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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάδελφοι όσοι δεν έχετε πληρώσει 

για τα τσόχινα τραπέζια, τακτοποιήστε εγκαίρως 
την εκκρεμότητα αυτή διότι το πρόστιμο είναι 
αρκετά τσουχτερό και δυσβάσταχτο ειδικά στις 
μέρες μας. 
Επίσης προσοχή: Με τον κάθε καφέ να σερβίρετε 

και την απόδειξη.

Το γραφείο του Σωματείου λειτουργεί 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 8:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Απαγόρευση καπνίσματος από 1η Σεπτεμβρίου
Τι ισχύει στην Ευρώπη και τι ζητούμε για την Ελλάδα

Με διαφορετικό τρόπο εφαρ-
μόζεται η απαγόρευση του κα-
πνίσματος σε Ισπανία, Ιταλία, 
Ολλανδία και Γερμανία, στις 
οποίες αφ’ ενός προβλέπεται 
η δυνατότητα κατασκευής ει-
δικού χώρου για καπνίζοντες 
στους χώρους εστίασης, ενώ 
αφ’ ετέρου σε άλλες χώρες δί-
νεται η δυνατότητα επιλογής 
των καταστηματαρχών αν το 
κατάστημά τους θα αποτελεί 
χώρο καπνιζόντων, όπως στην 
Ισπανία, και σε άλλες χώρες 
κατακτούν το δικαίωμα αυτό 
με προσφυγές (Ολλανδία), εκ-
μεταλλευόμενοι τη δυνατότητα 
διαφοροποίησης της εφαρμο-
γής του νόμου (Γερμανία) ή 
απλώς μη εφαρμόζοντάς τον, 
όπως κάνει μια μειοψηφία στη 
γειτονική Ιταλία.
Αυτά προκύπτουν σύμφωνα 

με τα στοιχεία που μας έδωσαν 
οι πρεσβείες των αντίστοιχων 
χωρών στην Ελλάδα.
Ισπανία
Στην Ισπανία ισχύει απα-

γόρευση του καπνίσματος σε 
όλους τους κλειστούς δημό-
σιους χώρους. Ωστόσο, για 
παράδειγμα, στα αεροδρόμια 
υπάρχουν ειδικά διαμορφωμέ-
νοι μικροί χώροι για καπνιστές. 
Σε σχέση με τα μπαρ και τα 
εστιατόρια, μέχρι τώρα ίσχυε 
ότι αν οι ιδιοκτήτες δήλωναν 

ότι στο μπαρ ή στο εστιατόριο 
επιθυμούσαν να επιτρέπεται το 
κάπνισμα, έβαζαν το ανάλογο 
σήμα στην είσοδο. Επίσης, εί-
χαν τη δυνατότητα, αν η ιδιο-
κτησία τους ήταν μεγαλύτερη 
των 100 τ.μ., να διαμορφώ-
σουν έναν χώρο για καπνιστές. 
Από το 2011 θα ισχύσουν κά-
ποια νέα μέτρα, τα οποία βρί-
σκονται ακόμα στο στάδιο της 
νομοθετικής επεξεργασίας.
Ιταλία
Στην Ιταλία η απαγόρευση 

είναι καθολική, σε όλους τους 
κλειστούς δημόσιους και ιδι-
ωτικούς χώρους εργασίας και 
εφαρμόζεται από το 2005. Είχε 
δοθεί ένας χρόνος προσαρμο-
γής, ενώ ο νόμος καθιστά τους 
καταστηματάρχες υπεύθυνους 
για την τήρησή του με μεγά-
λα πρόστιμα. Οι ειδικοί χώροι 
για καπνίζοντες, που προβλέ-
πονταν για τα μεγαλύτερα κα-
ταστήματα, δεν υιοθετήθηκαν 
από αρκετούς, επειδή κρίθηκαν 
πολύ δαπανηροί. Παρά τις αντι-
δράσεις των καταστηματαρχών 
δεν καταγράφηκαν προβλήμα-
τα κλεισίματος μαγαζιών. Πέ-
ντε χρόνια μετά, οι καπνιστές 
αρχίζουν και πάλι σιγά-σιγά να 
αυξάνονται στις ηλικίες μεταξύ 
25-44 ετών, οι οποίες συγκε-
ντρώνουν τους περισσότερους 
καπνιστές. Η αύξηση οφείλε-

ται στους πρώην καπνιστές, οι 
οποίοι φαίνεται να ξανάρχισαν 
τις κακές συνήθειες. Το 2009 
σημειώθηκε 9% μείωση στις 
πωλήσεις ειδών καπνίσματος 
σε σχέση με το 2004. Από τους 
2.551 δειγματοληπτικούς ελέγ-
χους για την εφαρμογή της 
απαγόρευσης που έγιναν πέρυ-
σι, διαπιστώθηκε η καλή εφαρ-
μογή του νόμου αφού δόθηκαν 
μόλις 234 κλήσεις στο 9,2% 
των ελεγχθέντων: το 3,6% των 
κλήσεων δόθηκαν σε 91 άτομα 
που κάπνιζαν και το 5,6% ή 
143 κλήσεις δόθηκαν σε ιδιο-
κτήτες καταστημάτων επειδή 
δεν είχαν την ειδική σήμανση 
και επέτρεπαν το κάπνισμα.
Γερμανία
Στη Γερμανία, πέραν της 

απαγόρευσης σε δημόσιους 
χώρους, η απαγόρευση σε χώ-
ρους εστίασης και ψυχαγωγίας 
ξεκίνησε το 2008 και εφαρ-
μόστηκε με διαφορετικό τρό-
πο στα 16 κρατίδια: σε μερικά 
κρατίδια υπήρχε η δυνατότητα 
να επιλέξουν οι ιδιοκτήτες μι-
κρών παμπ χωρίς προσωπικό 
αν θα επέτρεπαν το κάπνισμα, 
πέραν των ξεχωριστών χώρων 
που προβλέπονταν για τα με-
γάλα εστιατόρια και μπαρ, ή αν 
θα έκοβαν μαχαίρι το κάπνισμα 
παντού και ανεξαιρέτως, όπως 
αποφασίστηκε φέτος το καλο-
καίρι με δημοψήφισμα στη
Βαυαρία. Σε κάθε περίπτωση 

δίνεται η διακριτική ευχέρεια 
στα κρατίδια να εφαρμόσουν 
τη δική τους εκδοχή του νό-

μου. Από τη Γερμανία επίσης 
προέρχονται και μερικές έρευ-
νες για το θέμα. Έτσι η μείωση 
των πωλήσεων διαπιστώνεται 
σε μελέτη για τις βραχυπρό-
θεσμες επιπτώσεις της απαγό-
ρευσης του καπνίσματος στη 
βιομηχανία της φιλοξενίας, σε 
αντίθεση με τα κρατίδια που 
επέτρεπαν ανοιχτά κλαμπ κα-
πνιστών και δεν παρατηρήθη-
κε επίδραση της απαγόρευσης 
στις πωλήσεις, ενώ τα αντι-
καπνιστικά μέτρα δε φαίνεται 
να επηρεάζουν την τάση για 
κλείσιμο των επιχειρήσεων 
(Michael Kvasnicka - Harald 
Tauchmann, RUHR economic 
papers- Μάρτιος 2010). Ακόμη, 
η εισαγωγή της αντικαπνιστι-
κής νομοθεσίας δε φαίνεται να 
αλλάζει τη συμπεριφορά των 
καπνιστών, αν και οι ερευνητές 
παρατηρούν σημαντικές ετε-
ρογενείς αντιδράσεις, καθώς οι 
νέοι που βγαίνουν συχνότερα 
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά 
τους στους περιορισμούς του 
καπνίσματος, ενώ η επίδραση 
στη συνήθεια του καπνίσματος 
ήταν ισχυρότερη σε κρατίδια 
με αυστηρότερη απαγόρευση, 
γεγονός που εκθέτει τους μη 
καπνιστές σε μικρότερο κίνδυ-
νο για την υγεία τους (DIW 
Berlin-S. Anger, Μ. Kvasnicka, 
Τ. Siedler-2010).
Ολλανδία
Στην Ολλανδία η απαγόρευ-

ση του καπνίσματος στα καφέ, 
μπαρ, εστιατόρια, καντίνες, 
(κλειστούς) συναυλιακούς - συ-
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Iωάννης Δ. Κατσογιάννης
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Τηλ. 2105746004, 2105742626
Πρόεδρος της Αδελφότητας
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I. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.
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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.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
εύχονται 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους εορτάζοντες 

του μηνός Σεπτεμβρίου

Αθηνά - Αντιγόνη - Ερατώ 
- Ζαχαρία - Ευανθία - 
Αριστείδη - Σταύρο, 
Σταυρούλα - Νικήτα - 

Ευφημία - Σοφία - Ελπίδα 
- Ευστάθιο, Ευσταθία - 
Πολυξένη - Κυριάκο

Απαγόρευση καπνίσματος από 1η Σεπτεμβρίου
Τι ισχύει στην Ευρώπη και τι ζητούμε για την Ελλάδα

νεδριακούς χώρους και ξενοδοχεία ισχύει 
από 1-7-2008, ενώ επιτρέπεται σε ειδικά 
διαμορφωμένους κλειστούς χώρους, στους 
οποίους δεν μπαίνει σερβιτόρος. Σε ανοι-
χτούς χώρους που έχουν τουλάχιστον τη 
μία πλευρά τους εντελώς ελεύθερη, δεν 
ισχύει απαγόρευση. Πρόβλημα στην εφαρ-
μογή του νόμου έχει προκύψει στα καφέ 
μπαρ και ειδικά στα μικρότερα μαγαζιά, 
όπου το 40% αρνείται την εφαρμογή του, 
καθώς δεν μπορούν να φτιάξουν ειδικούς 

χώρους όπως τα μεγαλύτερα. Η υπόθεση 
εκκρεμεί δικαστικά: κάποια μικρά καφέ 
-χωρίς προσωπικό- κέρδισαν πρωτοδίκως 
την επιλογή να λειτουργούν ως καπνιζό-
ντων, ωστόσο το ολλανδικό ΣτΕ ακύρωσε 
αυτές τις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες 
στάλθηκαν πίσω στα δικαστήρια, που θα 
πρέπει να αποφασίσουν εκ νέου. Για τις 
οικονομικές επιπτώσεις της απαγόρευσης 
κυκλοφορούν από την πλευρά των ιδιοκτη-
τών μικρών καφέ-μπαρ ποσοστά μείωσης 

του τζίρου της τάξης του 20-30%. Ωστό-
σο, λόγω της όλης κατάστασης που έχει 
προκύψει, οι έρευνες έχουν γίνει εσπευ-
σμένα και προς το παρόν δε θεωρούνται 
ιδιαίτερα αξιόπιστες.
Ελλάδα
Εμείς στην Ελλάδα θέλουμε να ισχύει ο 

νόμος αλλά με επιλογή του καταστημα-
τάρχη (καφενείου) αν θα το χαρακτηρίσει 
στους καπνίζοντες (έχοντας σωστό εξαερι-
σμό) ή στους μη καπνίζοντες.

συνέχεια 
από σελ.1

Ο.Ε.Β.Ε.Α. 
Αθήνα 23/9/2010 
Α.Π.: 2259

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Των συναδέλφων για τις τελευταίες εξελίξεις

1. Μονίμως στη διαβούλευση 
όλες οι προσδοκίες για την 
απλούστευση των διαδικασιών 
για την ίδρυση και αδειοδότη-
ση των επιχειρήσεων. Η γρα-
φειοκρατία διώχνει εν γένει τις 
επενδύσεις. Σημειωτέον στην 
Ευρώπη η άδεια βγαίνει σε 2-3 
ημέρες ενώ εδώ απαιτούνται 
τουλάχιστον 2 μήνες.

2. Το ΤΕΜΠΕ έχει τελείως 
απομειωθεί. Τα προγράμματά 
του για την παροχή  ρευστό-
τητας προς εξόφληση υποχρε-
ώσεων των επιχειρήσεων σε 
προμηθευτές, ταμεία, εφορίες 
με την εγγύηση του Δημοσίου 
έχουν αποτύχει παταγωδώς. 
Αυτό οφείλεται στον ελλιπή 
σχεδιασμό και στην αδυναμία 

της Κυβέρνησης να πείσει τις 
τράπεζες να συνεργαστούν θε-
τικά δίνοντας δάνειο στους επι-
χειρηματίες. Τους τελευταίους 
μήνες δόθηκαν με εγγυήσεις 
του ΤΕΜΠΕ μόνο 193 δάνεια 
των 12 εκατομμυρίων ευρώ που 
τα προηγούμενα χρόνια έδιναν 
οι τράπεζες σε λίγες ώρες.

3. Προφανώς λόγω των εκλο-
γών  του  Νοεμβρίου,  η  Κυ-
βέρνηση ανέβαλε την αύξηση 
του ΦΠΑ και του πετρελαίου 
θέρμανσης.

4. Οι απεργίες έχουν διαλύ-
σει το κέντρο της Αθήνας και 
οι μετανάστες με τα λαθραία 
αποτελειώνουν τα εμπορικά 
καταστήματα.

5. Η  αύξηση  του  Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) 
στον καπνό και ο τρόπος εφαρ-
μογής της έχουν προκαλέσει 
σημαντική πτώση κερδοφορί-
ας στα καταστήματα λιανικής 
πώλησης, περίπτερα και ψιλι-
κατζίδικα.
Το ποσοστό κέρδους τους 

έχει μειωθεί πάνω από 50% και 

έχουν αρχίσει με ανησυχητικό 
ρυθμό τα «λουκέτα». Ζητήσαμε 
επανασχεδιασμό του Ε.Φ.Κ. 
στα καπνικά προϊόντα.
Η απαγόρευση με την ταυ-

τόχρονη ποινικοποίηση του 
καπνίσματος, έχει δημιουρ-
γήσει πρόβλημα επιβίωσης 
στα επισιτιστικά επαγγέλ-
ματα και ειδικώς στα πα-
ραδοσιακά καφενεία. Έχει 
ζητηθεί να επανεξετασθεί η 
δημιουργία χώρων για τους 
καπνίζοντες και η αναστολή 
για ένα χρόνο του μέτρου. 

6. Η ανεργία καλπάζει ανη-
συχητικά χωρίς να γίνεται ου-
σιαστική προσπάθεια μείωσής 
της.
Η οικονομία βυθίζεται ρα-

γδαία στην ύφεση, ο πολυ-
διαφημισμένος αναπτυξιακός 
νόμος έχει τελματώσει. Υπάρ-
χει φόβος να μεταβληθεί η 
κοινωνία σε ζούγκλα και το 
μόνο  που  ενδιαφέρει  τους 
κυβερνώντες  είναι  πως  θα 
περισώσουν και διαιωνίσουν 
το κομματικό κράτος με πολυ-

πληθείς ανασχηματισμούς που 
γίνονται αναποτελεσματικοί 
μπλέκοντας στο λαβύρινθο των 
αρμοδιοτήτων.

7. Έγιναν κάποια βήματα για 
την διαδοχική ασφάλιση χωρίς 
ακόμα να έχουν συγκεκριμενο-
ποιηθεί.

8. Ετοιμάζεται η προαιρετική 
«περαίωση» των εκκρεμοτήτων 
προς το Δημόσιο. Δεν έχουν ξε-
καθαριστεί οι προϋποθέσεις που 
θα τεθούν για να ενεργοποιηθεί 
από τους επιχειρηματίες.

9. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η 
ρύθμιση των οφειλών προς τον 
Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται ή εφάπαξ ή με 
δόσεις σε 36 δόσεις. Μετά τις 
15 Οκτωβρίου θα ισχύσει πάγιο 
σύστημα για τη ρύθμιση των 
χρεών με χαμηλότερες εκπτώ-
σεις σε περίπτωση εφάπαξ εξό-
φλησης ή καταβολής σε δόσεις. 
Επισημαίνουμε μια αρνητική 
εξέλιξη της αγοράς γενικώς.
Δεκάδες ασφαλισμένοι εξα-

γόρασαν τα συμβόλαιά τους 
για κινδύνους ζωής - θανάτου 
- προβλημάτων υγείας και πε-
ρίθαλψης.
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συνέχεια στη σελ. 4

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συνάδελφοι προσοχή!

Κυκλοφορούν ορισμένοι αετονύχηδες και ζητούν 
χρήματα για να πάνε το νόμο του καπνίσματος στο 
Συμβούλιο Επικρατείας για να τον ακυρώσουν.
Αυτό δεν υφίσταται. Μη σας κοροϊδεύουν και σας 

αποσπούν χρήματα.
Το Σωματείο ότι είναι νόμιμο το διεκδικεί με υπομνή-

ματα και συναντήσεις με τις αρμόδιες αρχές.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Συνδικαλιστικών Φορέων του Κλάδου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Σχεδόν όλα τα σωματεία του κλάδου 
παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση που 
πραγματοποιήθηκε 1η Σεπτεμβρίου 
στο ξενοδοχείο CARAVEL με αφορμή 
το πλαίσιο που κατατέθηκε στη δη-
μόσια διαβούλευση επιχειρώντας μια 
κοινή προσπάθεια για το μέλλον του 

κλάδου.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Πρόε-

δρος της Α.Κ.Α. κ. Ιωάννης Κατσόγιαν-
νης ο οποίος επίσης παρευρέθηκε και 
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία σε 
ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. 
Παπακωνσταντίνου και του κυβερνητι-

κού εκπροσώπου κ. Πεταλωτή οι οποίοι 
μίλησαν για τα ηλεκτρονικά παίγνια, 
για τις διαβουλεύσεις που έγιναν μέσω 
διαδικτύου και για το πώς θα επανα-
λειτουργήσουν τα ηλεκτρονικά τεχνικά 
παίγνια και τα παίγνια περιορισμένου 
οφέλους.

Ο.Κ.Ε.
Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
Βουλής 16 (2ος όροφος) - Αθήνα
e-mail:info@akas.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1ο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Υπόψη: Α/Β’ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

Αξιότιμε κ. Χαλυβόπουλε,
Κατόπιν της υπ’ αριθμό 2144/2009 απόφαση του ΣτΕ περί ακυρώσεως 

διατάξεων της 1107417/1491/Τ & ΕΦ από 26-11-2003 Κ.Υ.Α., ενημερώσατε τις 
Αστυνομικές Δ/νσεις της χώρας σχετικά με έγγραφο σας στις 29/10/2009.

Στη διαταγή αυτή επισημαίνεται ότι: “Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του 
Συντάγματος, το ν. 3068/2002 καθώς και τη διάταξη του άρθρου 50 παρ. 4 
του π.δ. 18/1989, οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται 
με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων, να 
απέχουν από ενέργεια αντίθετη προς όσα κρίθηκαν με αυτήν ενώ κάθε πράξη 
τους που δεν συμμορφώνεται προς την ακυρωτική απόφαση είναι ακυρωτέα 
και παράγει ποινική και προσωπική αστική ευθύνη για τον παραβάτη”.

Παρόλα αυτά μέλη των σωματείων μας και της Ομοσπονδίας των Καφε-
πωλών, παραπονέθηκαν ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας - Ασφάλεια 
Πατρών προβαίνει σε συνεχείς συλλήψεις και κατασχέσεις ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων είτε είναι σε λειτουργία είτε είναι σβηστά, ακόμα και σε 

αποθήκες.
Οι περιπτώσεις αυτές οδηγούνται στο αυτόφωρο ή ορίζονται Τακτικές 

δικάσιμοι. Φυσικά όλες οι περιπτώσεις αθωώνονται αλλά ειδικά στην πε-
ρίπτωση που έχει οριστεί Τακτική δικάσιμος τα κατασχεμένα μηχανήματα 
για να τα πάρει κανείς πίσω από τον Ο.Δ.Δ.Υ. μετά την απόφαση αθώωσης, 
χρειάζεται περίπου 700 € το χρόνο και φυσικά είναι κατεστραμμένα.

Τα μέλη μας τονίζουν ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική τους 
εξουθένωση αφού πληρώνουν δικηγόρους αλλά και την ηθική τους βλάβη 
αφού παραμένουν έγκλειστοι στα κρατητήρια.

Παρακαλώ πολύ λοιπόν όπως μας απαντήσετε εγγράφως αν στην πε-
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συνέχεια από σελ.3

Λαογραφική Στήλη

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

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.

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

Ο.Κ.Ε.
Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

ρίπτωση αυτή τηρείται ακριβώς η 
ανωτέρω διαταγή σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 
για την ανταπόκρισή σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για επι-
πλέον διευκρινίσεις.

Υπεύθυνος συνδικαλιστικών φο-
ρέων του κλάδου: Ρηγόπουλος 
Χρήστος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας και ΦΑΞ: 
2130227710 - 6944507072

Μετά τιμής
Οι συνδικαλιστικοί φορείς του 

κλάδου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ I.
τηλ.: 6972863259

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΚΕΠ
ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
τηλ.: 6944305946

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΗΠ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
τηλ.: 6944783525

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΗΛΠΕ
ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΠΑΝ.
τηλ.: 6937889778

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΗΛΠΒΕ
ΚΑΖΑΝΑΣ Δ.

τηλ.: 6999111000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 180 μ2
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 14
2 ΑΣΑΝΣΕΡ - 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ENOIKIAZETAI ΓΡΑΦΕΙΟ 35μ2

ΒΟΥΛΗΣ 16 - 2ος όροφος, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 2103248418 - ΦΑΞ: 2103220406
e-mail: adekafe@otenet.gr

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
* Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις μια κατοικία
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις ένα «σπίτι».
* Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις ένα ρολόι
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις «χρόνο».
* Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις ένα κρεβάτι
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις ξεκούραση.
* Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις ένα βιβλίο
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις «κουλτούρα».
* Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις ένα γιατρό
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις υγεία.
* Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις μια θέση
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις «σεβασμό».
* Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις αίμα
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις «ζωή».
* Με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις σεξ
αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις αγάπη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ:
- Να ρυθμιστούν τα χρέη προς την Εφορία.
- Να μη γίνει αύξηση του Φ.Π.Α. στο 2011.
- Να βελτιωθεί η ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών για τους 

ασφαλισμένους.
- Να επιδοτηθούν οι θέσεις εργασίας.
- Να υπάρξει ευνοϊκή περαίωση εκκρεμών φορολογικών υπο-

θέσεων.
- Να πιεστούν οι τράπεζες για να διοχετεύσουν «ζεστό» χρήμα 

στην αγορά.
- Ο αναπτυξιακός νόμος να βελτιωθεί ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της αγοράς.
- Άμεση ενεργοποίηση του Ε.Σ.Π.Α. με ιδιαίτερες δράσεις για 

τις μικρότερες επιχειρήσεις.
- Να ασκηθεί μια πολιτική με χαμηλή φορολογία - μείωση των 

φορολογικών συντελεστών για ενδυνάμωση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Των συναδέλφων 

για τις τελευταίες εξελίξεις
συνέχεια από σελ.2


