφές ψήνεται 
στη χόβολη, δηλαδή στην άμμο 
που διατηρείται ζεστή πάνω από 
αναμμένα κάρβουνα. Λίγοι γνω-
ρίζουν ωστόσο ότι και η χόβολη 
ανήκει στα είδη υπό εξαφάνιση 

διότι δεν συμφέρει οικονομικά, με 
αποτέλεσμα όλα τα παραδοσιακά 
καφενεία - τουλάχιστον στις πό-
λεις - να ψήνουν καφέ σε γκαζάκι! 
Τελικά όμως η χόβολη επιστρέφει 
δυναμικά εκεί που κανείς δεν το 
περίμενε: στις  αλυσίδες  φαστ 
φουντ! Αντικαθιστώντας τα παλιά 
κάρβουνα με γκάζι, η νέα ηλεκτρι-
κή χόβολη εγκαθίσταται εύκολα 
και  γρήγορα  σε  οποιοδήποτε 
φαστφουντάδικο και προσφέρει 
παραδοσιακό ελληνικό καφέ... σε 
χάρτινο φλιτζάνι!

ΕΛΛΗ ΙΣΜΑΗΛΙΔΟΥ
Αναδημοσίευση από ΤΟ ΒΗΜΑ, 
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010

Βασίλης Καράλης, ένας παραδοσιακός 
καφετζής στο Κουκάκι


