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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 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.

ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
Συνάδελφοι σας προσκαλούμε όλους να πάρετε 

μέρος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου 
μας, διότι τα αιτήματα που απασχολούν τα παραδοσι-
ακά καφενεία είναι πολλά αλλά και κοινά και ενδιαφέ-
ρουν όλους τους συναδέλφους.
Πρέπει να παρευρεθείτε όλοι, να θέσετε τα προβλή-

ματά σας και μαζί να συζητήσουμε τρόπους υπερά-
σπισης, προώθησης και λύσης αυτών.
Τα κοινά συμφέροντα δεν έχουν χρώμα ούτε ιδεολο-

γία.
Πρέπει να αγωνιζόμαστε πέρα από κάθε κομματικές 

προτιμήσεις.
Το Σωματείο μας δεν αποτελείται μόνο από το Δ.Σ. 

αλλά και από όλους εσάς.
Γι’ αυτό συνάδελφοι φροντίστε να αφιερώσετε μια 

ώρα και να παρευρεθείτε στη Γενική Συνέλευση που 
θα γίνει στις 27 Απριλίου 2010, όπως γράφει η πρό-
σκληση του Σωματείου.
Θα ενημερωθείτε για την οικονομική κατάσταση του 

Σωματείου, τα προβλήματα που απασχολούν τον κλά-
δο και ποιες ενέργειες έχουν γίνει ή θα γίνουν για την 
επίλυσή τους.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες αν δεν τους πεις τα προβλή-

ματα από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτε 
όσο καλή πρόθεση και να έχουν.
Γι’ αυτό χαλαλίστε μια ώρα για τα προβλήματά σας 

και δώστε δύναμη στο Δ.Σ. του Σωματείου με την πα-
ρουσία σας, να ενεργήσει για την επίλυσή τους.

Με εκτίμηση
ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

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.

Η Αδελφότητα ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ Αθηνών
και η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΧΟΝΤΑΙ
σε όλους τους Συναδέλφους

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

και κάθε Οικογενειακή Ευτυχία
και Επαγγελματική Προκοπή

σ’ αυτούς και τις Οικογένειές τους.



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 €

συνέχεια στη σελ. 3

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

στους εορτάζοντες του μηνός Μαρτίου

Ευδοκία, Γεράσιμος, Θάλεια, Αλέξιος, Αλεξία,
 Χρύσανθος, Χρυσάνθη, Ευάγγελος, 

Ευαγγελία, Λάζαρος, Βάϊος, Βάϊα 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

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

ΤΗΛ.: 210-5225312, 210-5221428 ΦΑΞ: 210-5235380
Αθήνα, 16-3-2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάρτιση εργαζομένων
Ο ΟΑΕΔ αποφάσισε την υλο-

ποίηση προγράμματος επαγγελ-
ματικής κατάρτισης εργαζομένων 
(ΛΑΕΚ 0,45%), έτους 2010.
Στο πρόγραμμα μπορούν να λά-

βουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
και φορείς του Δημόσιου τομέα, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 
παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 
101), όπως ισχύει.
Το προσωπικό, το οποίο έχουν 

δικαίωμα να καταρτίσουν, πρέπει 
να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και 
να υπάγεται έστω και σε ένα Κλά-
δο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ:
- Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργο-

δοτικής εισφοράς 0,45% από την 
επιχείρηση για τους εργαζόμενους 
σε αυτήν για το έτος 2010.

- Κατά τη διάρκεια της κατάρτι-
σης, η μη χρηματοδότηση της επι-
χείρησης από άλλο πρόγραμμα του 
Ο.Α.Ε.Δ. για τους εργαζόμενους 
που πρόκειται να καταρτιστούν, 
εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά 
η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.

- Κατά τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσης η μη συμμετοχή της επι-
χείρησης σε πρόγραμμα κατάρτι-
σης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε 
μικρές επιχειρήσεις. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τα προγράμματα κατάρτισης 

υλοποιούνται από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσης από-
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως έως και την 20/12/2010.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Το ποσό που δικαιούται να λάβει 

κάθε επιχείρηση για προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, που 
θα υλοποιήσει το έτος 2010, δια-
μορφώνεται ως εξής:

- Το 100% της εργοδοτικής ει-
σφοράς (0,45%) που θα καταβάλ-
λει η επιχείρηση το έτος 2010, 
εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης εί-
ναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό 
αυτό.

- Το 100% των δαπανών κατάρ-
τισης, εφόσον η επιχείρηση θα κα-
ταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση 
μικρότερες της εργοδοτικής εισφο-
ράς (0,45%) το έτος 2010.

- Επιχειρήσεις που δεν υλοποί-
ησαν προγράμματα κατάρτισης 
ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτι-
κή εισφορά (0,45%) το έτος 2009, 
μπορούν να μεταφέρουν και να 
χρησιμοποιήσουν το ανάλογο ποσό 
στο έτος 2010.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Κατά τη διάρκεια της κατάρ-

τισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να 
έχουν την ιδιότητα του εργαζόμε-
νου στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Πληροφορίες στον ΟΑΕΔ.

Παρά την αντίθετη γνώμη 
των συνδικαλιστικών φορέων, 
επεβλήθη η αύξηση του ΦΠΑ η 
οποία ισχύει από την Δευτέρα 15 

Μαρτίου 2010. 
Δημιουργήθηκε έτσι ένα 

επιπλέον  πρόβλημα  στις 
παραπαίουσες  οικονομικά 
Μ.Μ. επιχειρήσεις, οι οποίες 
εν γένει υποχρεώνονται να 
απορροφήσουν την αύξηση, 
επιβαρύνοντας περισσότερο 
το δυσμενές οικονομικό τους 
περιβάλλον.
Εντός της εβδομάδας θα 

δοθεί στη δημοσιότητα αφού 
θα συζητηθεί στο Υπουργικό 
Συμβούλιο το φορολογικό 
Ν/Σ, οπότε θα φανεί από τις 
ρυθμίσεις που εμπεριέχει κατά 
πόσο έγιναν δεκτές οι προτάσεις 
των συνδικαλιστικών φορέων, 
αφ’ ενός μεν για ελαχιστοποίηση 
των φορολογικών βαρών και τον 
δίκαιο επιμερισμό τους στους 
φορολογούμενους, αφ’ ετέρου 
δε για την προώθηση ευνοϊκών 
ρυθμίσεων στους οφειλέτες του 
Δημοσίου.
Επίσης  περιμένουμε  να 

γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις 
μας ως προς το Ασφαλιστικό 
Ν/Σ.
Αναμένουμε.
Προετοιμαζόμενοι για νέες 

κινητοποιήσεις.

Υπολογισμός σύνταξης ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 
για παλιούς ασφαλισμένους

Πολλοί επαγγελματίες ρωτούν 
πώς να υπολογίσουν τη σύνταξη. 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νο-
μοθεσία, για τους παλιούς ασφα-
λισμένους του ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ που 
ασφαλίστηκαν πριν την 1-1-1993 
ισχύει η δυνατότητα να επιλέ-
ξουν αν θα υπολογίσουν τη σύ-
νταξη με βάση το Π.Δ. 116/88 
(ΦΕΚ 48Α), το οποίο ισχύει για 
τις περιπτώσεις αυτές ή με το 
Π.Δ. 258/05, που μειώνει τις συ-
ντάξεις του ΤΕΒΕ ως και 30%. 
Φυσικά δε γίνεται λόγος για το τι 
θα επιλέξουν, αφού η καλύτερη 
σύνταξη είναι με τον παλιό τρόπο 
υπολογισμού.
Σημειώνουμε ότι ο υπολογι-

σμός αυτός ισχύει μόνο για όσους 
έχουν συμπληρώσει ασφαλιστικό 
δικαίωμα συνταξιοδότησης (35 
χρόνια ΤΕΒΕ και 60 ετών ή 15 
χρόνια τουλάχιστον ΤΕΒΕ και 65 
ετών) και όχι σε άλλες περιπτώ-
σεις. Επίσης ο υπολογισμός δεν 
αφορά το μέρος της διαδοχικής 
ασφάλισης.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 

2α του Ν. 3552/4-4-07, έχει κα-
ταργηθεί η προθεσμία που ορίζει 
το άρθρο 7 του Ν. 22676/99 (τρι-
ετία) όσον αφορά το δικαίωμα 
των ασφαλισμένων να επιλέξουν 
τις προϋποθέσεις και τον τρόπο 
υπολογισμού της σύνταξής τους, 
από την ενοποίηση (1/1/2007) 
και μετά.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι 

οι παλαιοί ασφαλισμένοι του 
ΤΕΒΕ, με έναρξη ασφάλισης 
πριν από την 1/1/1993, έχουν 
το δικαίωμα να επιλέξουν τις 
καταστατικές διατάξεις του 
πρώην ΤΕΒΕ ως πλέον συμ-
φέρουσες, αντί για εκείνες του 
ΟΑΕΕ, αρκεί να γνωρίζουν:

1. Τις κατηγορίες ΤΕΒΕ 
στις οποίες ήταν ενταγμένοι 
από την έναρξη της ασφαλιστι-
κής τους σχέσης με το ΤΕΒΕ έως 
και τις 31/12/2006, πληροφο-
ρία που υπάρχει στα βιβλιάρια 
ασφάλισης και τα έντυπα ταχυ-
πληρωμής.

2. Την αντιστοίχηση των 
νέων κατηγοριών ΟΑΕΕ, με 

εκείνες τους πρώην ΤΕΒΕ για 
το διάστημα από την ενοποίηση 
(1/1/2007), έως την ημερομηνία 
παύσης της ασφαλιστικής τους 
σχέσης, πληροφορία που επίσης 
υπάρχει στα έντυπα ταχυπληρω-
μής.

Η τροπολογία για τις 
συντάξεις του ΟΑΕΕ
Νόμος 3552/2007 (ΦΕΚ Α’ 

77/4.4.2007) «Σύσταση Ει-
δικού Ταμείου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες δια-
τάξεις» 

Άρθρο 8
2.α. Η προθεσμία που τίθεται 

από τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 
1/Α’/5.1.1999) «Οργανωτική και 

λειτουργική αναδιάρθρωση των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
και άλλες διατάξεις» καταργείται. 
(σ.σ. άρση τριετίας)
Β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρ-

θρου 7 του ν. 2676/1999 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Στις περιπτώσεις επιλογής 
των καταστατικών διατάξεων 
των καταργούμενων Ταμείων, οι 
ασφαλιστικές κατηγορίες και οι 
κλίμακες των συντάξεων αυτών 
αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος με 
τις αυξήσεις των εισφορών και 
συντάξεων του ΟΑΕΕ αντίστοιχα, 
για δε τον υπολογισμό της σύντα-
ξης οι ασφαλισμένοι κατατάσσο-
νται στις πλησιέστερες ασφαλι-
στικές κατηγορίες των Ταμείων 
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συνέχεια από σελ.2

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

από τα οποία προέρχονται και οι οποίες αντιστοιχούν στις εισφορές 
που κατέβαλαν κάθε φορά»
Με την παραπάνω τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στους «πα-

λιούς», πριν το 1993, ασφαλισμένους, να επιλέγουν τον υπολογισμό 
της σύνταξης, με το σύστημα που ίσχυε στο ταμείο τους πριν τη συγ-
χώνευση στον ΟΑΕΕ. Ο υπολογισμός γίνεται με την κατάταξη των 
εισφορών που πληρώνουν μετά τη συγχώνευση στον ΟΑΕΕ, στην πλη-
σιέστερη κατηγορία του Ταμείου τους (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) και κατόπιν, 
ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με το καθεστώς που ίσχυε πριν τη 
συγχώνευση.
Έτσι η 5η κατηγορία ΟΑΕΕ αντιστοιχεί σήμερα στην Η’ κατηγορία 

ΤΕΒΕ. Άρα όποιος πληρώνει στην 5η κατηγορία ΟΑΕΕ κατατάσσεται 
στην Η’ κατηγορία ΤΕΒΕ και η σύνταξή του υπολογίζεται με βάση 
αυτή. Εφ’ όσον στο μεταξύ ανέβει κατηγορίες στον ΟΑΕΕ και φτάσει 
π.χ. στην 8η τότε θα καταταγεί στη πλησιέστερη ΤΕΒΕ που είναι η Θ’ 
κ.ο.κ.
Αντιστοίχηση παλαιών και νέων κατηγοριών ασφαλισμένων για τον 

υπολογισμό της σύνταξης

α) ΤΕΒΕ σε ασφαλιστικές 
κατηγορίες ΟΑΕΕ

β) ΤΑΕ σε ασφαλιστικές 
κατηγορίες ΟΑΕΕ

Α-Π01η Α-Π01η

Β-Π01η Β-Π01η

Γ-Π01η Γ-Π01η

Δ-Π01η Δ-Π02η

Ε-Π01η Ε-Π04η

ΣΤ-Π02η ΣΤ-Π07η

Ζ-Π03η Ζ-Π08η

Η-Π05η

Θ-Π10η

I-Π14η

Υπολογισμός σύνταξης
Σύνταξη Γήρατος
ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (μέχρι 31-12-1992)
Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.

ΕΤΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

11,5* 65 Μέχρι 31/12/2009

15 65 Οποτεδήποτε

35 60 Οποτεδήποτε

37** Άνευ Ορίου Ηλικίας Οποτεδήποτε

* Χορηγείται σε άνδρες και γυναίκες 65 χρονών που έχουν αποκλει-
στικά χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοτελώς απασχο-
λουμένων, εφόσον δε συνταξιοδοτούνται και δε δικαιούνται σύνταξη 
από άλλον ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο.

** Εφόσον πρόκειται για χρόνο υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς 
αυτοτελώς απασχολουμένων.
Σημείωση: Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας συντα-

ξιοδότησης δεν προβλέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους του 
πρώην ΤΕΒΕ και επίσης δεν προβλέπεται καθεστώς πρόωρης συνταξι-
οδότησης για μητέρες ανήλικων παιδιών.

Υπολογισμός σύνταξης ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ 
για παλιούς ασφαλισμένους

Πίνακες Κλίμακας Συντάξεων
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΕΒΕ
(ασφαλισμένοι πριν από 1-1-1993)
Για να υπολογίσετε τη σύνταξη πρέπει να πολλαπλασιάσετε τα έτη ή 

μήνες ασφάλισης σε κάθε κλάση με τον αντίστοιχο συντελεστή έτους ή 
μήνα. Αυτό που θα βγει για κάθε κλάση θα προστίθεται πάνω στη βα-
σική σύνταξη, που κατ’ έτος βγάζει ως βάση ο ΟΑΕΕ για τους παλιούς 
ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ (Α κλάση Χ 4) η οποία ορίστηκε στα 220 
ευρώ για το 2009 και στο τέλος θα έχετε το συνολικό ποσό της σύντα-
ξης χωρίς κρατήσεις. Σημειώνουμε ότι οι παρακάτω πίνακες είναι του 
ΟΑΕΕ και οι εισφορές αφορούν τιμές του 2009.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. 
πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ΑΠΟ 01/01/2009
ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ = 220,00 ΕΥΡΩ
0-30 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, αναπλήρωση 15% 
Α.Κ. Κλάδος Σύ-

νταξης εισφορά
Συντελεστής 

Έτους
Συντελεστής Μήνα

Α 55 8,25 0,69

Β 77 11,55 96

Γ 100 15,00 1,25

Δ 123 18,45 1,54

Ε 162 24,30 2,03

ΣΤ 186 27,90 2,33

Ζ 228 34,20 2,85

Η 280 42,00 3,50

Θ 423 63,45 5,29

I 515 77,25 6,44

31-35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, αναπλήρωση 25%
Α.Κ. Κλάδος Σύ-

νταξης
Συντελεστής 

Έτους
Συντελεστής Μήνα

Α 55 13,75 1,15

Β 77 19,25 1,60

Γ 100 25,00 2,08

Δ 123 30,75 2,56

Ε 162 40,50 3,38

ΣΤ 186 46,50 3,88

Ζ 228 57,00 4,75

Η 280 70,00 5,83

Θ 423 105,75 8,81

I 515 128,75 10,73

36 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, αναπλήρωση 30%
Α.Κ. Κλάδος Σύ-

νταξης
Συντελεστής 

Έτους
Συντελεστής Μήνα

Α 55 16,50 1,38

Β 77 23,10 1,93

Γ 100 30,00 2,50

Δ 123 36,90 3,08

Ε 162 48,60 4,05

ΣΤ 186 55,80 4,65

Ζ 228 68,40 5,70

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Ε.Β.Ε.
ΓΗΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 406,00 ΕΥΡΩ

ΘΑΝΑΤΟΥ 341,00 ΕΥΡΩ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕ-
ΩΝ ΑΠΟ 01/10/2008

3.680,00 ΕΥΡΩ
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Λαογραφική Στήλη

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

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).

Èá åðéôñáðåß ç ëåéôïõñãßá 
ôå÷íéêþí ðáé÷íéäéþí

Η καταδίκη της Ελλάδας από το Δ.Ε.Κ. επειδή διατηρεί σε ισχύ 
το νόμο 3037/2002 με τις ρυθμίσεις του οποίου απαγορεύε-
ται μεταξύ άλλων η εισαγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία 

τεχνικών παιχνιδιών, οδήγησε την κυβέρνηση σε εκπόνηση νέου 
νομοσχεδίου για τη νομιμοποίησή τους.
Από το Σεπτέμβριο του 2009 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους περί-

που ενός εκατομμυρίου ευρώ κάθε μήνα (990.000). Με τη νομο-
θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται 
τα εξής:

1. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παιχνίδια επιτρέπεται να λειτουργούν 
μόνο σε ειδικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που 
έχουν λάβει άδεια από τον οικείο Δήμο.
Επιτρέπεται επίσης να λειτουργούν σε καταστήματα internet cafe 

εφόσον έχουν λάβει ομοίως ειδική άδεια.
2. Η εισαγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών αυ-

τών επιτρέπεται με την απλή υποβολή αίτησης από τον εισαγωγέα 
εγκαταστάτη ή επιτηδευματία προς την Επιτροπή Εποπτείας και 
Ελέγχου τυχερών παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν. 3229/2004, για 
εξέταση, χαρακτηρισμό, ταξινόμηση και πιστοποίηση του ψυχαγωγι-
κού παιχνιδιού. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το παιχνίδι δεν είναι 
ψυχαγωγικό αλλά τυχερό, επιβάλλει κυρώσεις και απαγορεύει τη 
λειτουργία του.

3. Στα καταστήματα που επιτρέπεται η λειτουργία των τυχερών 
παιχνιδιών, απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ και η είσοδος σε άτομα 
κάτω των 16 ετών.

4. Για την εξέταση, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και πιστο-
ποίηση κάθε παιχνιδιού καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου 
1.000 ευρώ για τα ηλεκτρονικά και 500 ευρώ για τα μηχανικά και 
ηλεκτρομηχανικά.

5. Για τη διενέργεια των παιχνιδιών προκαταβάλλεται ετήσιο τέλος 
για κάθε θέση διεξαγωγής, που διαφοροποιείται ανάλογα με τον 
πληθυσμό του Δήμου (100 ευρώ για πόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους 
και 800 ευρώ για πόλεις πάνω από 50.000 κατοίκους).

6. Η εισαγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία τυχερών - ψυχαγω-
γικών παιχνιδιών απαγορεύεται. Προβλέπονται αυστηρές ποινικές 
και διοικητικές κυρώσεις.

7. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου τυχερών παιχνιδιών είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο και την εφαρμογή των διατάξεων. Ο έλεγχος 
κατά κύριο λόγο διενεργείται από τις αστυνομικές αρχές. Έλεγχοι 
διενεργούνται επίσης στα πλαίσια των συναρμοδιοτήτων τους και 
από άλλες αρχές, Δημοτική Αστυνομία, ΥΠ.Ε.Ε.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 του Ε.Ε.Α. φύλλο 516 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010

Όχι σε φόρο για το Ασφαλιστικό
«Όχι» σε νέο πόρο-φόρο στήριξης των ασφαλιστικών ταμείων, τουλά-

χιστον για το 2010, είπε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, 
κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής για το Ασφαλιστικό.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου απέκλεισε για φέτος το ενδεχόμενο πρόσθετης 

χρηματοδότησης των Ταμείων, καθώς, όπως είπε, η τήρηση των στόχων 
του Προγράμματος Σταθερότητας είναι θέμα «εθνικής επιβίωσης». Την 
ίδια ώρα, τα συνδικάτα τονίζουν ότι απαιτούνται ετησίως 4 δισ. ευρώ 
ώστε το σύστημα να είναι βιώσιμο.
Σημειώνεται ότι για το 2009 έχουν κατατεθεί 580 εκατ. ευρώ στο 

«κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών», ενώ φέτος θα κατατεθούν άλλα 
630 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, ο υπουργός διατύπωσε την αντίθεσή του στην ιδέα ενός 

νέου φόρου, έως ότου ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό 
και το φορολογικό.

«Ήδη, υπάρχει τριμερής χρηματοδότηση του Ασφαλιστικού και σε 
περίπτωση που προχωρούσαμε στο νέο φόρο, οι φορολογούμενοι θα 
επωμίζονταν το βάρος αυτών που εισφοροδιαφεύγουν» είπε.
Αυτό το ενδεχόμενο είναι πιθανό στο μέλλον, μέσω της αύξησης της 

φορολογίας και του ποσοστού που παρακρατείται από το ΦΠΑ και κατα-
βάλλεται στο «κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών», καθώς και από πηγές 
όπως τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια και τη φορολογία των καυσίμων.
Υπέρ της επιβολής άμεσου φόρου, 1%-2%, (που θα υπολογίζεται σε 

όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από την εργασία και την εκμε-
τάλλευση περιουσίας) έχει ταχθεί ο πρόεδρος της επιτροπής ειδικών, 
Άγγελος Στέργιου.
Τα συνδικάτα από την πλευρά τους, λένε «ναι» στην εξεύρεση νέων 

πόρων για τα Ταμεία, αλλά «όχι» στην επιβολή άμεσου φόρου. Όπως 
υπολογίζουν, τα έσοδα από το μέτρο που προτείνει ο κ. Στέργιου είναι 
της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ.

Ρητά για τη ζωή και την Υγεία
* Η ζωή είναι ένα λουλούδι κι ο έρωτας το μέλι του.
* Στυλ είναι να ξέρεις ποιος είσαι, τι θέλεις να πεις και να μη σου 

καίγεται καρφί.
* Τα τρία θεμέλια της ευτυχίας σ’ αυτή τη ζωή είναι: κάτι να κάνεις, 

κάτι ν’ αγαπάς, κάτι να ελπίζεις.
* Στη ζωή, το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις 

καλά ένα άσχημο φύλλο.
* Η ζωή δεν είναι ένας γρίφος για να τον λύσεις.
* Η ζωή είναι ένα μυστήριο για να το ζήσεις.
* Για να διαβαίνεις τη ζωή χωρίς αίσθημα του χιούμορ, είναι το ίδιο 

ανόητο όπως και να ταξιδεύεις με άμαξα χωρίς σούστες.
* Δεν υπάρχει ζωή ευτυχισμένη, υπάρχουν στιγμές ευτυχίας.
…Στιγμές που πολλοί δεν τις γεύονται γιατί τις νοθεύουν με απαισι-

όδοξες σκέψεις για το μέλλον, ενώ τις πικρές στιγμές της δυστυχίας τις 
καταπίνουν ατόφιες…

Υπηρεσίες Υπηρεσίες 
του επαγγελματικού του επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών Επιμελητηρίου Αθηνών 
προς τα μέλη τουπρος τα μέλη του

Το ΕΕΑ, συνεχίζοντας μια παράδοση προσφοράς προς τα 
μέλη του, εγκαινίασε δυο νέες υπηρεσίες προκειμένου να 
ενημερώνει και να προστατεύει τα μέλη του κατά τη διάρ-
κεια άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Πρόκειται για το Νομικό Γραφείο και το Φοροτεχνικό 
Γραφείο. Επίσης συνεχίζει να παρέχει για τα μέλη του 
σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας, τα οποία ήδη έχουν παρα-
κολουθήσει εκατοντάδες επαγγελματίες εφοδιάζοντάς τους 
με το ανάλογο πιστοποιητικό.


