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

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 συνε-
χίσει να υπάρχει και να αγωνίζεται. 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

πρόβλημά σας είμαστε πάντα στη 
διάθεσή σας. 

TO Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πληρώστε εγκαίρως τις υποχρεώσεις σας όπως 

ΤΣΟΧΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΟΑΕΕ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Εκλογική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που 

θα διενεργήσει τις εκλογές του έτους 2011 για την ανάδειξη των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, συνήλθε σε πρώτη 
συνεδρίαση στις 20/12/2010 και αποφάσισε ότι οι παραπάνω εκλογές 
θα διεξαχθούν την 2/4/2011, ημέρα Σάββατο, την 3/4/2011, ημέρα 
Κυριακή και την 4/4/2011, ημέρα Δευτέρα (άρθρ. 38 § 1 ν. 2081/1992, 
1 §§ 1, παρ. 3 π.δ. 372/1992, όπως ισχύουν). Σχετική πρόσκληση για 
τις εκλογές, η οποία θα αναγράφει τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος θα 
συνταχθεί και θα δημοσιευθεί από την Εκλογική Επιτροπή εντός της 
νόμιμης προθεσμίας (άρθρ. 1 §§ 1, 2 π.δ. 372/1992, όπως ισχύει), καθώς 
επίσης θα συνταχθεί από την Εκλογική Επιτροπή το έντυπο υπόδειξης 
εκπροσώπων των νομικών προσώπων και θα κληθούν τα τελευταία να 
υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, επίσης, 
εντός της νόμιμης προθεσμίας θα συνταχθούν και θα κυρωθούν οι 
εκλογικοί κατάλογοι (άρθρ. 3, 4 π.δ. 372/1992, όπως ισχύουν). 

Αθήνα, 20/12/2010 
Η Εκλογική Επιτροπή 

Στο συνδυασμό Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α. (Ανεξάρτητη Κίνηση Με-
λών Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών) έχουν δη-
λώσει συμμετοχή μέχρι σήμερα, από το Προεδρείο των 
Καφεπωλών ο Πρόεδρος κ. Ιωάν. Κατσόγιαννης, ο Γεν. 
Γραμματέας κ. Δημοσθ. Χουλιάρας και η Ταμίας κ. Θεοδ. 
Μαρούλη. Όποιος άλλος συνάδελφος θέλει να δηλώσει 
συμμετοχή στον παραπάνω συνδυασμό να επικοινωνήσει 
με το γραφείο της Α.Κ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Μελών 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών (Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α.) αποφάσισε 
να λάβει μέρος στις εκλογές που 
αφορούν την ανάδειξη μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, που θα διεξαχθούν την 
2η, 3η, και 4η Απριλίου 2011.

Προς τούτο καταρτίζει συνδυα-
σμό με υποψηφίους προερχόμε-
νους από πρωτοβάθμια Σωματεία 
και Ενώσεις που ανήκουν στο 
Επιμελητήριό μας. 

Αθήνα, 15/01/2011 
Ο εκπρόσωπος της 
Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α. 

ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Στον Επίτιμο Πρόεδρο της Α.Κ.Α. κ. Νίκο Γιαννόπουλο, 
στον Αντιπρόεδρο κ. Χρήστο Δανδάκη 
και στη σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων 

κ. Αγλαΐα Παπανδρεοπούλου ευχόμαστε
Χρόνια Πολλά

για την ονομαστική τους εορτή γεμάτα
 Υγεία - Αγάπη και πολλές χαρούμενες στιγμές, 
στους ιδίους καθώς και στις οικογένειές τους.

Ο καινούργιος χρόνος να τους φέρει 
ό,τι πραγματικά επιθυμούν. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
σας εύχεται 

Ευτυχισμένο το 2011
Η Φλόγα της αγάπης να καίει για να 

ζεσταίνει και να μαλακώνει τις καρδιές 
όλων. Υγεία - ευτυχία - ελπίδα. 
Καλή χρονιά και Καλές δουλειές!

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας 
Καφεπωλών Αθηνών εύχεται το 

2011 να είναι για όλους τους συνα-
δέλφους μια χρονιά προσωπικής 
και οικογενειακής Υγείας - Χαράς - 

Δημιουργίας και Προκοπής.
Καλή Χρονιά! 
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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 €

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 

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.

Ένα καφενείο χαρακτηρίζεται παραδοσιακό 
αν προσφέρονται σ’ αυτό τα παρακάτω είδη: 
Ελληνικός καφές και με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο παρασκευασμένος καφές και άλλα ροφή-
ματα, γλυκά κουταλιού και ταψιού, τυποποιημέ-
να παγωτά και ποτά, γενικά, είτε οινοπνευματώ-
δη, είτε αναψυκτικά (εμφιαλωμένα και μη).

Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με τη 
συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ, ο οποίος προσφέ-
ρεται 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, λου-
κάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανιστό και χταπόδι 

βραστό ή ψητό. 
Επίσης χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό καφε-

νείο με την άδεια τεχνικών παιγνίων που επιτρέπει 
το παιγνίδι στα τσόχινα τραπέζια με τράπουλα 52 
φύλλων (ξερή - δηλωτή) ή περισσότερων φύλλων 
(μπιρίμπα - κουμ-καν - Θανάση) ή και λιγότερων 
φύλλων (πρέφα), και φυσικά τάβλι και σκάκι.

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.

Σ.Τ.Ε. ΗΛ.Π.Ε. 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ιανουάριος: 
Το πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια

Στις αρχές Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί και το πλαίσιο 
για τα τυχερά παιχνίδια που θα περιλαμβάνει μεταξύ των 
άλλων, ρυθμίσεις για τα γνωστά “φρουτάκια”, αλλά και για το 
ιντερνετικό στοίχημα. Ο υπουργός Οικονομικών καθησύχασε 
τους ομολόγους του στο υπουργικό Συμβούλιο λέγοντας 
ότι δεν θα γεμίσει η χώρα με μηχανήματα τζόγου, αλλά και 
ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα είναι αυστηρό. Όπως ανέφερε 
θα υπάρχουν ειδικοί χώροι, όπου θα μπορούν να παίζονται 
τυχερά παίγνια μέσα από αυστηρότατο έλεγχο, ελεγχόμενα 
και όχι ανεξέλεγκτα, όπως γίνεται σήμερα, ενώ θα υπάρξει 
συγκεκριμένη μελέτη για τα “φρουτάκια”.
Υπενθύμισε επίσης ότι από το 2002 που απαγορεύτηκε η διε-

ξαγωγή ηλεκτρονικών τεχνικών παιγνίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει επιβάλει στη χώρα πρόστιμα ύψους 11,5 εκατ. ευρώ το 
χρόνο με το επιχείρημα ότι η απαγόρευση αυτή παραβιάζει 
την κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά στο 
ιντερνετικό στοίχημα, αυτή τη στιγμή είναι μεν παράνομο στη 
χώρα, αλλά εντούτοις παίζεται και ο προϋπολογισμός χάνει 
έσοδα από τη μη φορολογία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Γιώργος Πεταλωτής, είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει νομι-
μοποιηθεί και να φορολογηθεί με υψηλούς συντελεστές.

Ιστορική αναδρομή στα φρουτάκια
Τα πρώτα φρουτάκια
Ο πρώτος μηχανικός κουλοχέρης 

λεγόταν Liberty Bell και ανακαλύφθη-
κε το 1895 από τον Charles Fey, ο 
οποίος ήταν μηχανικός αυτοκινήτων 
στο San Francisco. Ο κουλοχέρης 
Liberty Bell είχε τρεις τροχούς. Οι 
τροχοί στα φρουτάκια αυτά είχαν τα 
σύμβολα της τράπουλας (Διαμάντι, 
Σπαθί και Καρδιά) ζωγραφισμένα 
επάνω τους αλλά και ένα σύμβολο 
του Liberty Bell. Εάν κάποιος πετύχε-
νε 3 Bell μαζί τότε κέρδιζε το μέγιστο 
της νίκης. Τότε το μέγιστο έπαθλο 
ήταν 50 λεπτά του δολλαρίου.
Τα φρουτάκια αυτά μπορεί να τα 

βρει ακόμα και σήμερα κάποιος εάν 
επισκευφτεί το εστιατόριο Liberty 
Belle Saloon στη Νεβάδα των Ηνω-
μένων Πολιτειών. Ο Charles Fey είχε 
φτιάξει και άλλα φρουτάκια εκτός 
από το Liberty Bell. Αυτά είναι τα 
Draw Power, Three Spinde και το 
Klondike. Ο Fey νοίκιαζε στα bars τα 
φρουτάκια του με την προϋπόθεση 
ότι θα μοιράζοταν μαζί του τα κέρδη 
σε ποσοστό 50%.
Σύντομα η ζήτηση για τα φρουτάκια 

αυξήθηκε. Ο Fey δεν μπορούσε με 
τίποτα να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις της αγοράς από το μικρό του ερ-
γαστήριο. Δεν πέρασε πολύς καιρός 
και διάφορες εταιρίες που δραστηρι-
οποιόντουσαν στο χώρο του τζόγου, 

πλησίασαν τον Fey με σκόπό να 
αγοράσουν τα δικαιώματα για τα 
φρουτάκια του. Ο Fey αρνιόταν συ-
νεχώς μέχρι που το 1907 ο Herbert 
Mills (γνωστός τότε κατασκευαστής 
τυχερών παιχνιδιών) αποφάσισε να 
ξεκινήσει την παραγωγή ενός δικού 
του τύπου κουλοχέρη, το Operator 
Bell. Μάλιστα ο Mills ήταν ο πρώτος 
που χρησιμοποίησε φρουτάκια ως 
σύμβολα στον κουλοχέρη του και 
από τότε καθιερώθηκε και αυτή η 
ονομασία.
Τα πρώτα φρουτάκια λειτουρ-

γούσαν ως εξής: Μέσα στο μεγάλο 
σιδερένιο κουτί που στέγαζε τον 
μηχανισμό του κουλοχέρη, υπήρχαν 
τρεις τροχοί οι οποίοι είχαν διαφορε-
τικά σύμβολα ζωγραφισμένα επάνω 
τους. Ο παίκτης, τραβούσε τον 
μοχλό ο οποίος ξεκινούσε την περι-
στροφή των τροχών. Κάποια στιγμή 
η περιστροφή σταμάταγε και στην 
κεντρική γραμμή εμφανίζοταν ένας 
συνδυασμός από τρία σύμβολα. Αν 
τα σύμβολα αυτά ήταν ίδια τότε ο 
παίκτης κέρδιζε.

Ηλεκτρονικά φρουτάκια
Για πολλά χρόνια τα φρουτάκια 

παρέμειναν μηχανικά. Ωστόσο το 
1964 εμφανίστηκαν τα πρώτα φρου-
τάκια που είχαν ενσωματωμένο 
ηλεκτρονικό επεξεργαστή ο οποίος 
υπολόγιζε το τι ακριβώς έπρεπε να 
γίνει σε κάθε γύρισμα των τροχών. 
Με τον τρόπο αυτό τα σύγχρονα 
φρουτάκια μπόρεσαν να γίνουν πιο 
αξιόπιστα και αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα να ξεκινήσουν να δίνουν πολύ 
μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα. 
Ήταν εκείνη η εποχή τότε που ξεκί-
νησαν και τα πρώτα jackpot.
Η επόμενη εξέλιξη στα φρου-

τάκια ήρθε το 1975 με τον πρώτο 
ηλεκτρονικό κουλοχέρη. Το slot 
machine αυτό κατασκευάστηκε 
από τον Walt Freely και ονομάζο-
ταν Fortune Coin. Ήταν απίστευτα 
απλό και έμοιαζε με έναν ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή. Είχε μόνο μία οθό-
νη και μία υποδοχή για κέρματα. Αν 
και τα φρουτάκια αυτά ήταν ιδανικά 
για τα καζίνο, δεν αγαπήθηκαν από 
τον κόσμο με την πρώτη. Οι παίκτες 
είχαν συνηθίσει να βλέπουν την 
κίνηση των κυλίνδρων στα φρου-
τάκια οπότε οι video κουλοχέρηδες 
άργησαν πάρα πολύ να διαδοθούν 
στον κόσμο. Ουσιαστικά η έλευση 
του Internet και των βελτιωμένων 
λογισμικών των διαδικτυακών κα-
ζίνο διαδόθηκαν ευρέως τα video 
φρουτάκια.



ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ                                           ΣΕΛΙΔΑ 3

Τι θα ισχύσει στη φορολογία του 2011 
• Εγκύκλιος για κλίμακες και έκπτωση με αποδείξεις
Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών προς όλες τις εφορίες της χώρας 

δίνονται διευκρινίσεις για τη νέα φορολογική κλίμακα, που θα ισχύσει για τα 
εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2010 και τα ποσά των αποδείξε ων που 
απαιτείται να προσκομισθούν από τους φορολο γούμενους ανάλογα με το 
εισόδημα τους για να ωφελη θούν από την έκπτωση όλου του αφορολόγητου 
ποσού.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ακόμη ότι οι φορολο γούμενοι μαζί με τις 

φορολογικές δηλώσεις του 2011 (εισοδήματα 2010), θα αποστείλουν στις 
εφορίες φάκε λο με όλες τις αποδείξεις δαπανών τους, στον οποίο θα 
αναγράφεται το συνολικό ποσό και ο αριθμός τους.
Η νέα φορολογική κλίμακα, με βάση την οποία θα φορολογηθούν τα 

εισοδήματα του 2010 που θα δηλω θούν του χρόνου στην εφορία, είναι η 
ακόλουθη:

Κλιμάκιο 
Εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

%

Φόρος 
Κλιμακίου 

(ευρώ)

Σύνολο 
Εισοδήματος 

(ευρώ)

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ)

12.000 0 0 12.000 0

4.000 18 720.00 16.000 720

6.000 24 1.440 22.000 2.160

4.000 26 1.040 26.000 3.200

6.000 32 1.920 32.000 5.120

8.000 36 2.880 40.000 8.000

20.000 38 7.600 60.000 15.600

40.000 40 16.000 100.000 31.600

Υπερβάλλον 
45

Το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις δώδεκα χιλιά δες (12.000) ευρώ για 
όλους τους φορολογουμένους.
Όμως, η χορήγηση του αφορολόγητου αυτού ποσού συνδέεται άμεσα με 

τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος. Δηλαδή θα δικαιούται το 
αφορολόγη το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, εφόσον προσκομί-
σει αποδείξεις για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών στην Ελλάδα. Στις 
δαπάνες αυτές περιλαμ βάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχει-
ρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέ χουν (π.χ. αποδείξεις 
των Ε.Λ.Τ.Α., εταιριών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιριών για την 
αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κλπ). Αντίθετα, δεν εκπί πτει το 
κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμε-
τοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου 
σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγ ματοποιείται αγορά 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπά-
νες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παι χνίδια. 
Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται στο δέκα τοις 
εκατό (10%) του ατομικού εισοδήματος του, το οποίο φορολογείται με τις γενι-
κές διατάξεις αν αυτό είναι μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) και αν είναι μεγαλύ-
τερο από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, στο τριάντα τοις εκατό (30%) για το 
τμήμα αυτού πάνω από τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
Για ατομικό εισόδημα μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6.000) δεν απαιτείται η προ-

σκόμιση αποδείξεων δαπανών.
Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαι τούμενες και μέχρι δεκα-

πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για 
οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το δέκα 
τοις εκατό (10%) της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτού-
μενων δαπανών. Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο 
φορο λογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το δέκα τοις εκατό 
(10%) του ποσού των δαπανών που υπο λείπεται.
Το ελάχιστο ύψος των απαιτούμενων δαπανών για εισόδημα μέχρι σαρά-

ντα οχτώ χιλιάδες ευρώ (48.000) περιγράφεται στον πίνακα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
6.000 0 28.000 6.000
7.000 700 29.000 6.300
8.000 800 30.000 6.600
9.000 900 31.000 6.900

10.000 1000 32.000 7.200
11.000 1100 33.000 7.500
12.000 1200 34.000 7.800
13.000 1500 35.000 8.100
14.000 1800 36.000 8.400
15.000 2100 37.000 8.700
16.000 2400 38.000 9.000

17.000 2700 39.000 9.300
18.000 3000 40.000 9.600
19.000 3300 41.000 9.900
20.000 3600 42.000 10.200
21.000 3900 43.000 10.500
22.000 4200 44.000 10.800
23.000 4500 45.000 11.100
24.000 4800 46.000 11.400
25.000 5100 47.000 11.700
26.000 5400 48.000 12.000
27.000 5700

Για ατομικό εισόδημα άνω των σαράντα οχτώ χιλιά δων (48.000) ευρώ, 
οι απαιτούμενες δαπάνες είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) και οι 
δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15-
000) ατομικά ή τριάντα χιλιάδες ευρώ (30 000) για οικογένεια
Διευκρινίζεται ότι στη διαμόρφωση του αφορολόγη του ποσού της κλίμακας 

περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής 
υπηρε σιών των κοινόχρηστων χώρων εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης 
των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά 
τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιο-
κτησιών.
Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθείται η ακόλου θη διαδικασία:
Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε 

συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περί πτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει 
η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της 
πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων 
δαπανών, που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολογήτου 
ποσού.
Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, 

αριθμός του τιμολογίου ή της από δειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της 
απόδει ξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή 
του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά 
περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτη-
σίας στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης 
θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με 
τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσο στό δαπάνης θα 
συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. 
Τα πρωτότυπο των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπα νών θα 
διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκα τοικίας.
Στις δαπάνες για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού συμπεριλαμβάνε-

ται και η δαπάνη για παροχή υπη ρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη 
συμβολαίου απόκτησης ακινήτου. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του 
συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβό λαιο, τότε για την απόδειξη της 
πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από το φορολογού-
μενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποί ες προκύπτει η 
δαπάνη.
Το ποσό των δαπανών μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος 

του εισοδήματος τους, που δηλώ νεται με την αρχική δήλωση τους και φορο-
λογείται με τις γενικές διατάξεις. Επιπλέον προβλέπεται και μεταφορά ποσού 
δαπανών από τον ένα σύζυγο στον άλλον, εφό σον έχει καλύψει το αφορολό-
γητο ποσό του.
Εξαιρούνται και δε λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περι-

ουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, 
τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και 
όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για 
φορολογικές ελαφρύνσεις.
Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπα νών σε ειδική ηλε-

κτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια ΔΟΥ για τη φορολογία 
του εισοδήματος, στον οποίο θα αναγράφονται:
α. Το ονοματεπώνυμο, και ο ΑΦΜ του υπόχρεου
β. ο αριθμός των αποδείξεων και
γ το συνολικό ποσό αυτών
Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ μέχρι την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβο-
λής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγ ματοληπτικός 
έλεγχος με οδηγίες της.
Για την αναγνώριση των αποδείξεων από τη Φορο λογική Αρχή απαιτεί-

ται να διακρίνεται η επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, ο ΑΦΜ αυτής, η 
ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό. Σε περίπτωση κατά την οποία η 
απόδειξη δεν είναι τυπωμένη με έντονα στοιχεία και πιθανολογείται η πλήρης 
εξαφάνιση τους. ο φορο λογούμενος πρέπει να επαναλάβει τα προαναφερθέ-
ντα στοιχεία (επωνυμία της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία και ποσά), ούτως 
ώστε να καθίσταται στη συνέχεια εφι κτός ο έλεγχος τους από τη Φορολογού-
σα Αρχή.
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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

Εορτολόγιο μηνός Δεκεμβρίου
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Βαρβάρα, Σάββα, Σαββούλα, Νίκο, Νικολέτα, Άννα, Σπύρο, 
Σπυριδούλα, Ελευθέριο, Ελευθερία, Ανθή, Διονύση, Διονυ-
σία, Αγλαΐα, Ιουλία, Ευγενία, Χρήστο, Χριστίνα, Μανώλη, 

Στέφανο, Στεφανία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλούνται επαγγελματικό ψυγείο με ψύκτη, 

μια τοστιέρα και ένα ντουλάπι 1,5 τ.μ. 
σε άριστη κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο τηλ.: 210 9425389 

κα Κωνσταντινοπούλου Θεοδώρα.

Έθιμα της Πρωτοχρονιάς Το ρόδι και η κρεμμύδα αφού έκαναν μια μεγάλη διαδρομή στον χρόνο, έφτασαν στις μέρες μας να είναι δύο από τα πιο γνωστά Πρωτοχρονιάτικα έθιμα. Ας δούμε όμως την πορεία και την κατάληξη του καθενός από αυτά ξεχωριστά.
Το ρόδι:Εδώ και χιλιάδες χρόνια το ρόδι θεωρείται, από διάφορους λαούς και πολιτι-σμούς, σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας. Οι αρχαίοι Ελληνες πριν κατοικίσουν σε ένα νέο σπίτι έσπαγαν στο κατώφλι του ένα ρόδι, πράγμα που κάνουμε ακόμα και στις μέρες μας.Το σπάσιμο του ροδιού όμως λαμβάνει χώρα κατά βάση, κάθε Πρωτοχρονιά. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας σπάνε το ρόδι αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου. Βγαίνουν όλοι έξω από το σπίτι πριν αλλάξει ο χρόνος, κλείνοντας όλα τα φώτα. Μόλις μπει το νέο έτος και αφού ανταλλάξουν ευχές, ο νοικοκύρης ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που θεωρείται τυχερό, σπάει ένα ρόδι στο κατώφλι του σπιτιού και μετά μπαίνουν όλοι μέσα στο σπίτι, βάζοντας πρώτο το δεξιό τους πόδι.Σε κάποιες άλλες περιοχές το σπάσιμο του ροδιού γίνεται είτε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς είτε αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία την ίδια ημέρα. Στις περιοχές που σπάνε το ρόδι μετά την Θεία Λειτουργία, το έχουν πάρει μαζί τους στην εκκλησία για να ευλογηθεί.Από το έθιμο του σπασίματος του ροδιού πηγάζει η λαϊκή έκφραση: “Εσπασε το ρόδι” που σημαίνει ότι έκανε καλό ξεκίνημα. Στον αντίποδα αυτής της έκφρασης βρίσκεται η “Θα σε φωνάξω να μου σπάσεις το ρόδι την Πρωτοχρονιά” την οποία λέμε κοροϊδευτικά σε κάποιον που θεωρούμε καντέμη.Πριν μιλήσουμε για την “κρεμμύδα”, αξίζει να αναφέρουμε ότι σε πολλές περιο-χές της πατρίδας μας, το ρόδι που σπάζεται την Πρωτοχρονιά, έχει φυλαχτεί στα εικονίσματα του σπιτιού από την ημέρα του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου.
Η κρεμμύδα:Η γνωστή μας Πρωτοχρονιάτικη κρεμμύδα είναι το φυτό, του οποίου η επί-σημη ονομασία είναι, Scilla Maritima. Οι αρχαίοι Ελληνες την θεωρούσαν σύμ-βολο αναγέννησης και υγείας. Στις μέρες μας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τοποθετείται μια κρεμμύδα έξω από το σπίτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο πατέρας ή η μητέρα της οικογένειας την παίρνει στα χέρια του/της και χτυπώντας ελαφρά με την κρεμμύδια τα κεφάλια, ξυπνά τα μέλη της οικογένειας για να πάνε στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου. Στην συνέχεια η κρεμμύδα, κρεμιέται σε κάποιο σημείο του σπιτιού για να φέρει υγεία και τύχη στην οικογένεια.Κλείνοντας αυτό το κείμενο, σας προτρέπουμε να σπάσετε ένα ρόδι, να ξυπνήσετε με το χτύπημα της κρεμμύδας και να μπει στο σπιτικό σας κάποιος τυχερός για να σας κάνει ποδαρικό την Πρωτοχρονιά. Προλήψεις θα μου πείτε και ίσως να έχετε δίκιο. Και τα δύο πάντως είναι πολύ όμορφα έθιμα και είναι κρίμα να χαθούν, άσε που ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και να “πιάνουν”.Καλή χρονιά!!!Π η γ ή :  h t t p : / / l o g i o s h e r m e s . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 1 / 0 1 / b l o g - p o s t _ 0 1 .html#ixzz19kEhUj00

Ήθη και Έθιμα
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΜία παράδοση της Κωνσταντινούπολης λέει τα εξής: Οταν ο άγιος Βασίλειος ήταν Επίσκοπος στην Καισαρεία, ο Επαρχος της Καππαδοκίας πήγε με σκληρές διαθέσεις να εισπράξει φόρους. Οι κάτοικοι φοβισμένοι ζήτησαν την προστασία του ποιμενάρχη τους. “Σας ζητάω αμέσως, τους είπε εκείνος, να μου φέρει ο καθένας ό,τι πολύτιμο αντικείμενο έχει”. Μάζεψαν πολλά δώρα και βγήκαν μαζί με το Δεσπότη τους οι κάτοικοι της Καισα-ρείας να προϋπαντήσουν τον Επαρχο. Ηταν όμως τέτοια η εμφάνιση και η πειθώ του Μεγάλου Βασιλείου, που ο Επαρχος καταπραύνθηκε χωρίς να θελήσει να πάρει τα δώρα. Γύρισαν πίσω χαρούμενοι κι ο άγιος Βασίλειος πήρε να τους ξαναδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα τους. Ο χωρισμός όμως ήταν δύσκολος γιατί είχαν προσφέρει πολλά όμοια αντικείμενα, δηλαδή δαχτυλίδια, νομίσματα κ.λ.π. Ο Βασίλειος τότε σκέφθηκε ένα θαυματουργό τρόπο: Διέταξε να κατασκευασθούν το απόγευμα του Σαββάτου μικρές πίτες και μέσα σε καθεμιά τοποθέτησε από ένα αντικείμενο. Την επόμενη μέρα έδωσε από μία σε κάθε Χριστιανό. Και τότε έγινε το θαύμα! Μέσα στην πίτα του βρήκε ο καθένας ό,τι είχε προσφέρει! Από τότε, λέει η παράδοση, κάθε χρόνο, στη γιορτή του αγίου Βασιλείου, κάνουμε κι εμείς πίτες και βάζουμε μέσα νομίσματα.
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Η ανταλλαγή δώρων ανάγεται στην εποχή των Ρωμαϊκών εορτών. Οι Ρωμαίοι έδιναν δώρα ο ένας στον άλλο, καθώς και στους φτωχούς.Η «γενεαλογική» προέλευση του δυτικού Σάντα - Κλάους είναι ο Αγιος Νικόλαος, ο Επίσκοπος Μύρωνος - Λυκίας του 4ου μ.Χ. αιώνα, ονομαστός για την αρετή και την φιλανθρωπία του και φύλακας άγγελος των παιδιών και των ναυτικών.
Τα γούρια της Πρωτοχρονιάς Γούρι σημαίνει καλός οιωνός, το “μαγικό” αντικείμενο που έχει σκοπό να φέρει καλή τύχη. Η προσέλκυση της καλής τύχης είναι μια πανάρχαια συνήθεια και αποτελεί ευσεβή πόθο όλων των λαών σε όλες τις εποχές. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πολλαπλούς τρόπους, προκειμένου να κερδίσουν την εύνοια της, όπως τα γούρια και οι δοξασίες. Η πρώτη μορφή ιερών αντικειμένων ήταν τα τάλισμαν, με παραστάσεις της φύσης και ομοιώματα εκείνων που τα φορούσαν. Σήμερα οι πιστοί χρη-σιμοποιούν αναθήματα, εικονίσματα και αγιασμένα μικροαντικείμενα με την ελπίδα ότι οι Αγιοι θα τους προστατεύσουν από τις κακοτυχίες. Αλλοι, πάλι, έχουν το γούρι τους, μια παράδοση βασισμένη σε λαϊκές δοξασίες.Μερικά από τα γούρια έχουν επικρατήσει να θεωρούνται ότι ξορ-κίζουν την κακοδαιμονία και  προσελκύουν την καλή τύχη. Ειδικά οι γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι γε-μάτες δοξασίες για την προσέλκυση της καλής τύχης.  Επικρατέστερα γούρια της Πρωτοχρονιάς θεωρούνται το ρόδι, η κρεμμύδα και το φλουρί της βασιλόπιτας που όλοι επιθυμούμε να κερδίσουμε ώστε να ξεκινήσει ο χρόνος με τύχη.




