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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.

To Σωματείο μας εύχεται στους εορτάζοντες 
κ. Δημοσθένη Χουλιάρα (Γενικό Γραμματέα της 
Α.Κ.Α.), κ. Θωμά Κλάδο (Έφορο της Ο.Κ.Ε.) 
και κ. Γεώργιο Διγώνη (Σύμβουλο της Ο.Κ.Ε.) 
Χρόνια Πολλά για την ονομαστική τους εορτή, 

με υγεία - δημιουργία και αισιοδοξία, σε αυτούς 
και στις οικογένειές τους.

ΔΕΝ ΛΑΒΑΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ;ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ;
Στις 27 Απριλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12.00 μ. έγινε στα γραφεία της Α.Κ.Α., Βου-
λής 16 - 2ος όροφος - Σύνταγμα, η Ετήσια Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση της Α.Κ.Α. με θέματα: 

1) Διοικητικός και Διαχειριστικός απολογισμός 
έτους 2009.

2) Έγκρισις ισολογισμού και προϋπολογισμού 
2010. 

3) Απαλλαγή της Διοικήσεως πάσης ευθύνης δια 
τα πεπραγμένα του έτους 2009.
Συζητήθηκαν πολλά και διάφορα προβλήματα 

που απασχολούν τον κλάδο, όπως: Τσόχινα τρα-
πέζια - ηλεκτρονικά παιχνίδια - Κίνο - Απαγόρευ-
ση του καπνίσματος - ΑΕΠΙ και άλλα προβλήματα 
που έρχονται... 
Συνάδελφοι, τα προβλήματα του κλάδου δεν λύ-

νονται με τα λιγοστά άτομα τα οποία παρίστανται 
στη Γενική Συνέλευση. 

Κατανοούμε βέβαια ότι η προσέλευση τη συγκε-
κριμένη μέρα ήταν δύσκολη λόγω της απεργια-
κής κινητοποίησης των μέσων μεταφοράς. Όμως 
μία Γενική Συνέλευση δεν αναβάλλεται διότι έχει 
προκηρυχθεί πολύ νωρίτερα.
Ούτε οι Καφεπώλες του κέντρου της Αθήνας που 

είναι η πλειοψηφία μας, συμμετείχαν στη συνέ-
λευση, οι οποίοι είναι κοντά στα γραφεία του σω-
ματείου μας. 
Το Σωματείο συνάδελφοι δεν εργάζεται μόνο 

για τα συμφέροντα του Προέδρου και του υπόλοι-
που Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. είναι αμισθί, και τρέ-

χουν και λύνουν προβλήματα. Όπως π.χ. το 2% 
έγινε 0,5%, όπως ο νόμος για το κάπνισμα έχει 
αδρανήσει, οι τσόχες έχουν μείνει στο ίδιο τέλος 
πληρωμής, (από 1200 ευρώ σε 700 ευρώ), τα τε-
λευταία χρόνια μετά τη μείωση που είχε πετύχει 
προηγούμενο Δ.Σ. με πρόεδρο τον κ. Νίκο Γιαν-
νόπουλο.
Συνάδελφοι δεν αναφερόμαστε στις αποτυχίες 

ή επιτυχίες του σωματείου αλλά μας ενοχλεί η μη 
συμμετοχή σας και η αδιαφορία σας. 
Η ελάχιστη συμμετοχή δεν φτάνει για να παλέ-

ψουμε για τα προβλήματά μας. 
Όταν πάμε στις αρμόδιες υπηρεσίες μας ρωτάνε 

ποια είναι η δύναμή μας η οποία φαίνεται απ’ την 
προσέλευση των μελών μας στις Γενικές Συνελεύ-
σεις. 
Ελπίζουμε σε επόμενη Γενική Συνέλευση να 

έχουμε απεριόριστη συμμετοχή, και να συζητή-
σουμε λύσεις που εσείς θα μας προτείνετε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
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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 στη σελ. 3

Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών ερ-
γοδοτών για την πρόσληψη ανέργων

- Προγράμματα του ΟΑΕΔ με συνολικό προϋπολογισμό 170.940.000 ευρώ 
και στόχο τη δημιουργία 25.000 νέων θέσεων απασχόλησης

Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) 
νέες θέσεις εργασίας, κυρίως σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα δη-
μιουργηθούν το επόμενο διάστη μα 
από το ειδικό διετές πρόγραμμα ενί-
σχυσης εργοδοτών με επιχορή γηση 
των ασφαλιστικών εισφορών για την 
πρόσληψη ανέργων. Το πρόγραμμα 
του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα, με προτεραι-
ότητα στις μικρές επιχει ρήσεις που 
απασχολούν ως 50 άτομα κατά την 
ημερομηνία εκδή λωσης ενδιαφέρο-
ντος για ένταξη στο πρόγραμμα και 
ιδιαίτερα εκεί νες που δραστηριο-
ποιούνται σε καινοτόμους κλάδους, 
όπως η πρά σινη οικονομία. Στόχος εί-
ναι η ενί σχυση της καθαρής αύξησης 
των νέων θέσεων εργασίας και της 
απα σχόλησης, πρόσθετες εκείνων 
που τυχόν δημιουργούνται στο πλαί-
σιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου 
σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ προϋπολογισμός 
του προ γράμματος ανέρχεται στα 
170.940.000 ευρώ και ο αριθμός 
των θέσεων που θα καλυφθούν θα 
φτάσει τις 25.000. Σημει ώνεται ότι 
π επιχορήγηση θα δίνεται για δύο 
χρόνια, ωστόσο οι επιχειρήσεις 
που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 
υποχρε ούνται να διατηρήσουν τη 
θέση απασχό λησης για τουλάχι-
στον 12 μήνες επιπλέον. Έμφαση 
θα δοθεί στους νέους ως 30 ετών 
και στις ειδικές ομάδες ανέργων, 
οι οποίες αναλύονται ως εξής:

• Άνεργοι που βρίσκονται στο 
στάδιο πλη σίον της σύνταξης και 
στους οποίους υπο λείπονται μέ-
χρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή ως 
5 έτη για την συμπλήρωση του 
ορί ου ηλικίας για τη θεμελίωση 
της κατώτατης σύνταξης γήρατος 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Γυναίκες μακροχρόνια άνερ-
γες, άνω των 45 ετών και άνεργες 
γυναίκες, άνω των 50 ετών.

• Πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/
νες.

• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικο-

γενειών.

Δικαιούχοι και όροι
1. Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές 

επι χειρήσεις και γενικά εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επι-

χείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα 
πρέπει να έχει προ βεί, κατά τη δι-
άρκεια του εξαμήνου πριν από την 
αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμ-
μα, σε μείωση προσωπικού λόγω 
καταγγελίας σύμβασης εργασίας. 
Σε περίπτωση από λυσης η επιχεί-
ρηση θα πρέπει να έχει προ βεί σε 
αντικατάσταση του μισθωτού ως 

την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει 
και για επιχειρήσεις που δημιουρ-
γήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση 
και επα ναλειτουργία στον ίδιο ή σε 
άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο 
δραστηριότητας.
Δεν υπάγονται:
• Όλες οι επιχειρήσεις που διέ-

πονται, όσον αφορά την πρόσλη-
ψη του προσωπικού τους, από τις 
διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/
A/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 
234/Α/28.12.2009).

•  Τα νυχτερινά κέντρα και οι 
εταιρείες προσωρινής απασχόλη-
σης (άρθρο 20 του ν.2956/2001), 
για μισθωτούς τους που παρέχουν 
εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμε-
σος εργοδότης).

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπη-
ρεσιών κα θαριότητας και φύλαξης.

• Οι επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον τομέα της αλι-
είας, της υδατοκαλ λιέργειας και 
του άνθρακα, στην πρωτο γενή πα-
ραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
τη με ταπώληση σε μεταπράτες ή 
εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως 
προβληματικές.

• Ατομικές επιχειρήσεις για άτο-
μα που εί ναι σύζυγοι ή συνδέονται 
με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος 
ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρη-
ματία.

•  Οι ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ και ΕΠΕ για 
τους ομόρ ρυθμους εταίρους στις 
ΟΕ και ΕΕ, για τα μέλη του ΔΣ στις 
ΑΕ, για τους εταίρους στις ΕΠΕ, 
καθώς και οι σύζυγοι και οι συγ-
γενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ 
αγχι στείας αυτών.

• Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη 
τους.

• Όταν το αντικείμενο εργασιών 
μιας επι χείρησης είναι σύνθετο και 
το ένα από τα αντικείμενα εξαιρεί-
ται του προγράμματος.

Άνεργοι
Τα ωφελούμενα άτομα που θα 

προσ ληφθούν από τις επιχειρήσεις 
που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 
πρέπει:

• Να έχουν την ιδιότητα του 
άνεργου και να διαθέτουν δελτίο 
ανεργίας σε ισχύ.

• Να είναι έλληνες πολίτες ή πο-
λίτες άλλου κράτους μέλους της 
ΕΕ ή να είναι ομογε νείς που έχουν 
δικαίωμα διαμονής και απασχόλη-
σης στη χώρα μας.

• Να έχουν συμπληρώσει το 
τυποποιημέ νο έντυπο εξατομικευ-
μένης προσέγγισης και να έχουν 
συμφωνήσει σε ατομικό σχέ διο 
δράσης.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

Αναδημοσίευση από «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Παρασκευή 23 Απριλίου 2010

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΑΕΠΙ)
Η ΕΟΚΕ παίρνει θέση για τα 

πνευματικά δικαιώματα και τη 
μουσική έπειτα από πρωτοβου-
λία της ΓΣΕΒΕΕ
Την Τρίτη, 9 Φεβρουαρί-

ου του 2010, συζητήθηκε στην 
ΟΚΕ των Βρυξελλών, το ζήτημα 
των Δικαιωμάτων Πνευματικής 
Ιδιοκτη σίας, δίνοντας έμφαση 
στη μουσική με αφορμή τη γνω-
μοδότηση πρω τοβουλίας της Ευ-
ρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, την 
οποία εισηγήθηκε ο εκπρόσω-
πος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Παναγιώτης 
Γκόφας, καθώς «τα πνευματικά 
δικαιώματα αποτε λούν ξεκάθα-
ρα, ένα ζήτημα που πρέ πει να 
εξεταστεί από την κοινωνία των 
πολιτών».
Πριν από τη συζήτηση στο 

ειδι κευμένο τμήμα, (Ενιαία Αγο-
ρά, Παρα γωγή και Κατανάλω-
ση), πραγματο ποιήθηκε δημό-
σια ακρόαση, στην οποία συμ-
μετείχαν εμπειρογνώμο νες από 
τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργα να, 
Υπουργεία και αντιπροσωπείες 
των Κρατών Μελών, καθώς και 
εκπρό σωποι εκδοτικών οίκων, 
ενώσεις για τη μουσική, εταιρεί-
ες είσπραξης, οργανώσεις κατα-
ναλωτών και πανε πιστημιακοί 
φορείς. Η ΓΣΕΒΕΕ διά του Αντι-
πρόεδρου της, κ. Γιώργου Καβ-
βαθά, ανέπτυξε τις θέσεις της 
για το
ζήτημα, με σκοπό την προστα-

σία των Επαγγελματιών, των Βι-
οτεχνών και των Εμπόρων, από 
καταχρηστικές ρυθμίσεις που 
μόνο κατ’ επί φαση προστατεύ-
ουν την Πνευματική Ιδιοκτησία.
Εξετάστηκαν πολλές πτυχές 

του ζητήματος, η εύλογη αμοιβή, 
η έννοια της «δημόσιας εκτέλε-
σης», οι κυρώσεις για παράνομη 
εκμε τάλλευση, η λειτουργία των 
εταιρειών είσπραξης. «Η ΕΟΚΕ 
είναι πεπει σμένη για την ανάγκη 
καταπολέμησης της πειρατείας, 

αμφισβητούμε όμως, τις χρησι-
μοποιούμενες μεθόδους», ήταν 
η τοποθέτηση του Daniel Retu-
reau, συνεισηγητή της γνωμοδό-
τησης, ο οποίος επεσήμανε ακό-
μα την απουσία ενός “εύλο γου” 
και προσαρμοσμένου στα νέα 
μέσα νομικού πλαισίου Όπως 
αναφέρεται και στο σχετικό Δελ-
τίο Τύπου της ΕΟΚΕ, η συζήτη-
ση αποτέλεσε ιδανική πλατφόρ-
μα ανταλλαγής απόψεων για 
το ζήτη μα της διαχείρισης και 
της διαφά νειας των εταιρειών 
είσπραξης και για συναφείς νο-
μικές πτυχές, τονί ζοντας, παράλ-
ληλα και τη σημασία της ενδυ-
νάμωσης του νομικού πλαι σίου 
και της προστασίας των δικαι-
ωμάτων διανοητικής ιδιοκτησί-
ας. Η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταθέσει 
εγγράφως τις θέσεις και τις προ-
τάσεις της στον Υπουργό Πολι-
τισμού κ Γερουλάνο, από τις 10 
Νοέμβριου 2009 και εξακολου-
θεί να αναμένει για μια συνάντη-
ση μαζί του. Ο Ν.2121/1993 περί 
πνευματικής ιδιο κτησίας, που 
μετά ιδιαίτερα αυστη ρά πρό-
στιμα και τις διαδικασίες του. 
(καθημερινά 400 επαγγελματίες 
κάθονται στο εδώλιο μόνο στο 
Πρω τοδικείο Αθηνών), εξοντώ-
νει χιλιά δες πολύ μικρούς και 
μικρούς επαγ γελματίες, βιοτέ-
χνες και εμπόρους και δεν προ-
στατεύει, παρά μόνο τους φο-
ρείς συλλογικής διαχείρισης των 
πνευματικών δικαιωμάτων. Τα 
πνευματικά δικαιώματα, μέρος 
του προγράμματος της Ισπανι-
κής Προεδρίας και σημαντικό 
θέμα στην Ε.Ε. αλλά και παγκο-
σμίως, έχει αποτελέσει εδώ και 
καιρό προ τεραιότητα της ΓΣΕ-
ΒΕΕ, χωρίς να βρει όμως, έως 
τώρα, καμία αντα πόκριση.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ασημακόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας

Νίκος Σκορίνης
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•  Για τα άτομα που κατά το 
τελευταίο 12μηνο, πριν από την 
ημερομηνία υπαγωγής τους στο 
πρόγραμμα, είχαν απα σχοληθεί 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια 
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που 
μετα βιβάστηκαν ή αλλάζουν νομι-
κή μορφή ή διαλύονται και επανα-
λειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το αυτό αντικεί μενο δρα-
στηριότητας, από τις οποίες προ-
έκυψε νέα διάδοχος επιχείρηση ή 
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

•  Για άτομα που τοποθετούνται 
αναγκα στικά με τις διατάξεις του 
Ν.2643/98.

Ποσό - διάρκεια 
επιχορήγησης
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται 

το πο σό που αντιστοιχεί στο ύψος 
των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφο-
ρών (εργοδο τών και εργαζομένων) 
για όλους τους κλάδους κύριας 
ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της 
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕ-
ΑΜ, καθώς και των ασφαλιστικών 
εισφο ρών εκείνων που το ΙΚΑ ει-
σπράττει ή συνεισπράττει υπέρ 
φορέων και κλάδων κοι νωνικής 
ασφάλισης.
Για τους εργαζόμενους που, 

αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε 
άλλα επικουρικά ταμεία, ως ποσό 
επιχορήγησης ορίζεται το ποσό 
που αντιστοιχεί στο ύψος των αντί-
στοιχων μηνιαίων ασφαλιστικών 
ει σφορών (εργοδοτών και εργαζο-
μένων) για όλους του κλάδους κύ-
ριας ασφάλι σης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 
στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφο-
ρές των αντίστοιχων επικουρικών 
ταμείων, καθώς και των ασφαλι-
στικών εισφορών εκείνων που το 
ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει 
υπέρ φο ρέων και κλάδων κοινωνι-
κής ασφάλισης.
Επίσης, ως ποσό επιχορήγη-

σης ορίζεται επιπλέον το ποσό 
που αντιστοιχεί στις ασφαλιστι-
κές εισφορές των δώρων Χρι-
στουγέννων και Πάσχα και των 
επιδομά των αδείας, για τους μή-
νες που αυτά κα ταβάλλονται.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο 

υπολογι σμό των ανωτέρω ποσών 
επιχορήγησης λαμβάνονται οι 
πραγματικές ακαθάριστες αποδο-
χές των εργαζομένων/επιχορηγου-
μένων που αντιστοιχούν μέχρι του 
ύψους του κατώτατου βασικού μι-
σθού, όπως ορίζεται κάθε φορά 
από την ΕΓΣΣΕ.
Τα αναφερόμενο πόσο επιχορή-

γησης αποδίδεται μέσω της χρέ-
ωσης του αλληλόχρεου λογαρια-
σμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοι-
χης πίστωσης του λογαριασμού 
του εργοδότη, σε ποσοστό: α) για 
τους κοινούς άνεργους

• ογδόντα τοις εκατό (80%) για 
το πρώτο έτος και

• εξήντα τοις εκατό (60%) για 
το δεύτερο έτος από την κάθε 
πρόσληψη
β) για τους νέους και τις ειδικές 

Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 
εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων

ομάδες ανέργων, όπως περιγρά-
φονται στο άρ θρο 1

• ογδόντα τοις εκατό (80%) για 
το πρώτο έτος και

• ογδόντα τοις εκατό (80% για 
το δεύτε ρο έτος από την κάθε 
πρόσληψη.
Η διάρκεια της επιχορήγησης 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγη-

σης οι επι χειρήσεις δεσμεύονται 
να διατηρήσουν το προσωπικό για 
δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

Έναρξη και 
προϋποθέσεις
1. Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαί-

νει στην καταβολή της επιχορήγη-
σης, αφού ελέγ ξει τα κάτωθι δικαι-
ολογητικά που η επι χορηγούμενη 

επιχείρηση υποβάλλει:
1)  Έντυπη κατάσταση που θα 

περιλαμ βάνει:
• το ονοματεπώνυμο των 

προσληφθέν των βάσει του προ-
γράμματος

• τη χρονολογία πρόσληψης
• τα ημερομίσθια που πραγματο-

ποιήθηκαν κατά μήνα
•  το συνολικό μηνιαίο ακαθά-

ριστο ποσό που δικαιούται ο ερ-
γαζόμενος, το οποίο δε θα είναι 
κατώτερο του προβλεπόμενου από 
τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις 
Ερ γασίας (ΣΣΕ)

•  το ποσό που αντιστοιχεί στις 
μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές με 
τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, 
όπως εμφανίζονται στις ΑΠΔ

•  το μηνιαίο ποσό επιχορήγη-
σης, με το οποίο βαρύνεται ο αλλη-

λόχρεος λογαριασμός ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, 
σύμφωνα με το πρό γραμμα

• στη στήλη της υπεύθυνης δή-
λωσης, τις υπογραφές των προσλη-
φθέντων μισθω τών, ότι απασχολή-
θηκαν και πληρώθη καν το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζη τείται η 
επιχορήγηση.

2) Αναλυτικές περιοδικές δηλώ-
σεις (ΑΠΔ), οι οποίες μπορούν να 
υποβληθούν και σε ηλεκτρονική 
μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυ-
νη δήλωση, στην οποία θα δηλώ-
νεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέ-
χονται είναι αληθή.

3) Κατάσταση προσωπικού και 
ωρών ερ γασίας θεωρημένη από το 
ΣΕΠΕ.

4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας όπου 
απαιτείται. Σύμ φωνα με τις με 
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/ 10067/2007 και ΔΙ-
ΑΔΠ/ Φ.Α.1.1/ 2407 /26-01 -2009 
ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιο λογητικά 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα αηό 
την αρμόδια για την έκδοση της 
διοικητι κής πράξης Υπηρεσία. Σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 
του ν. 3614/ 2007, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, το ποσό της επιχο-
ρήγησης δεν παρακρα τείται και δεν 
εκχωρείται.

5) Τιμολόγιο με το ποσό που αντι-
στοιχεί στο ποσό της επιχορήγη-
σης.

2. Διαδικασία καταβολής επιχο-
ρήγησης 
Εντός των πρώτων τριάντα (30) 

ημε ρών, που ακολουθούν τη λήξη 
της προ θεσμίας υποβολής της ΑΠΔ 
του κάθε τρι μήνου, η επιχείρηση 
υποβάλλει την αίτη ση με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για την κα-
ταβολή της επιχορήγησης, όπως 
αναφέρονται στην ανωτέρω παρά-
γραφο.
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την 

εγκριτική απόφαση για την καταβο-
λή της επιχορή γησης, εφόσον έχει 
προηγηθεί θετικός επι τόπιος έλεγ-
χος κατά τη διάρκεια του τρι μήνου 
και μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης. Στις περιπτώσεις που 
δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος μέχρι 
την υποβολή της αίτησης, ο έλεγ-
χος θα διενεργείται πριν από την 
έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινο-

ποιεί την εγκριτική απόφαση για την 
καταβολή της επιχορήγησης στο 
υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει 
η έδρα της επιχείρησης και ταυ-
τόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια 
Περιφε ρειακή Διεύθυνση για ενταλ-
ματοποίηση της δαπάνης και την 
εγκριτική απόφαση με τα σχετικά 
δικαιολογητικά. Το υποκα τάστημα 
του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρη-
ματικό κατάλογο, στον οποίο θα 
απο τυπώνεται το σύνολο των ασφα-
λιστικών ει σφορών που αντιστοιχεί 
στο ποσό της επι χορήγησης, για 
την πίστωση του λογαρια σμού του 
εργοδότη και χρέωση του αλληλό-
χρεου λογαριασμού (ΙΚΑ -ΟΑΕΔ).

Διαδικασία υπαγωγής
1. Προθεσμία και διαδικασία υποβολής “αίτησης υπαγωγής στο 

πρόγραμμα - υπεύθυνης δήλωσης”
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 

υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά στην 
ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://at.oaed.gr). 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, στην 

Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, που βρίσκεται πλησιέστερα στην πε-
ριοχή έδρας της επι χείρησης. Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκα-
ταστήματα, τότε η αίτηση θα υπο βάλλεται στην Υπηρεσία στην 
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα ή το υποκατάστημα που 
θα απασχοληθεί τo προς επιχορήγηση προσωπικό. Η υποβολή των 
αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην 
περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η 
ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα καθοριστεί με σχετική 
από φαση του διοικητή του ΟΑΕΔ.

2. Προέγκριση αίτησης - Διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζή-
τησης εργασίας

2.1  Μετά την προέγκριση πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος 
ύστερα από την απόφαση ανάθεσης, από την αρμόδια Διεύθυνση 
Διοικητικού, σε ζεύγος ελεγκτών, προκειμένου να ελεγχθεί η δυ-
νατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα (λειτουργία 
της επιχείρησης, μείωση προ σωπικού λόγω απόλυσης κατά το 
προηγούμενο 6μηνο κλπ.). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης από τον 
προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την υπα γωγή της επιχείρησης στο 
πρόγραμμα, η οποία θα κοινοποιείται στο υπο κατάστημα του ΙΚΑ 
που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

2.2 Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άμεσα από 
τον αρμόδιο υπάλληλο “διαχειριστή” η διαθεσιμότητα του εργατικού 
δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί 
για τις θέσεις απα σχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας 
σχετικά τον προϊστά μενο και όλους τους εργασιακούς συμβούλους 
της Υπηρεσίας.

2.3 Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστη-
μα προσφοράς-ζήτησης εργασίας και ύστερα από τη διαδικασία 
εξατομικευμέ νης προσέγγισης και σύμφωνα με τις προτάσεις που 
περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραπομπή 
τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπη-
ρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.

2.4 Πετά την εγκριτική απόφαση, π επιχείρηση οφείλει να προ-
χωρήσει στην πρόσληψη εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την 
εγκριτική απόφαση. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, 
η αίτηση τίθεται σε “αναμονή” διάρκειας επτά (7) ημερών μετά το 
πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από την προέγκριση. Η πρό-
σληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε περίπτωση 
που οι θέσεις που έχει αιτη θεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.

2.5 Μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων, την 
υπόδειξη τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και την τελευταία 
πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημέρωνα το σύστημα ότι 
η αίτηση περνάει στο στάδιο της “έγκρισης” και ολοκληρώνει την 
έγκριση στο σύστημα.

συνέχεια στη σελ. 4
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συνέχεια από σελ.3

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).

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.

Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών 
εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων

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

3. Όροι
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρό γραμμα επιχορηγείται από την ημερο-

μηνία πρόσληψης του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κά θε μήνα πλήρους απασχόλησης 

για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι 
(20) τουλάχι στον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοι χούν σε πλήρες ωράριο 
εργασίας.
Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγό-

τερο από είκοσι (20) ημέρες το μήνα και εξακο λουθεί να εφαρμόζεται το 
ίδιο καθεστώς απασχόλησης του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης 
στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση. Σε αντίθετη 
όμως περίπτωση (πλήρης απα σχόληση του μη επιχορηγούμενου προ-
σωπικού), η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 
είκοσι (20) ημερομίσθια κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει να υπάρχουν είκοσι (20) τουλά-

χιστον ημε ρομίσθια κατά μήνα για κάθε μισθωτό επι χορηγούμενο ή μη.
Κατά τη διάρκεια του συνολικού προ γράμματος (διάρκεια επιχορήγησης 

και περίοδος δέσμευσης) είναι δυνατό ο μι σθωτός, επιχορηγούμενος ή μη, 
να πραγ ματοποιήσει μόνο για (3) τρεις μήνες κατ’ έτος, κάτω των είκοσι 
(20) ημερομισθίων.
Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγ κεκριμένου προγράμματος θεω-

ρούνται τα τρίμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέ ωση του εργοδότη υπο-
βολής ΑΠΔ (Ια νουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιού νιος, Ιούλιος έως 
Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).

4. Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δια τηρήσουν τις θέσεις εργασίας 

(παλιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολι κού προγράμματος, που 
ανέρχονται συνολικά σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μει ώσει το προσωπικό της και εφόσον 

δεν το αντικατασταθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέ ρες, το πρόγραμμα θα δια-
κόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Ως δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό (παλιές θέσεις) θεωρεί-

ται ο αριθμός του προσωπικού που είχε η επι χείρηση κατά την ημερομηνία 
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης εν διαφέροντος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) 

ημέρες, μετά από απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα 

διαπιστώ νεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγού μενη θέση, θα διακόπτεται 
η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επι πτώσεις για τον 
εργοδότη.
Ως ειδικότητα νοείται η ειδικότητα του επιχορηγούμενου ατόμου που 

αποχώρη σε (λόγω καταγγελίας της εργασιακής σχέσης).
Κατά συνέπεια, όταν η επιχείρηση ανα ζητά αντικατάσταση με διαφορε-

τική ειδικότητα από εκείνη του αποχωρήσαντα, π Υπηρεσία, εφόσον δεν 
υπάρχει η δυ νατότητα υπόδειξης ατόμου με τη νέα ει δικότητα και η θέση 
παραμείνει κενή, θα διακόπτει το πρόγραμμα.
Στην περίπτωση που η Υπηρεσία προ τείνει άνεργο της νέας ειδικότητος 

που έχει ζητηθεί και η πρόσληψη πραγματοποιηθεί, το πρόγραμμα θα συ-
νεχίζεται κανονικά.
Επισημαίνεται ότι και για την αντικατά σταση επιχορηγούμενου ατόμου 

θα ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμέ νης παρέμβασης.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται π καταγγελία σύμβασης εργασίας. 
5. Επιμήκυνση προγράμματος
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) 

το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχεί ρησης, για μη απόλυση 
προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, 
β) μη λειτουργίας της επι χείρησης λόγω θερινών διακοπών, γ) άδει ας άνευ 
αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυν-
ση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του προϊσταμέ-
νου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία 

των τριάν τα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγη-
σης και δέσμευσης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο 
που αντικαταστάθηκε, με τά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του 
αρμόδιου προϊσταμένου της Υπηρε σίας Απασχόλησης. [SID: 4393238]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Κ.Α. 
Συνάδελφοι στο Νομό Αττικής που αντιπροσωπεύ-

ει το Σωματείο μας ξέρουμε πολύ καλά πως είναι εγ-
γεγραμμένοι (καφεπώλες - καφέ-μπαρ - καφέ-ουζερί 
κλπ. καφέ) πάνω από 2.500. Δεν επιτρέπεται ένας 
μεγάλος κλάδος όπως ο δικός μας να μην αντιπρο-
σωπεύεται σε όλα τα Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια 
ή Τριτοβάθμια (ΓΣΕΒΕΕ - ΟΚΕ - ΟΕΒΕΑ) συνδικαλι-
στικά όργανα. 
Είμαστε το αρχαιότερο σωματείο των Αθηνών η 

Α.Κ.Α. που κρατάει αρχείο από το 1914.
Στο χέρι το δικό μας ως Δ.Σ. και στο χέρι το δικό 

σας ως μέλη του είναι να διατηρηθεί το Σωματείο 
μας και τα επόμενα χρόνια προς όφελός μας ή να 
καταργηθεί προς καταστροφή μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

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

στους εορτάζοντες του μηνός Μαρτίου
Λάμπρος, Λαμπρινή, Αναστάσιος, Αναστασία, 

Ευτύχιος, Ευτυχία, Θεοχάρης, Ζωή, Δημοσθένης, 
Μιλτιάδης, Ηρακλής, Θωμάς, Λεωνίδας, Γεώργιος, 

Γεωργία, Ελισάβετ, Μάρκος, Ιάκωβος. 


