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

Aπό τις 17 Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2011 η αύξηση 
της τιμής για το Δώρο Χριστουγέννων να μην υπερβαίνει το 10%

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α.Κ.Α. ΚΑΙ Ο.Κ.Ε. 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.Α. κ. ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
Κατόπιν υπομνήματος που είχαμε στείλει στις 10/11/2010 στο 

Υ.Υ.Κ.Α., πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2010 συνάντηση στο Υπουρ-
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταξύ Προεδρείου των 
Α.Κ.Α. και Ο.Κ.Ε. και του Γεν. Γραμματέα του Υ.Υ.Κ.Α. κ. Αντ. Δημόπου-
λου για την απαγόρευση του καπνίσματος και τις επιπτώσεις του νό-
μου στα καταστήματά μας (παραδοσιακά καφενεία). 

Οι επιπτώσεις που έφερε ο νόμος είναι οι παρακάτω: 
1. Πτώση τζίρου 70%
2. Κλείσιμο καταστημάτων
3. Απολύσεις υπαλλήλων
4. Ανεργία
Ευχαριστούμε τον κ. Δημόπουλο για την πρόσκλησή του να συζη-

τήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας με την 
απαγόρευση του καπνίσματος. 

Ο νόμος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκανε ζη-
μιά. Στα παραδοσιακά καφενεία έκανε την μεγαλύτερη. Είμαστε ο 
μόνος κλάδος που δουλεύει με τον καφέ, το τσιγάρο και το ποτό.

Εμείς σαν καφενεία τα μαγαζιά μας τα ανοίγουμε από τις πρώτες 
πρωινές ώρες, διότι έχουμε προσέλευση πελατών εργαζομένων σε 
οικοδομές, βιοτεχνίες, εργοστάσια. Η πελατεία μας αυτή εξαλείφθηκε 
όχι μόνο τις πρωινές ώρες αλλά και τις μεσημβρινές (ώρες διαλείμμα-
τος) και τις βραδινές (ώρες σχολάσματος).

Εκτός από τους εργαζόμενους, έχουμε πελάτες μας και μια μεγάλη 
μερίδα συνταξιούχων, που έρχονται να περάσουν την ώρα τους παί-
ζοντας χαρτιά - τάβλι παρέα με καφεδάκι και τσιγαράκι. Το 90% αυτών 
είναι καπνιστές. Τώρα πια με την εφαρμογή του νόμου χάσαμε και 
αυτούς μαζί και τις παρέες τους που δεν κάπνιζαν και έμειναν οι μη 

ΤΣΟΧΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
Σας ενημερώνουμε ότι το τέλος των τσόχινων τραπεζιών πα-

ραμένει το ίδιο, δηλ. 700 ευρώ, σύμφωνα με το Άρθρο 10 του 
Νόμου 3037/2002 ΦΕΚ 124 τεύχος Α’ 30/7/2002.
Τακτοποιήστε εγκαίρως την εκκρεμότητα αυτή διότι το πρόστιμο 

είναι αρκετά τσουχτερό και δυσβάσταχτο ειδικά στις μέρες μας. 
Με το κάθε είδος που σερβίρετε, να κόβετε και την απόδειξη.

Η Αδελφότης και η Ομοσπονδία Καφεπωλών 
σας εύχονται  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

με υγεία - αγάπη και ειρήνη. 
 ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

σε όλους τους συναδέλφους
 και τις οικογένειές τους
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ 2011 
Πληροφορίες δίνονται απ’ το 

γραφείο της ΑΚΑ - Βουλής 16 - 
2ος όροφος - Σύνταγμα - τις ώρες 
8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ., τηλ.: 210 
3248418.
Επίσης μπορείτε να τον προμη-

θευτείτε και από τον επίτιμο Πρό-
εδρο της ΑΚΑ κ. Νίκο Γιαννόπου-
λο - Σύρου 62 - Περιστέρι, ώρες 
14.00 - 22.00, τηλ. επικοινωνίας: 
210 5731943.
Η συνδρομή σας είναι το μονα-

δικό έσοδο που έχουμε, η οποία τα 

τελευταία χρόνια παραμένει η ίδια 
δηλ. 30 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του τιμοκαταλόγου και της 
μηνιαίας εφημερίδας. 
Το σωματείο ζητά τη βοήθεια 

όλων των συναδέλφων για να συ-
νεχίσει να υπάρχει και να αγωνί-
ζεται. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

πρόβλημά σας είμαστε πάντα στη 
διάθεσή σας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. Κατσόγιαννης

Η άνωθεν παροιμία που 
έλεγαν συχνά οι πρόγονοι μας 
ταιριάζει απόλυτα στη διαμάχη 
ΣΕΒ-ΓΣΕΕ για τη μείωση μι-
σθών στο ιδιωτικό τομέα με 
υποτιθέμενο «Πόντιο Πιλάτο» 
την κυβέρνηση.
Δεν είναι δυνατόν να αποφα-

σίζουν για το μικρομεσαίο ο ΣΕΒ 
(βιομήχανοι) και για το εργαζό-
μενο πχ στην βιοτεχνία και στα 
μικρά μαγαζιά η ΓΣΕΕ.
Για όποιον δεν το γνωρίζει 

το 85% των μελών του Δ.Σ. της 
ΓΣΕΕ αποτελείται από μισθω-
τούς του δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημοσίου τομέα.
Είναι παράλογο να θεωρείται 

ότι εκπροσωπεί η ΓΣΕΕ τον ιδι-
ωτικό υπάλληλο και εργάτη.
Δεν μπορεί να είναι πιστευτό 

ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ με δηλωθέντες ετήσιες 
αποδοχές 130.000 (εκατόν τριά-
ντα χιλιάδες ευρώ) προασπίζεται 
τα συμφέροντα και εκπροσωπεί 
πχ τον διανομέα και το σεκιουρι-
τά των 800 ευρώ το μήνα.
Εάν ήταν εφικτό να είχαν 

θεσμοθετηθεί  οι απευθείας 
ατομικές διαπραγματεύσεις 

μεταξύ εργοδοτών και μισθω-
τών, σίγουρα θα υπήρχε συνεν-
νόηση και συμφωνία.
Κλασικό παράδειγμα η δια-

πραγμάτευση και τελικά η συμ-
φωνία για μείωση των ενοικίων 
των επαγγελματικών χώρων 
μεταξύ των επαγγελματιών και 
των ιδιοκτητών τους από την 
έναρξη της ύφεσης.
Εάν το κράτος επιθυμεί να 

βοηθήσει  τον  μικρομεσαίο 
να τον βοηθήσει ευθέως πχ 
με  μείωση  φορολογίας ,  με 
κατάργηση της περαίωσης με 
μείωση της γραφειοκρατίας 
,στην πάταξη του παρεμπορίου 
και όχι να βάλει 2 εταίρους που 
έχει θεσμοθετήσει το ίδιο να 
αποφασίζουν για άλλους.
Η μείωση μισθών ευνοεί τις 

πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, 
ενώ θα επιφέρει μείωση αγο-
ραστικής δύναμης με επακό-
λουθο τη μείωση του κύκλου 
εργασιών κάθε μικρομεσαίας 
επιχείρησης.
Θα δημιουργήσει κλίμα φο-

βίας και ανασφάλειας στους 
πολίτες  με  καταστρεπτικές 
συνέπειες στην αγορά.
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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 €
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ΤΟΥ Υ.Υ.Κ.Α. κ. ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

καπνίζοντες που είναι ελάχιστοι. 
Με τους ελάχιστους και μόνο που 
μείναμε, ο τζίρος έπεσε 70% και 
άνω.

Τα καφενεία στη Ελλάδα με 
στοιχεία επιμελητηρίου ήταν 
60.000 - 70.000, ακριβή αριθμό 
δεν γνωρίζουμε. Εμείς σαν σωμα-
τείο νομού Αττικής ξεπερνούσα-
με τις 3.000 καφενεία. Ήδη εγγε-
γραμμένα μέλη ταμιακώς εντάξει 
είχαμε γύρω στα 1.200. Όμως από 
την έναρξη της απαγόρευσης του 
καπνίσματος (1/6/2009) έως σή-
μερα (προ 10 ημερών), έχουν γί-
νει 170 περίπου κλεισίματα καφε-
νείων. Καθημερινά κλείνουν όλο 
και περισσότερα καταστήματα 
που συνεπάγεται μεγαλύτερη αύ-
ξηση της ανεργίας.

Με την εφαρμογή του νόμου, 
οι σεβόμενοι το νόμο και για να 
μην πληρώσουν πρόστιμο τον 
εφάρμοσαν. Χάνοντας όμως την 
πελατεία τους και προκειμένου 
να βάλουν λουκέτο στα μαγαζιά 
τους, τον αναίρεσαν και συνέχι-
σαν να δουλεύουν με καπνίζο-
ντες και μη.

Όσο για το πρόστιμο, εφ’ όσων 
ο καταστηματάρχης τηρεί τη νο-
μοθεσία εν μέρει (τασάκια -σήμα 
- βιβλίο αναφοράς θεωρημένο), 
γιατί να το πληρώσει αυτός και 
όχι ο πελάτης και μόνο;

Σε 3 μέρες 3 διαφορετικά άτο-
μα καπνίζοντες, με 150 ευρώ 
μπορούν να κλείσουν οποιοδή-
ποτε κατάστημα. Ενώ αν ο πελά-
της ξέρει ότι αυτός και μόνο θα 

πληρώσει τα 500, τα 1.000 ευρώ 
δύσκολα θα καπνίσει.

Το καφενείο λειτουργεί με τσι-
γάρο - πρέφα και καφέ όπως λέει 
και το λαϊκό άσμα. Είναι δυνατόν 
να παιχτεί πρέφα με 3 άτομα εκ 
των οποίων το ένα να καπνίζει; 
ΟΧΙ.

Πόσο μάλλον να παίζουν (κουμ 
καν - μπιρίμπα), που είναι πιο 
πολλά τα άτομα και είναι περισ-
σότεροι οι καπνιστές, οι οποίοι 
διακόπτουν το παιχνίδι για να 
βγαίνουν έξω να καπνίσουν.  

Ενημερώσαμε τον κ. Γραμμα-
τέα ότι το κάθε τσόχινο τραπέ-
ζι στοιχίζει 700 ευρώ το χρόνο. 
Ποιός καφετζής θα συντηρήσει 
τσόχα στο μαγαζί του εφ’ όσον 
δεν συγκεντρώνονται τα άτομα 

μόνο από τους μη καπνίζοντες; 
ΚΑΝΕΙΣ. 

Εν όψη όλων των παραπάνω 
προτείναμε, στα καφενεία να εξα-
λειφθεί ο νόμος περί απαγόρευ-
σης καπνίσματος, όχι χωρίζοντάς 
τα σε χώρους καπνιζόντων και 
μη, αλλά ανεξαρτήτων τ.μ. να επι-
τρέπεται το κάπνισμα εφ’ όσον 
υπάρχουν τα κατάλληλα πιστο-
ποιημένα μηχανήματα αερισμού 
και εξαερισμού. 

Από την πλευρά του ο κ. Δη-
μόπουλος μας υποσχέθηκε ότι 
θα μελετήσει και θα μεταφέρει 
στον κ. Υπουργό Υ.Υ.Κ.Α. κ. Λο-
βέρδο τις απόψεις μας και προ-
τάσεις μας και μετά τις γιορτές 
θα ανακοινώσει οποιοδήποτε 
πόρισμα.
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Απλά μαθήματα οικονομίας 
διδάσκουν ότι για να εξέλθεις 
από  την  ύφεση  δεν  κάνεις 
μείωση μισθών και αύξηση 
φόρων. Δεν είναι σίγουρο ότι 
η εξοικονόμηση πόρων από την 
μείωση των μισθών θα τονώσει 
την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας.
Δεν  θα  επιφέρει  μείωση 

στις  προσφερόμενες  τιμές 
των εμπορευμάτων, των προ-
ϊόντων  και  των  υπηρεσιών 
όπως ισχυρίζονται η τρόικα 
και η πολιτεία. Το πιθανότερο 

που μπορεί να συμβεί είναι οι 
μικρομεσαίοι το όφελος την 
μείωση του εργατικού κόστους 
να το καταβάλλουν σε οφειλές 
τους προς το κράτος (ΦΠΑ, 
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) και στις τράπεζες. 
Δηλαδή τα χρήματα από τη 
μείωση του μισθού του εργάτη 
δεν θα επιφέρουν στην αγορά 
πτώση των προσφερόμενων 
τιμών αλλά σίγουρα θα κα-
λύψουν τις «τρύπες» του 
κράτους και θα αυξήσουν 
τα ρευστά διαθέσιμα των 
τραπεζών.
Σίγουρα οι μοναδικοί κερ-

δισμένοι  θα  είναι  μόνο  οι 
μεγαλοβιομήχανοι και οι πο-
λυεθνικές εταιρίες. 
Καταλήγοντας σας αναφέρω 

τη φράση πριν 70 χρόνια ενός 
τότε ανερχόμενου επιχειρη-
ματία. 

“ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΜΗΝ ΠΡΟΣ-
ΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΑ 
ΕΞΟΔΑ ΣΟΥ ΑΛΛΑ ΝΑ ΦΡΟ-
ΝΤΙΖΕΙΣ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΣΟΥ”.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΝΑΣΗΣ

Παναγιώτης Κολλάρος
Πρόεδρος Σωματείου 

Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Περιστερίου 
Έδρα: Αγίου Ιωάννη Θεολό-

γου 1, Περιστέρι 
Γραφεία: Λέρου 13, Παλαιά 

Πλατεία  Μπουρναζίου  ΤΚ 
12133 
Τηλ.: 210 5763573 - 6932 

000678 E-mail: eveperisteriou@
oebea.com
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
Ένα καφενείο χαρακτηρίζεται παραδοσιακό αν προσφέρονται σ’ αυτό 

τα παρακάτω είδη: 
Ελληνικός καφές και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρασκευασμένος 

καφές και άλλα ροφήματα, γλυκά κουταλιού και ταψιού, τυποποιημένα 
παγωτά και ποτά, γενικά, είτε οινοπνευματώδη, είτε αναψυκτικά (εμφι-
αλωμένα και μη).
Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με τη συνοδεία ή μη πρόχειρου 

μεζέ, ο οποίος προσφέρεται όπως φέρεται στο εμπόριο, χωρίς ιδιαίτερη 
επεξεργασία στο κατάστημα (ελιές, σαλάμι, τυρί, αλίπαστα, αγγούρι, 
ντομάτα, αυγό βραστό, ξηροί καρποί κ.τ.όμ.), καθώς και τυρί τηγανιστό, 
λουκάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανιστό και χταπόδι βραστό ή ψητό. 
Επίσης χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό καφενείο με την άδεια τε-

χνικών παιγνίων που επιτρέπει το παιγνίδι στα τσόχινα τραπέζια με 
τράπουλα 52 φύλλων (ξερή - δηλωτή) ή περισσότερων φύλλων (μπιρί-
μπα - κουμ-καν - Θανάση) ή και λιγότερων φύλλων (πρέφα), και φυσικά 
τάβλι και σκάκι.

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.
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ΓΣΕΒΕΕ
Αθήνα, Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αποποινικοποίηση της πράξης της μη 
εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ
Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, κ. Χ. Καστανίδη, ζήτησε η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή της, σχετικά 
με την αποποινικοποίηση της πράξης της μη εμπρόθεσμης καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ.
Αναλυτικά η επιστολή:
“Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ΑΝ 86/1967 σε συνδυασμό 

προς τα άρθρα 1,2,4,5, του Ν. 6364/1934 και του άρθρου 1 του Ν 
1072/1980 και τα άρθρα 13 και 15 της υπ’ αριθμ. 12566/1940 από-
φασης του Υπουργού Εργασίας οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 
επιχειρηματίες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και έχουν νόμιμη 
υποχρέωση καταβολής, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, 
τις βαρύνουσες αυτούς τους ίδιους μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές 
προς τον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν καταβάλλουν αυτές τις εισφορές μέσα 
σε ένα μήνα από τότε που αυτές κατέστησαν απαιτητές τιμωρούνται 
με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή.
Προς διευκόλυνσή Σας, παραθέτουμε και τη σχετική βασική διάταξη  

άρθρο 1 παρ. 1 του ΑΝ 86/1967, η οποία ορίζει ότι :
“ Όστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν καταβολής των βαρυνουσών 

αυτόν τον ίδιον ασφαλιστικών εισφορών ( εργοδοτικών ), ασχέτως 
ποσού, προς τους εις το Υπουργείον Εργασίας υπαγομένους πάσης 
φύσεως Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφαλίσε-
ως ή ειδικούς Λογαριασμούς, δεν καταβάλλει ταύτας εντός μηνός, 
αφ΄ ης αύται κατέστησαν απαιτηταί, προς τους ως άνω Οργανισμούς, 
τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής 
ποινής τουλάχιστον 10 χιλιάδων δραχμών”.
Κύριε Υπουργέ,
Σήμερα που διανύουμε την μεγαλύτερη οικονομική κρίση μεταπο-

λεμικά, η οποία πλήττει ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες 
και επαγγελματίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, 
είναι επιτακτική ανάγκη να καταργηθούν για τους ασφαλισμένους στον 
ΟΑΕΕ οι παραπάνω αναχρονιστικές διατάξεις.
Άλλωστε, τις δυσμενείς συνέπειες από την μη καταβολή των βαρυ-

νουσών εισφορών τους υφίστανται αποκλειστικά οι ίδιοι οι ασφαλι-
σμένοι (διακοπή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αδυναμία λήψεως 
σύνταξης, έλλειψη ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. ), οι οποίοι 
πάντα και σε κάθε περίπτωση προσπαθούν να είναι συνεπείς προς 
την υποχρέωσή τους αυτή.
Η παραπομπή τους, συνεπώς, και στο ποινικό Δικαστήριο, προκει-

μένου να πιεστούν, να καταβάλλουν τις εισφορές, με την απειλή της 
ποινικής καταδίκης, εκτός από άδικη και ανάλγητη απέναντι σε οικο-
νομικά αδύναμους και πολλές φορές κατεστραμμένους οικονομικά 
συναδέλφους μας, είναι και αντίθετη σε θεμελιώδεις συνταγματικές 
διατάξεις που κατοχυρώνουν με απόλυτο τρόπο την αξία του ανθρώ-
που και τις ατομικές ελευθερίες του.
Η κατάργηση αυτή είναι επιβεβλημένη για την αποκατάσταση των 

θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των συναδέλφων 
μας, που παραπέμπονται στα ποινικά Δικαστήρια, καταδικάζονται και 
σε πολλές περιπτώσεις οδηγούνται και στις φυλακές, υφιστάμενοι 
εκτός από την οικονομικής τους καταστροφή και τα κοινωνικά και 
οικογενειακά προβλήματα που αυτή επιφέρει και την απαξία της πο-
λιτείας προς το πρόσωπό τους, με την ποινική μεταχείριση που τους 
επιφυλάσσει αυτή.
Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από αυτό που ισχύει για άλλες επαγ-

γελματικές ομάδες (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λ.π.), τα μέλη των 
οποίων δεν ευθύνονται και δεν διώκονται ποινικά για την μη εμπρόθε-
σμη καταβολή των εισφορών τους στα ασφαλιστικά τους Ταμεία.”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Σε διασταύρωση στοιχείων στις εμπορικές συναλλαγές, προσα-
νατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό να διαπιστώνει 
σε καθημερινή βάση εάν και κατά πόσο ο καθημερινός μέσος τζί-
ρος μιας επιχείρησης συνάδει με τον αποδιδόμενο ΦΠΑ. Πρόκει-
ται για διασταύρωση που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατή, καθώς 
προσέκρουε στο τραπεζικό απόρρητο. Τώρα θα χρησιμοποιηθεί 
μια αμφιλεγόμενη μέθοδος ως προς τη νομιμότητά της, αφού 
δε θα έχει τη συναίνεση των ενδιαφερομένων και θα γίνεται εν 
αγνοία τους. Φαίνεται όμως ότι ο σκοπός της είσπραξης εσόδων 
και πάταξης της φοροδιαφυγής αγιάζει τα μέσα!
Όπως αποκάλυψε υψηλόβαθμο στέλεχος της ΓΓΠΣ, ξένη τε-

χνογνωσία και συγκεκριμένα από την Αυστραλία επιτρέπει πλέον 
την πρόσβαση στις εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων 
χωρίς να θίγεται το τραπεζικό απόρρητο. Στην όλη διαδικασία 
θα χρησιμοποιείται ένα είδος κάρτας το οποίο θα ενημερώνεται 
αυτομάτως το σύστημα για το ύψος της συναλλαγής από κάθε 
επιχείρηση και την απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο ίδιος 
παράγοντας αποκλείει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης τεκμηρίου 
διαβίωσης από την αποκάλυψη των συναλλαγών μέσω πιστωτι-
κής κάρτας από τα φυσικά πρόσωπα, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο 
θα απέτρεπε τη χρήση της. 
Το μέτρο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα μέτρα που 

τίθενται σε εφαρμογή από το νέο έτος και αφορούν στη σταδι-
ακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής 
διακίνησης των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ 
επιχειρήσεων του Δημοσίου.
Ειδικότερα, από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 

3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και Δη-
μοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά, ενώ από 1/1/2011 δε 
θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρή-
σεων ή μεταξύ επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ 
εάν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται με 
πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές. 

Φοροκάρτα σε εφαρμογή
Η φοροκάρτα που θα συνοδεύει (και θα ελέγχει) όλους 

τους φορολογούμενους στις συναλλαγές τους, θα αρχίσει να 
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2011. Το υπουργείο Οικονομι-
κών περιμένει να λάβει την έγκριση της Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων για να κλείσει την τελική συμφωνία 
με τις τράπεζες. 

Η φοροκάρτα που πιστοποιήθηκε ήδη από τον ΕΛΟΤ, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, δε θα έχει ούτε ΑΦΜ, ούτε όνομα, 
αλλά μόνο έναν αύξοντα αριθμό, τον οποίο μόνο το υπουργείο 
Οικονομικών θα μπορεί να ταυτίσει με πρόσωπο. 

Οι πολίτες, χωρίς κόστος, θα προμηθεύονται από την τρά-
πεζα της επιλογής τους τη φοροκάρτα μέσω της οποίας θα 
καταγράφονται οι συναλλαγές τους και οι αποδείξεις θα «περ-
νάνε» απευθείας στη ΓΓΠΣ για τη σύνδεση με το αφορολόγητο 
των 12.000 ευρώ. Στη μία όψη της κάρτας αποτυπώνεται το 
λογότυπο του υπουργείου Οικονομικών και της τράπεζας και 
ο μοναδικός αριθμός της κάρτας, ενώ στην πίσω όψη υπάρχει 
μια μαγνητική ταινία.

Ο φορολογούμενος, αν είναι χρήστης των υπηρεσιών 
taxisnet, μπαίνει στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και με τους προ-
σωπικούς του αριθμούς, σε ειδική εφαρμογή που θα δημιουρ-
γηθεί, ταυτίζει την κάρτα με τον ΑΦΜ του. Οι οικογένειες θα 
μπορούν να ενεργοποιήσουν περισσότερες κάρτες ανάλογα 
με τον αριθμό των μελών τους. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι 
στο taxisnet, θα μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ.

Ηλεκτρονικός έλεγχος 
στις μεγάλες συναλλαγές
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Λαογραφική Στήλη

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).

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

Ανακοίνωση
Το σωματείο μας συνεργάζεται 
με έγκριτο λογιστικό γραφείο. 

Για τυχόν πληροφορίες λογιστικές ή φοροτεχνικές, 
δωρεάν, επικοινωνήστε με το Σωματείο μας τις ώρες 

λειτουργίας: 8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ.

Εορτολόγιο μηνός Νοεμβρίου
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχονται στον υπάλληλο του 

γραφείου κα Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ και ευτυχισμένα για την ονομαστική της 

εορτή καθώς επίσης και στους εορτάζοντες Αργύρη - 
Άγγελο - Αγγελική - Μιχαήλ - Ραφαήλ - Σταμάτη 
- Σταματία - Ταξιάρχη - Νεκτάριο - Νεκταρία - 
Μηνά - Χρυσόστομο - Φίλιππο - Κατερίνα - Στέ-

λιο - Στέλλα - Στέργιο - Ανδρέα και Ανδριανή.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
Η ιστορία του Χριστουγεννιάτικου δέντρου
Ξέρετε πότε ήρθε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην 
Ελλάδα; Το 1833, όταν ο βασιλιάς Όθωνας και η βαυαρική 
συνοδεία του, έφεραν στη χώρα μας το Γερμανικό έθιμο. 
Παρόλα αυτά, μετά τη δεκαετία του 50 έγινε απαραίτητη η 
παρουσία του σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Οι ρίζες όμως του εθίμου, δεν είναι καθόλου γερμανικές, 
αντιθέτως οι πρόγονοι του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, 
ήταν ειδωλολάτρες!   Ήταν άνθρωποι, που έκοβαν δέντρα 
από τα δάση και τα στόλιζαν στο σπίτι τους για να έχουν 
καλή σοδειά στο χωράφι τους.
Το έθιμο ξεκίνησε να παίρνει τη σημερινή του εκδοχή τον 
16ο αιώνα. Εκείνη την εποχή ο Μαρτίνος Λούθηρος, ιδρυ-
τής της Προτεσταντικής θρησκείας, ξεκίνησε να τοποθετεί 
αναμμένα κεριά, πάνω στο δέντρο. Φαντάζεστε όλοι, πόσα 
πολλά ατυχήματα είχαν προκληθεί εκείνη τη περίοδο και 
πάσα σπίτια είχαν γίνει κάρβουνο, μαζί με το δέντρο!
Η λύση σωτηρίας λοιπόν, ήρθε το 1882, με τον Έντουαρτ 
Τξόνσον, συνάδελφο του Τόμας Εντισον, που έφτιαξε το 
πρώτο ηλεκτρικά φωτισμένο δέντρο. Από τότε δισεκατομμύ-
ρια σ’ όλο τον κόσμο το ακολούθησαν.
Οι σημερινές συνθήκες τις εποχής μιλούν για μια οικολογική 
στροφή και για την ανάγκη να υπάρξει εξοικονόμηση ενέρ-
γειας. Το δέντρο στην Κοπεγχάγη με τα χιλιάδες λαμπάκια 
του, να ανάβουν με τη κίνηση των ποδηλατών είναι χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αυτής της οικολογικής ευαισθησίας. 
Ίσως λοιπόν, σε λίγα χρόνια τα περισσότερα δέντρα του 
πλανήτη να ανάβουν με εναλλακτικές μορφές ενέργειας και 
όπως ο Τζόνσον έσωσε χιλιάδες σπίτια από τη φωτιά έτσι 
και οι νέες μορφές ενέργειας θα σώσουν το πλανήτη από την 
καταστροφή!
Πηγή:Cosmo.gr

Χριστόψωμο το λένε. Καμωμένο από αλεύρι, ζάχαρη, 
λάδι, κρασί, καρύδια, αμύγδαλα, κανελογαρύφαλο, κόλια-
ντρο, γλυκάνισο και ροδόνερο πλάθεται με ιδιαίτερη πίστη 
και ευλάβεια προς το Χριστό που γεννιέται αυτή την Άγια 
Νύχτα. «Ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το προζύμι 
για να γένει». Με το μισό ζυμάρι πλάθεται μια κουλούρα 
ενώ με την υπόλοιπη γίνονται λουρίδες ζύμης τις οποίες τη 
διακοσμούν ενώ στο κέντρο της βάζουμε ένα καρύδι με το 
κέλυφός του. Το «ψωμί του Χριστού» το έφτιαχνε, την παρα-
μονή των Χριστουγέννων, η νοικοκυρά με ιδιαίτερη ευλάβεια 
και με ειδική μαγιά (από ξερό βασιλικό κλπ.). Απαραίτητος 
επάνω, χαραγμένος ο σταυρός. 

Ο τζόγος. Την Πρωτοχρονιά συνηθίζουμε να παίζουμε χαρ-
τιά είτε στα καζίνα είτε στα σπίτια μας. Η λέξη «τράπουλα» 
προέρχεται από την ιταλική trapola, που σημαίνει παγίδα, 
δόλο. Τα μεσαιωνικά χρόνια με τη λέξη αυτή ονόμαζαν τη 
δέσμη με τα παιγνιόχαρτα. Τα χαρτιά τα γνώρισε η Ευρώπη 
από τους ανατολικούς ναούς. Τα έφεραν οι Άραβες με τις 
κατακτήσεις τους στην Ισπανία. Στην Ανατολή διεκδικούν 
την πατρότητα οι Βραχμάνοι, οι Κινέζοι και οι Αιγύπτιοι. 
Οι Ιταλοί άρχοντες, ήταν εκείνοι που το αγάπησαν ιδιαίτερα. 
Το παιχνίδι γίνεται είτε με μαντική είτε με μαγική διάθεση. 
Γι’ αυτό ο κάθε παίχτης προσπαθεί να κερδίσει όλο τον 
χρόνο.

Πωλείται καφενείο 
Πωλείται καφενείο - snack bar - ψητοπωλείο, με 
40 τραπεζοκαθίσματα στην περιοχή της Δάφνης, 
επί της οδού Ακρωτηρίου 11. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε στα εξής τηλέφωνα: 

210 9704347 κιν.: 6975 109277


