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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.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ

Αθήνα, 16/02/2011
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα επιστολή απευθύνομαι σε σας για να σας ενημε-

ρώσω για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που αφορά στη διαρθρωτική 
προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 
1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης.
Μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που όλοι βιώνουμε, όχι 

μόνο ως επιχειρηματίες αλλά και ως άνθρωποι, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Αδελφότητας Καφεπωλών Αθηνών θεωρεί ότι οφείλει να 
αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και ευκαιρία ενίσχυσης των μελών μας, 
διερευνώντας το περιβάλλον της κρίσης και προσπαθώντας να άρου-
με τις συνέπειες που η ίδια προκαλεί.
Στο πλαίσιο αυτό κινείται το ενδιαφέρον του Σωματείου μας για 

συμμετοχή μελών μας στο πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής 
του ΟΑΕΔ με ένα Σχέδιο που αναφέρεται στις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις-μέλη μας που απασχολούν 1-49 άτομα.
Στόχοι του Σχεδίου είναι αφενός η βελτίωση των συνθηκών βιωσιμό-

τητας των επιχειρήσεων του κλάδου μας και αφετέρου η αναβάθμιση 
των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων-μελών 
του Σωματείου μας.
Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει μελέτη του κλάδου στον οποίο αναφέ-

ρεται, μια μελέτη που μπορεί να αξιοποιηθεί για κάθε μέλος του Σω-
ματείου μας, ως μια στρατηγική εξόδου από την κρίση. Παράλληλα, 
οι επιχειρήσεις-μέλη του Σωματείου μας θα έχουν τη δυνατότητα, με 
τη συνδρομή του Σωματείου μας να λάβουν επιχορήγηση για τη δική 
τους επιχείρηση.
Συγκεκριμένα: Στο Σχέδιο που ο φορέας μας θα υποβάλλει, με την 

υποστήριξη εξειδικευμένου Συμβούλου, που το Σωματείο μας έχει 
επιλέξει, σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, κατόπιν διεξα-
γωγής διαγωνισμού, θα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις του 
αντίστοιχου κλάδου, υποβάλλοντας το δικό τους φάκελο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν να απασχο-
λούν 1-49 άτομα.
Οι ενέργειες που επιχορηγούνται για κάθε επιχείρηση είναι: α) 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματικής 
λειτουργίας και ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και β) 
κατάρτιση 300 ωρών του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων 
σε θέματα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο που θα υποβάλλει το 
Σωματείο μας. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Η επιχορήγηση αυτή 
ανέρχεται σε 3.300 ευρώ ανά καταρτιζόμενο, από τα οποία: τα 1.500 
ευρώ είναι η αμοιβή του Κ.Ε.Κ. για την κάλυψη των υποχρεώσεων του 
προγράμματος, τα 1.500 ευρώ είναι τo όφελος της επιχείρησης και τα 
900 ευρώ είναι το επίδομα του καταρτιζόμενου για 180 ώρες θεωρη-
τικής κατάρτισης (180 ευρώ Χ 5 ευρώ/ώρα). Η πρακτική άσκηση στην 
επιχείρηση, διάρκειας 120 ωρών, δεν επιδοτείται στον καταρτιζόμενο, 
διότι θα γίνει εντός ωραρίου εργασίας.
Συνημμένα με την παρούσα επιστολή θα βρείτε λίστα με τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά για κάθε επιχείρηση, προκειμένου να συμμε-
τάσχει στο πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και το Δ.Σ. του Σω-

ματείου μας είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη ενημέ-
ρωση ή πληροφορία.
Επιπροσθέτως, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία Συμβούλων 

Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Σωματείου μας: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΠΕ, στα τηλ. 210-8230100, 210-8233522, κο Παπαβασιλείου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης Κατσόγιαννης

Πρόεδρος Αδελφότητας Καφεπωλών Αθηνών

ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα υπάρχει Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα υπάρχει 

σοβαρή διαμαρτυρία περί καπνίσματος.σοβαρή διαμαρτυρία περί καπνίσματος.

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α.
εύχεται στον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Κατσόγιαννη

Χρόνια Πολλά
για την ονομαστική του εορτήπάντα με υγεία,

 ευτυχία και χαρά.
Ο Καινούργιος Χρόνος να είναι δημιουργικός

και να εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες του.

Το σχέδιο νόμου για τα VLT’s 
και ιντερνετικό στοίχημα 
Με διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό του υπ. • 
Οικονομικών και όχι μέσω του ΟΠΑΠ.
Από 4 έως 10 οι άδειες VLT’s, με 25.000 • 
“μηχανάκια”, συν 5.000 στην περιφέρεια.
Από 15 έως 50 οι άδειες διαδικτυακού • 
στοιχήματος.

Έτοιμο είναι το σχέδιο νόμου για τα “τυχερά παιχνίδια”, καθώς, 
σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές της “Α”, το πακέτο των ρυθμίσεων 
που θα διέπουν τη λειτουργία για τα “φρουτάκια” και το ιντερνε-
τικό στοίχημα αναμένεται να σταλεί προς έγκριση στις αρμόδιες 
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίχως, υπό την πίεση του χρόνου, 
να λάβει χώρα και νέα, δεύτερη διαβούλευση, όπως τουλάχιστον 
ακούγεται.
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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 €

συνέχεια από σελ.1

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.

Το σχέδιο νόμου για τα VLT’s και ιντερνετικό στοίχημα 

Βάσει όσων λέγονται στην 
αγορά, το νομοσχέδιο, το βά-
ρος του οποίου “έπεσε” στον 
υπουργό Οικονομικών, Γ. Πα-
πακωνοταντίνου, που είχε τη 
στήριξη του υπουργού Πολι-
τισμού Π. Γερουλάνου, είναι 
στη σωστή κατεύθυνση και 
φιλοσοφία, καθώς το ΥΠΟΙΚ 
προχωρά στη διενέργεια δι-
εθνούς πλειοδοτικού διαγω-
νισμού και το όλο εγχείρη-
μα δεν θα περάσει μέσω του 
ΟΠΑΠ, ο οποίος έτσι θα είχε 
τον έλεγχο για το πώς θα προ-
ωθούνταν οι διαδικασίες, το 
καθεστώς των αδειών κ.λπ.

Σήμερα, η “Α” σας παρουσι-
άζει τα βασικά σημεία αυτού 
του ιδιαίτερα σημαντικού νο-
μοσχεδίου που καθορίζει τους 
όρους της αγοράς “τυχερών 
παιχνιδιών”, στο οποίο προ-
βλέπεται η παροχή 4 έως 10 
αδειών VLT’s, με 25.000 “μη-
χανάκια”, συν 5.000 στην πε-
ριφέρεια, η παροχή 15 έως 50 
αδειών διαδικτυακού στοιχή-
ματος, η φορολόγηση με 6% 
επί του τζίρου κ.λπ.

Τι προβλέπεται 
για τα VLT’s.

- Όσον αφορά στα VLT’s 
και τους χώρους εγκατάστα-
σης, σχετικά με τους χώρους 
αμιγούς χρήσης προβλέπεται 
χώρος με ελάχιστο εμβαδόν 
τα 30 τ.μ., ενώ το maximum 

των μηχανών που μπορούν να 
εγκατασταθούν είναι 30 με 
την προϋπόθεση να διατίθε-
νται 3 τ.μ. ανά μηχανή.

Επίσης, απαγορεύεται η 
ύπαρξη ATM μέσα στον χώρο, 
ο οποίος πρέπει να βρίσκεται 
σε απόσταση τουλάχιστον 5 
χλμ. από το πλησιέστερο κα-
ζίνο. Για τους χώρους μεικτής 
χρήσης (καφέ, κατάστημα 
κ.λπ.). Προβλέπεται ελάχιστο 
εμβαδά 80 τ.μ. και μέγιστος 
αριθμός μηχανών 3.

- To minimum pay out 
(απόδοση δηλαδή) ορίζεται 
στο 80%. Το δε ποντάρισμα 
μπορεί να ανέρχεται από 0,1 
ευρώ έως 5 ευρώ.

- Το νομοσχέδιο προβλέ-
πει τη σύσταση 7μελους επι-
τροπής εποπτείας παιγνίων 
(όλων των τυχερών παιχνι-
διών), που υπάγεται στο 
ΥΠΟΙΚ, άρα, δεν προβλέπε-
ται η λειτουργία Ανεξάρτητης 
Αρχής. Προβλέπεται επίσης 
η σύσταση συμβουλευτικής 
επιτροπής με εκπροσώπηση 
φορέων.

Θα δοθούν 
4 έως 10 άδειες

- Το νομοσχέδιο, όπως πλη-
ροφορείται η “Α”, προβλέπει 
την έκδοση 4 έως 10 αδειών 
ευρείας κλίμακας πανελλη-
νίως.

- Η πρώτη προκήρυξη θα 
αφορά 25.000 μηχανάκια, με 
ίσο αριθμό μηχανών σε κάθε 
άδεια.

Δηλαδή, για 5 άδειες π.χ. 
θα δοθούν 5.000 μηχανάκια 
για την καθεμία.

- Προβλέπεται η διενέργεια 
διεθνούς πλειοδοτικού δια-
γωνισμού από το υπ. Οικο-
νομικών, διάρκειας 10 ετών. 
Κατά τη διάρκεια αυτή δεν 
θα δοθούν νέες άδειες πέραν 
των 10 που προβλέπονται.

- Προβλέπεται η εγκατά-
σταση 5.000 μηχανών για 
άδειες περιορισμένης κλίμα-
κας (εθνικές ή περιφερεια-
κές). Κάθε άδεια θα έχει 1 
έως 5 μηχανάκια και διάρ-
κεια 5 έτη. Η κατανομή στα 
μηχανάκια θα γίνεται ανά δι-
οικητική περιφέρεια, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη ο πληθυ-
σμός, το ΑΕΠ της περιοχής, 
ο τουριστικός χαρακτήρας, η 

ύπαρξη και λειτουργία Καζίνο, 
η γεωγραφική θέση κ.λπ.

- Από το νομοσχέδιο θα δί-
νεται η δυνατότητα παράταση 
της άδειας με νέο τίμημα μετά 
την παρέλευση της 5ετίας ή 
της 10ετίας, δηλαδή θα γίνε-
ται διαπραγμάτευση με νέους 
όρους.

- Απαγορεύεται η μεταβί-
βαση αδειών, αλλά μπορεί να 
εκχωρηθεί το δικαίωμα εκμε-
τάλλευσης.

- Όσον αφορά στο κόστος 
της άδειας, θα καταβάλλεται 
το 80% με την έκδοση της, ενώ 
το υπόλοιπο 20% με την εγκα-
τάσταση των μηχανημάτων.

- Επίσης προβλέπεται η δι-
αδικτυακή σύνδεση των VLT’s 
με επιτροπή ώστε να διεξάγε-
ται έλεγχος από αυτήν.

- Δίνεται η δυνατότητα το-
ποθέτησης παιγνίων σε πλοία.

- Δίνεται η δυνατότητα διε-
νέργειας περιφερειακών και 
εθνικών jack pot με απόφαση 
του υπ. Οικονομικών.

- Ως προς τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής των ενδιαφερο-
μένων εταιρειών, αυτές πρέ-
πει να είναι Α.Ε. με ελάχιστο 
μετοχικό κεφάλαιο 500.000 
ευρώ, που οφείλουν να κατα-
βάλλουν στο Δημόσιο εγγύηση 
300.000 ευρώ.

Τι ισχύει για το ιντερνετικό 
στοίχημα

- Απαγορεύονται τα white 
labels.

- Ως προς τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής: Α.Ε. ελληνικές 
ή κοινοτικές, μόνιμη εγκατά-
σταση στην Ελλάδα, μετοχικό 
κεφάλαιο 200.000 ευρώ, κα-
ταβολή εγγυήσεων στο Δημό-
σιο 50.000 ευρώ, έδρα ή υπο-
κατάστημα στην Ελλάδα, site 
με υποχρεωτική κατάλληλη gr, 
ενώ ύπαρξη κεντρικού server 
εκτός Ελλάδας μπορεί να γίνει 
μόνο κατόπιν έγκρισης επι-
τροπής, ορισμός φορολογικού 

και αγορανομικού υπευθύνου 
στην Ελλάδα.

- Η εκκαθάριση των συναλ-
λαγών θα γίνεται μόνο από 
ελληνική τράπεζα.

- Παρέχεται δυνατότητα 
παιξίματος με πιστωτική ή 
χρεωστική κάρτα, τραπεζικό 
έμβασμα, επιταγές ή προπλη-
ρωμένη κάρτα.

- Επίσης, όσον αφορά στο 
ιντερνετικό στοίχημα, σύμφω-
να με το νομοσχέδιο, θα περι-
λαμβάνει αθλητικό στοίχημα, 
ιπποδρομιακό, πόκερ, παιχνί-
δια τύπου Καζίνο. Η άδεια θα 
αφορά διενέργεια στοιχήμα-
τος μέσω Internet, Interactive 
TV, κινητής τηλεφωνίας.

- Όπως και στα VLT’s, προ-
βλέπεται η διενέργεια διε-
θνούς πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού από το ΥΠΟΙΚ.

- Θα δοθούν 15 έως 50 
άδειες, 5ετούς διάρκειας, ενώ 
νέες άδειες θα παραχωρηθούν 
μετά από 5 χρόνια.

- Η εξόφληση του κόστους 
άδειας θα γίνεται πριν από την 
έναρξη λειτουργίας.

- Προβλέπεται φορολόγηση 
(ισχύει και για VLT’s και για 
ιντερνετικό στοίχημα) 6% επί 
του κύκλου εργασιών, ενώ δεν 
θα επιβάλλεται φόρος στον 
παίκτη.

- Καταργείται επίσης ο όρος 
που απαγόρευε τα ψυχαγωγι-
κά και τεχνικά παίγνια, ώστε 
να αποφύγει η χώρα μας την 
επιβολή προστίμων από την 
Ε.Ε.

- Στο νομοσχέδιο δεν θίγο-
νται διατάξεις και νόμοι περί 
Καζίνο και ΟΠΑΠ.

- Μέχρι να στηθεί και να λει-
τουργήσει το σύστημα, προ-
βλέπεται μεταβατική απαγό-
ρευση διεξαγωγής, προβολής 
και διαφήμισης ιντερνετικού 
στοιχήματος.

Πηγή: ΑΞΙΑ
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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.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για έναρξη επαγγέλματος
Ειδικό Οδηγό για θέματα φορολο-

γίας εξέδωσε το Υπουργείο Οικονο-
μικών για την εξυπηρέτηση των φο-
ρολογουμένων. Ο Οδηγός περιέχει 
και χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις 
αλλά και αναλυτικές οδηγίες για 
επιχειρήσεις.
Ως προς τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για έναρξη επαγγέλμα-
τος αναφέρονται τα εξής:
Α) Ατομική Επιχείρηση
- Αστυνομική ταυτότητα.
- Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο 

συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 
1599/86 περί δωρεάν παραχώρη-
σης χώρου για κάθε επαγγελματική 
εγκατάσταση.

- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής 
από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα.

- Βεβαίωση ελέγχου της επωνυ-
μίας και του διακριτικού τίτλου των 
φυσικών προσώπων από το οικείο 
Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από 
σχετικές διατάξεις.

- Εξουσιοδότηση του υπόχρεου 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπο-

γραφής του σε περίπτωση που οι 
δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο 
πρόσωπο.

- Άδεια εγκατάστασης ή λειτουρ-
γίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπ. Ανάπτυξης, όπου απαιτείται 
(αρθρ. 3, 4, 5, 27 ν. 3325/2005).

- Προέγκριση ίδρυσης για κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος από Δήμους και Κοινότητες 
όπου απαιτείται (αρθρ. 80, 81 ν. 
3463/2006).
Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα 

υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός 
των παραπάνω δικαιολογητικών, 
υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια 
διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική 
δραστηριότητα.
Β) Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. 

- Ε.Ε.)
- Καταστατικό δημοσιευμένο στο 

οικείο Πρωτοδικείο.
- Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο 

συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 
1599/86 περί δωρεάν παραχώρη-
σης χώρου για κάθε επαγγελματική 

εγκατάσταση.
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλα-

γής των μελών από αρμόδιο Ασφα-
λιστικό Φορέα.

- Εξουσιοδότηση του υπόχρεου 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπο-
γραφής του σε περίπτωση που οι 
δηλώσεις και τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.

- ΑΦΜ των μελών της Ο.Ε. και 
Ε.Ε. (φυσικών και νομικών προ-
σώπων).

- Άδεια εγκατάστασης ή λειτουρ-
γίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπ. Ανάπτυξης, όπου απαιτείται 
(αρθρ. 3, 4, 5, 27 ν. 3325/2005).

- Προέγκριση ίδρυσης για κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος από Δήμους και Κοινότητες 
όπου απαιτείται (αρθρ. 80, 81 ν. 
3463/2006).
Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα 

υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. για τη 
συμμετοχή τους στις προσωπικές 
εταιρείες, εκτός των παραπάνω 
δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη 
Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για ανεξάρ-
τητη οικονομική δραστηριότητα.
Γ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ-

νης (ΕΠΕ)
- Καταστατικό δημοσιευμένο στο 

οικείο Πρωτοδικείο.
- Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυ-

βερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν 
έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμ-
μένη από τον εκπρόσωπο της εται-
ρείας, ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ 
μετά την κυκλοφορία του.

- Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο 
συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 
1599/1986 περί δωρεάν παραχώρη-
σης χώρου για κάθε επαγγελματική 
εγκατάσταση.

- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλα-
γής των μελών από αρμόδιο Ασφα-
λιστικό Φορέα.

- Εξουσιοδότηση του διαχειριστή, 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπο-
γραφής του σε περίπτωση που οι 

δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο 
πρόσωπο.

- Άδεια εγκατάστασης ή λειτουρ-
γίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπ. Ανάπτυξης, όπου απαιτείται 
(αρθρ. 3, 4, 5, 27 ν. 3325/2005).

- Προέγκριση ίδρυσης για κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος από Δήμους και Κοινότητες 
όπου απαιτείται (αρθρ. 80, 81 ν. 
3463/2006).
Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα 

που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. 
και ορίζονται ως διαχειριστές στην 
ΕΠΕ υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. άδεια 
διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική 
δραστηριότητα.
Δ) Ανώνυμη Εταιρεία
- Καταστατικό.
- Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυ-

βερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν 
έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμ-
μένη από τον εκπρόσωπο της εται-
ρείας, ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ 
μετά την κυκλοφορία του.

- Ανακοίνωση εγκριτικής απόφα-
σης οικείας Νομαρχίας.

-  Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο 
συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 
1599/86 περί δωρεάν παραχώρη-
σης χώρου για κάθε επαγγελματική 
εγκατάσταση.

- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλα-
γής των μελών του ΔΣ από αρμόδιο 
Ασφαλιστικό Φορέα.

- Εξουσιοδότηση του εκπροσώ-
που, με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του σε περίπτωση που 
οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο 
πρόσωπο.

- Άδεια εγκατάστασης ή λειτουρ-
γίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
του Υπ. Ανάπτυξης, όπου απαιτείται 
(αρθρ. 3, 4, 5, 27 ν. 3325/2005).

- Προέγκριση ίδρυσης για κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος από Δήμους και Κοινότητες 
όπου απαιτείται (αρθρ. 80, 81 ν. 
3463/2006).

Διευκρινίσεις για τα τιμολόγια της ΔΕΗ 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έδωσε διευ-

κρινίσεις σχετικά με ερωτηματικά για το τι ισχύει με τα νέα τιμολόγια ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΔΕΗ 

Με βάση τα δεδομένα της ΔΕΗ και την επεξεργασία από τη Γενική Γραμματεία 
Ενέργειας του Υπουργείου οι αυξήσεις στο οικιακό τιμολόγιο είναι οριακές για 
κάποιες κατηγορίες καταναλωτών, ενώ για άλλες προκύπτει μείωση. Πιο συγκε-
κριμένα με βάση τα νέα τιμολόγια:

- Για τις χαμηλές τετραμηνιαίες καταναλώσεις (μέχρι 800 KWh) και υπό την 
προϋπόθεση ότι το νοικοκυριό έχει ενταχθεί στις διατάξεις του ΚΟΤ προκύπτει 
μείωση έως 20% (ΚΟΤ Ι) και έως 30% (ΚΟΤ ΙΙ). Δικαιούνται να ενταχθούν στην 
κατηγορία αυτή 1.200.000 καταναλωτές.

- Για τις χαμηλές τετραμηνιαίες καταναλώσεις (μέχρι 800 KWh) που δεν εντάσ-
σονται στο ΚΟΤ (κυρίως παραθεριστικές κατοικίες, κλειστά σπίτια, δεύτερες κα-
τοικίες, σπίτια μόνιμων κατοίκων εξωτερικού κ.λπ.) προκύπτει μέση αύξηση 9,1%, 
δηλαδή περίπου 1,8 € το μήνα (για 800 KWh τετραμηνιαία κατανάλωση). 

- Για τετραμηνιαίες καταναλώσεις 900 KWh προκύπτει αύξηση 1,7%, δηλαδή 
0,41 € το μήνα.

- Για τετραμηνιαίες καταναλώσεις 1200 KWh προκύπτει αύξηση 0,99%, δηλαδή 
0,33 € το μήνα.

- Για τετραμηνιαίες καταναλώσεις 1700 KWh προκύπτει αύξηση 2,1%, δηλαδή 
1,04 € το μήνα.

- Τέλος, για τετραμηνιαίες καταναλώσεις 2500 KWh προκύπτει μείωση 0,95%, 
δηλαδή μείωση 0,89 € το μήνα.

Στους υπολογισμούς αυτούς περιλαμβάνεται το σύνολο του κόστους ηλε-
κτρικής ενέργειας (χωρίς ΦΠΑ). Υπενθυμίζεται επίσης ότι ως αποτέλεσμα των 
νέων τιμολογίων προκύπτουν ουσιαστικές μειώσεις στο κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις επιχειρήσεις της χώρας. Συγκεκριμένα 1.500.000 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (εμπορικές και βιομηχανικές) θα έχουν μείωση από 18,7% έως 4,7% 
της μέσης συνολικής τιμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αλλαγή στο σύστημα της προοδευτικής χρέωσης δεν επηρεάζει την τιμή 
τις κιλοβατώρας, απλώς απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού.

Εθελοντική η φοροκάρταΤίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές του 2011 το σύστημα της «φορο-κάρτας». Το σύστημα το οποίο συνάντησε ποικίλες αντιδράσεις θα είναι τελικά προαιρετικό. Με αυτό οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από το μάζεμα αποδείξεων, γιατί όλα θα καταγράφονται ηλεκτρονικά στην κάρτα και θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά η Γ.Γ.Π.Σ. Για να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, η κάρτα θα είναι ανώνυμη και θα διατίθεται από τις τράπεζες. Ο υπόχρεος θα ενημερώνει την Γ.Γ.Π.Σ. για την κάρτα που έλαβε, ώστε να γίνει αντιστοίχιση με το ΑΦΜ στα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. (η ενημέρωση γίνεται είτε μέσω διαδικτύου ή με SMS δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Με την ορθή καταχώρηση δεδομένων θα στέλνεται απάντηση της μορ-φής “επιτυχής δήλωση”. Σε περιπτώσεις λάθους θα στέλνονται μηνύματα περί του λάθους.
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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 Ιανουαρίου
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Βασίλειο, Βασιλική, Φώτη, Φωτεινή, Ιωάννη, Ιωάννα, 

Τατιάνα, Αντώνιο, Αντωνία, Θανάση, Αθανασία, 
Ευθύμιο, Ευθυμία, Αγνή, Τιμόθεο, Ξένη, Γρηγόρη, 

Μαργαρίτα, Ξενοφώντα.

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Επιχείρηση στην περιοχή Ομονοίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
στο τηλέφωνο: 210-5222684 κύριος Θεμελής.

Ήθη και έθιμα της Αποκριάς
Το Τριώδιο διαρκεί 3 εβδο-

μάδες και προηγείται της 
Μεγάλης Σαρακοστής (περιόδου 
40 ημερών προετοιμασίας για το 
Πάσχα), που ακολουθεί:
Η πρώτη εβδομάδα λέγεται προ-

φωνή ή προφωνέσιμη, επειδή, σε 
παλιότερα χρόνια κάποιος από ένα 
μέρος ψηλά προφωνούσε, δηλαδή 
διαλαλούσε ότι αρχίζουν οι Από-
κριες. Η δεύτερη εβδομάδα λέγε-
ται κρεατινή ή ολόκριγια, επειδή 
τότε δεν κάνουν νηστεία. Τέλος, 
η τρίτη εβδομάδα λέγεται τυρινή, 
επειδή τότε το κύριο καρύκευμα 
των φαγητών είναι το τυρί.
Η αρχή του Τριωδίου γίνεται κυ-

ρίως αισθητή την Πέμπτη της Κρε-
ατινής, τη λεγόμενη Τσικνοπέμπτη. 
Είναι η ημέρα που καθένας «θα τσι-

κνώσει τη γωνιά του», όπως λένε, 
δηλαδή κάτι θα ψήσει και η τσί-
κνα από το ψημένο κρέας, χοιρινό ή 
άλλο θα μοσχοβολήσει τον αέρα.
Οι μεταμφιέσεις, τις οποίες γνω-

ρίσαμε ήδη κατά τις γιορτές του 
Δωδεκαήμερου (Χριστούγεννα) σε 
ορισμένα μόνο μέρη της Β. Ελλά-
δας και του Πόντου -και εκεί σαν 
έθιμο που σβήνει- τις Αποκριές 
συναντώνται σε ολόκληρη την Ελ-
λάδα, καθώς και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, ώστε να φαίνονται ως 
το κύριο γνώρισμά τους. Το όνο-
μα των μεταμφιεσμένων διαφέρει 
από τόπο σε τόπο: κουδουνάτοι, 
καμουζέλες, μούσκαροι - αλλά το 
κοινότερο είναι μασκαράδες και 
καρνάβαλοι που προέρχεται από 
τις ιταλικές λέξεις maschera και 

carnevale. Κατά τον Ε. Fehrle, η 
λέξη προέρχεται από την απαγό-
ρευση της κρεοφαγίας, carn levare 
= κρέας έχε γεια και σημαίνει τη 
διακοπή της κρεατοφαγίας.
Οι γιορτές και οι μεταμφιέσεις 

θυμίζουν τη διονυσιακή λατρεία, 
αλλά στην πραγματικότητα όλα εί-
ναι αρχαιότερα από τον Διόνυσο! 
Είναι πράξεις της θρησκείας των 
πρωτόγονων γεωργών, οι οποίοι 
ζητούσαν με τρόπους μαγείας να 
επενεργήσουν στη βλάστηση των 
αγρών, να ενισχύσουν τη δύνα-
μη που γονιμοποιεί τη γη, προτού 
ακόμη η δύναμη αυτή εξατομικευ-
θεί στη φαντασία τους και γίνει 
θεός Φαλλήν ή Διόνυσος ή κάποιος 
άλλος θεός της βλάστησης.
Όπως προαναφέρεται, ο Ελληνι-

κός λαός αποκρεύει, δηλαδή παύει 
να τρώει κρέας μετά το φαγητό 
της Κυριακής της δεύτερης εβδο-
μάδας, της λεγόμενης Κρεατινής. 
Αλλά η καθαυτό Αποκριά με τα 
πολλά της έθιμα είναι η τελευταία 
Κυριακή της Τυροφάγου. Όταν 
φτάσει η Κυριακή αυτή, εκτείνο-
νται στο έπακρο η ευθυμία, οι με-
ταμφιέσεις και οι χοροί. Η ημέρα 
όλη περνά με την κίνηση των μα-
σκαράδων, με τις επισκέψεις και 
το φαγοπότι. Το γενικό θόρυβο 
επιτείνουν οι εκπυρσοκροτήσεις 
των κροτίδων και ρουκετών, που 
σε πολλά μέρη, ιδιαίτερα της Β. 
Ελλάδας από παλιά συνήθιζαν να 
πετούν στον αέρα.
Όταν πάλι αρχίζει να νυχτώνει, 

τότε ανάβονται στις πλατείες των 
χωριών ή τους δρόμους των πό-
λεων φωτιές (φανοί, κλαδαριές, 
μπουμπούνες, καψαλιές), γύρω 
από τις οποίες οι άνθρωποι τρα-
γουδούν και χορεύουν. Τη δύναμη 
και την ιερότητα που ο λαός απο-
δίδει στις ανοιξιάτικες φωτιές μάς 
δείχνει και το όνομα που αυτές 
έχουν σε μερικούς τόπους. Έτσι, 
στο Ζαγόρι της Ηπείρου η μεγάλη 
φωτιά, που ανάβεται μετά το δεί-
πνο της Κυριακής της Τυροφάγου, 
ονομάζεται Καλολόγος.
Η Καθαρή Δευτέρα είναι η πρώ-

τη μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής, 
γι’ αυτό λέγεται και πρωτονήστιμη 
Δευτέρα και Αρχιδευτέρα. Λέγε-
ται Καθαρή, επειδή από το πρωί 
της ημέρας αυτής κάθε νοικοκυρά 
ασχολείται με το να καθαρίσει τα 
μαγειρικά της σκεύη από τα λίπη. 
Κανένας κανόνας δεν απαγορεύ-
ει το κρασί. Αυτό λοιπόν με λίγες 
ελιές, ταραμά και φρέσκα κρεμ-
μυδάκια και με το απόθεμα της 
ευτυχίας που διατηρείται από την 
προηγούμενη μέρα, αρκεί ώστε 
και η μέρα αυτή να μην υστερεί σε 
κέφι από τις ημέρες της Αποκριάς, 
με τη διαφορά ότι αλλάζει η σκηνή 
και όλοι, οι μεγάλοι με τα νηστίσι-
μα φαγητά που έχουν ετοιμάσει, οι 
μικροί με τους χαρταετούς πηγαί-
νουν στην εξοχή για να κάνουν τα 
κούλουμα.

Πηγή: Γ. Α. Μέγας, 
Ελληνικές Γιορτές και Έθιμα 

της Λαϊκής Λατρείας, εκδ. Οδυσσέας

Μια ιστορία θα σας πω
που γνώρισα ένα γέρο
εδάκρυσαν τα μάτια μου
χωρίς να τον εξέρω.

Μια συμβουλή στον άνθρωπο
γράφω προτού γεράσει
να τη διαβάζει πάντοτε
να μην την εξεχάσει.

Άμα γεράσει ο άνθρωπος
δεν τον συμπαθούνε
τον θάνατο παρακαλούν
να τον ξεφορτωθούνε.

Γι’ αυτό και κράτα γέροντα
τα περιουσιακά σου
γιατί μια μέρα θα βρεθείς
στο δρόμο απ’ τα παιδιά σου.

Ο μεγαλύτερος εχθρός
γίνεται το παιδί του
κι ο φίλος ο καλύτερος
είναι η σύνταξή του.

Άμα γεράσει ο άνθρωπος
και δεν αυτοσυντηρείται
καλύτερα ο θάνατος
παρά να τυραννείται.

Σε μια γωνιά τον βάζουνε
τον φουκαρά το γέρο
και για να τον κοιτάζουνε
χρειάζεται συμφέρον.

Άμα γεράσει ο άνθρωπος
και φύγουν τα παιδιά του
του είναι απαραίτητο
να ‘χει τη συντροφιά του.

Άμα φύγει ο ένας απ’ τους δυό
ο άλλος γίνεται κουρέλι
ο ένας τον σπρώχνει απ’ τη μια
κι ο άλλος δεν τον θέλει.

Τη συμβουλή μου ανάλυσα
και μην την εξεχάσεις
να τη διαβάζεις πάντοτε
αλλά προτού γεράσεις.

Επίτιμος Πρόεδρος Νικόλαος Γιαννόπουλος


