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ΠΡΟΣ Α ΠΑ ΝΤΑ ΤΑ ΤΑ ΚΤΙ ΚΑ ΜΕ ΛΗ 
Α γα πη τέ Συ νά δελ φε,
Σύμ φω να με το άρ θρο 12 του Κα τα στα τι κού του Σω μα τεί ου μας 

πα ρα κα λεί σθε να προ σέλ θετε σε συ νε δρί α ση της πρώ της ε τη σί ας Τα-
κτι κής Γε νι κής Συ νε λεύ σε ως της “Α ΔΕΛ ΦΟ ΤΗ ΤΑΣ”, η ο ποί α θα γί νει την 
6ην Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή και  ώ ρα 13.00 μ.μ. στην αί θου σα 
του Με γά ρου ε πί της ο δού Α γί ου Κων στα ντί νου 6, 6ος ό ρο φος, Ο μό-
νοια, της Ο μο σπον δί ας Ε παγ γελ μα τιών Βιο τε χνών Eμπόρων Α θη νών 
(Ο.Ε.Β.Ε.Α.) με θέ μα τα Η με ρη σί ας Δια τά ξε ως:

1) Διοι κη τι κός και Δια χει ρι στι κός α πο λο γι σμός έ τους 2010
2) ‘Ε γκρι σις ι σο λο γι σμού 2010 και Προ ϋ πο λο γι σμού 2011
3) Α παλ λα γή της Διοι κή σε ως πά σης ευ θύ νης διά τα πε πραγ μέ να 

του έ τους  2010
4) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν 

την 15η, 16η και 17η Ιουνίου 2011, Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή 
και ώρες 09.00-16.00 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
και εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς και αντιπροσώπων για την Ο.Κ.Ε. 
και Ο.Ε.Β.Ε.Α.

5) Διάφορες Ανακοινώσεις

                           Εν Αθήναις τη 12η Απριλίου 2011

                          Με συ να δελ φι κούς Χαι ρε τι σμούς

                 Ο Πρό ε δρος                                  Ο Γεν. Γραμ μα τέας
          ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ                 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΣΗΜ.: Δι καί ω μα συμ με το χής στη Γεν. Συ νέ λευ ση έ χουν όλοι οι συ-
νάδελφοι. 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν μόνο όσοι είναι ταμειακώς 

εντάξει προς την “Α ΔΕΛ ΦΟ ΤΗ ΤΑ”.
Σε πε ρί πτω ση μη α παρ τί ας, η Συ νέ λευ ση θα γί νει στον ί διο χώ ρο 

και ώ ρα την ε πό με νη Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και σε πε ρί πτω ση μη 
α παρ τί ας πά λι, την ε πό με νη Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 13.00. μ.μ 
χωρίς να στα λούν νέ ες προ σκλή σεις. 
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ. και της 

εξελεγκτικής επιτροπής καθώς και αντιπρόσωποι για τις Ομοσπονδίες 
Ο.Κ.Ε. και Ο.Ε.Β.Ε.Α. να το δηλώσουν εγγράφως στα γραφεία του Σω-
ματείου μέχρι την παραμονή 31η Μαΐου 2011 και ώρα 15.00 μ.μ.
Οι εκλογές θα γίνουν στην αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Α., οδός Αγ. Κων/

νου 6, 6ος όροφος, είναι ανάγκη να πάρετε όλοι μέρος και στη Γεν. 
Συνέλευση και στις εκλογές του Σωματείου μας. 
Στη Γεν. Συνέλευση και στις εκλογές απαραίτητη η αστυνομική 

ταυτότητα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Κ.Α.
Αγαπητοί συνάδελφοι η καθοριστική Γενική Συνέλευση του σωμα-

τείου μας γίνεται στις 20/5/11 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. 
στην αίθουσα του Μεγάρου επί της Αγίου Κων/νου 6, 6ος όροφος, 
Ομόνοια, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Eμπόρων 
Αθηνών (Ο.Ε.Β.Ε.Α.), με τα θέματα που αναγράφονται στην πρό-
σκληση. Δεν θα συζητηθούν όμως μόνο αυτά τα θέματα αλλά και 
όλα τα προβλήματά σας που υπάρχουν στον κλάδο μας όπως π.χ. 
ΑΕΠΙ - ΤΣΟΧΙΝΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 0,5% - ΚΑΠΝΙΣ-
ΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ κ.α. Θα καλέσουμε εκπροσώπους από 
Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Οικονομικών και θα υπάρχει και 
νομικός Σύμβουλος του σωματείου μας, έτσι ώστε να γίνει συζήτηση 
αυτοπροσώπως μαζί τους και στη συνέχεια μεταφέροντας τα θέματα 
στις αρμόδιες υπηρεσίες να επιτευχθεί η λύση αυτών. 
Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε όσο το δυνατόν περισσότεροι διότι 

μόνο με τη δύναμή μας και τη συμπαράστασή σας θα μπορέσουμε 
να παλέψουμε για τα προβλήματά μας. 
Υστερόγραφο: 
Όσοι επιθυμείτε μπορείτε στη Γενική Συνέλευση να καταθέσετε 

υποψηφιότητα για τις εκλογές που θα γίνουν στις 15-16 και 17 Ιου-
νίου 2011. Αιτήσεις θα υπάρχουν και εκεί αλλά και σε όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΔΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 

Η ΤΑΜΙΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ 

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ

ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 
Συνάδελφοι το Δώρο του Πάσχα είναι 12% 
και ισχύει από τη Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 
έως την Κυριακή του Θωμά 1 Μαΐου 2011.

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. και της Ο.Κ.Ε. 
εύχεται σε όλους 
τους συναδέλφους 

Καλό Πάσχα 
με Υγεία και Ευτυχία! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! Πιο γλυκά 
από τσουρέκια, πιο γερά 
από αυγά και πιο τυχερά 

από αρνιά.
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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 €

OMOΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ • Ο.Ε.Β.Ε.Α.

Α.Π. 2336 
Μάρτιος 2011 

Προς
ΣΩΜΑΤΕΙΑ - Ε.Β.Ε. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ο.Ε.Β.Ε.Α

Συνάδελφοι, 
Το προηγούμενο μήνα έγινε 

το εκλογοαπολογιστικό Συνέ-
δριο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Είναι γνωστά όσα κατορθώ-

θηκαν να διασωθούν από την 
λαίλαπα της οικονομικής συ-
γκυρίας. 
Διάχυτος προβληματισμός 

και αγωνία υπήρχε μεταξύ 
των συναδέλφων για το αύ-
ριο.
Γνώριζαν ότι συνεχίζεται η 

μείωση του τζίρου στο λια-
νεμπόριο, ότι αυξάνονται 
καθημερινά οι επιχειρήσεις 
που κλείνουν, ότι η ανεργία 
διογκώνεται και ότι το κλί-
μα πανικού και ανασφάλειας 
επιτείνεται όταν βλέπεις το 
επιχειρηματικό ναυάγιο του 
διπλανού.
Η υπέρμετρη φορολόγηση 

μεγαλώνει το πρόβλημα. Οι 
τράπεζες είναι αρνητικές στην 
στήριξη των Μ.Μ.Ε. Από το 
ΤΕΜΠΕ δόθηκαν άτοκα και 
εγγυημένα δάνεια όχι τόσο 
σ’ αυτούς για τους οποίους 
είχε προγραμματιστεί αλλά σε 
πολλούς χωρίς νόμιμες προϋ-
ποθέσεις, με αδιαφανείς δια-
δικασίες και χωρίς να συντρέ-
χει λόγος. Πρέπει να προσέ-
ξουμε ώστε η μετεξέλιξη του 
Τ,Ε.Μ.Π.Ε σε Ε.Τ.Ε.Α.Ν. να 

μην έχει την ίδια τύχη.
Η ενσωμάτωση της οδηγί-

ας Μπολκεσταϊν που αλλάζει 
το καθεστώς αδειοδότησης 
υπαίθριου -πλανόδιου -στε-
γασμένου λιανεμπορίου- λα-
ϊκών αγορών, επιτρέπει την 
διείσδυση των πολυκατα-
στημάτων στην αγορά δημι-
ουργώντας μαζί με το ανε-
ξέλεγκτο παρεμπόριο των 
λαθρομεταναστών, πρόσθετα 
προβλήματα στα καταστήμα-
τα. Το φορολογικό νομοσχέ-
διο ποινικοποιεί τη λεγόμενη 
φορολογική παραβατικότητα. 
Στοχεύοντας τις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις χρησιμοποι-
εί την αυτόφωρη διαδικασία, 
ομολογώντας έτσι την ελε-
γκτική ανεπάρκεια και την 
έλλειψη επαφής με την πραγ-
ματικότητα.
Πρέπει να επανεξεταστούν 

οι ποινές για τους οφειλέτες 
του Δημοσίου. Να μην εξισώ-
νονται όλοι με εκείνους που 
συστηματικά φοροδιαφεύ-
γουν, ισοπεδώνοντας τους 
πάντες.
Η φοροδιαφυγή δεν κατα-

πολεμάτε μόνο με απειλές 
και φυλακίσεις, χρειάζεται να 
σταματήσει η άνευ προηγου-
μένου φορολογική επιδρομή 
που δημιουργεί ανάχωμα σε 
κάθε πρωτοβουλία.
Συνάδελφοι,
Επειδή τα προβλήματα μας 

εξακολουθούν να υφίστανται, 
καθώς και οι κινητοποιήσεις 
των συνδικαλιστικών φορέ-
ων δεν είχαν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, η Ομοσπονδία 
μας επαναλαμβάνει την πρό-
σκληση της προς τα Σωμα-
τεία - Ε.Β.Ε. μέλη της για συ-
νεχή συνεργασία και επαφή 
προκειμένου να συζητήσουμε 
κλαδικά και τοπικά θέματα 
που σας απασχολούν, με σκο-
πό να αγωνιστούμε ενωμένοι 
για την επίλυση τους. Αναμέ-
νουμε την άμεση ανταπόκρι-
ση σας.
Με συναδελφικούς χαιρε-

τισμούς
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Β.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΦΕΣ

Ευεργετεί αλλά 
με μέτρο!...
Όσον αφορά τις ευεργετικές ιδι-

ότητες του καφέ αλλά και τις δρά-
σεις που αυτός μπορεί να έχει αν η 
κατανάλωση του σε καθημερινή 
βάση είναι αυξημένη, έχουν γρα-
φτεί αλλά κυρίως ειπωθεί πάρα 
πολλά.

Η κ. Κάλλια Γιαννιτσοπoύλου, 
κλινική διαιτολόγος - διατροφο-
λόγος, MSc, MBA, SRD και υπεύ-
θυνη του Επιστημονικού Διαβη-
τολογικού Κέντρου “Σώμα Υγιές”, 
μιλά στον “Α.Τ.” και εξηγεί όλα όσα 
πρέπει να γνωρίζουμε για την κα-
τανάλωση του αγαπημέ νου μας 
ροφήματος.

“Η μέτρια κατανάλωση καφέ όχι 
μόνο δεν επιβα ρύνει τον οργανι-
σμό αλλά αντιθέτως έχει και ευερ-
γετική δράση. Σύμφωνα με μελέτη 
του Αμερικάνι κου Επιστημονικού 
Περιοδικού Κλινικής Διατροφής η 
κατανάλωση 2-3 ροφημάτων φλι-
τζανιών καφέ ημερησίως μειώνει 
κατά 31% τις πιθανότητες πρό-
κλησης καρδιαγγειακών νοσημά-
των”, τονίζει η κ. Γιαννιτσοπούλου.

Επιπλέον, ο καφές και κυρίως ο 
ελληνικός καφές είναι πλούσιος σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες που ονο-
μάζονται πολυφαινόλες. Οι πολυ-
φαινόλες, όπως εξηγεί η ειδικός, 
προστατεύουν τον οργανισμό από 
τις ελεύθερες ρίζες και το οξειδω-
τικό στρες που εί ναι κύρια αιτία 

πρόκλησης ασθενειών όπως τα 
καρ διαγγειακά νοσήματα.

“Οι ευεργετικές ιδιότητες του 
καφέ δεν σταμα τούν εκεί. Μελέ-
τες έχουν δείξει ότι άτομα που κα-
ταναλώνουν 4-5 φλιτζάνια καφέ 
ημερησίως έχουν 25% λιγότε-
ρες πιθανότητες να εμφανίζουν 
χολολι θίαση σε σχέση με εκείνους 
που καταναλώνουν λιγότερα από 
2 φλιτζάνια καφέ. Η καφεΐνη που 
περιέχει δρα ως διεγερτικό του 
εγκεφάλου που αυξάνει τα επίπε-
δα της ντοπαμίνης και έτσι κατα-
πολεμά την κούραση και συμβάλ-
λει στην καλύτερη συγκέντρω ση 
του εγκεφάλου”, προσθέτει η δια-
τροφολόγος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. 
Γιαννιτσοπούλου, “χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή διότι η κατά-
χρηση της καφεΐνης μπορεί να 
προκαλέσει παροδική αύ ξηση 
της αρτηριακής πίεσης, αρρυθ-
μίες, ταχυκαρ δία αλλά και νευρι-
κότητα”.

Συμπερασματικά, όμως, η ειδι-
κός υποστηρίζει πως η κατανά-
λωση δυο-τριών φλιτζανιών καφέ 
ημερησίως αποτελεί ασφαλή δο-
σολογία για τον ορ γανισμό, πα-
ρέχοντας του όλες τις ευεργετικές 
ιδιό τητες του καφέ, χωρίς ωστόσο 
να προ καλεί προκαλεί προβλήμα-
τα.

ΤΑ ΕΙΔΗ
• Ο ελληνικός καφές

• Ο φραπέ

• Ο Στιγμιαίος καφές

Ο καφές εσπρέσο και τα επιμέρους είδη του:

• Ο καφές εσπρέσο λούνγκο

• Ο καφές εσπρέσο μακιάτο

• Ο καφές εσπρέσο νορμάλε

• Ο καφές εσπρέσο στρέτο

• Ο καφές εσπρέσο φρέντο

Ο καφές καπουτσί νο και τα επιμέ ρους είδη του:

• Ο καφές καπουτσί νο καραμέλ

• Ο καφές καπουτσί νο λάτε

• Ο καφές κοζίτο

• Ο καφές φίλτρου ή γαλλικός καφές

• Ο καφές φροζίτο

Η ΚΑΦΕΪΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Είδη Καφέ Ποσότητα καφεΐνης

Ελληνικός 107 mg

Εσπρέσο 212 mg

Καπουτσίνο 37 mg

Στιγμιαίος 180 mg
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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 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 2231789
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.

Ηλεκτρονικά παίγνια

Επιστρέφει πίσω το Σχέδιο Νόμου

Επίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιστρέφει πίσω το 
σχέδιο νόμου η Κομισιόν διότι το στείλανε με τον παλιό 
τρόπο από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν τήρησαν 

τους νέους κανονισμούς όπως προβλέπεται από την κοινοτι-
κή νομοθεσία, να αποσταλεί δηλαδή μέσω ΕΛΟΤ όπως είχαμε 
αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο. Επίσης να αναφέρουμε πως 
δεν γίνεται να ισχύσει η διαδικασία του κατεπείγοντος και δεν 
υπάρχει περίπτωση να παρακαμφθεί η οδηγία με τίποτα -είναι 
πολύ τυπικοί σ’ αυτά τα θέματα- και σίγουρα η διαδικασία θα 
κρατήσει πάνω από δύο μήνες. Τρεις εβδομάδες χρειάζεται η 
επίσημη μετάφραση. Τέλος, Αξιωματούχοι της Ε.Ε. θεωρούν 
το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ανεπίτρεπτο διότι με τις ίδιες 
διατάξεις δεν γίνεται να στοιχειοθετούν ψυχαγωγικά με τυχερά 
παιχνίδια.

Πηγή: Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδας

Εξόφληση ρεύματος με δόσεις
Μέτρα για τους κα-

ταναλωτές  ηλε-
κ τ ρ ι σ μ ο ύ  κ α ι 

φυσικού αερί ου, ειδικά για 
τις  αδύναμες  οικονομικά 
ομάδες, όπως εξό φληση των 
λογαριασμών σε δόσεις και 
απαγόρευση της διακο πής 
παροχής ενέργειας σε κρί-
σιμες περιόδους του χρόνου 
(π.χ. το καλοκαίρι στο διά-
στημα Ιουλίου - Αυγούστου), 
περιλαμβάνει το ενεργειακό 
νομοσχέδιο που παρουσίασε 
στο Υπουργικό Συμβούλιο η 
υπουργός Περιβάλλοντος - 
Ενέργειας Τίνα Μπιρμπίλη. 
Τα κυριότερα από τα μέτρα 
αυτά κατοχυρώνονται μέσα 
από μία λίστα υποχρεώσεων 
που πρέπει στο εξής να τη-
ρούν οι προμηθευτές τους, 
όπως:

1.  Παροχή μειωμένων τι-
μολογίων ,  εξόφληση  του 
λογαριασμού  σε  δόσεις  ή 
με άλλους ευνοϊκούς όρους, 
απαγόρευση διακοπής μιας 
σύνδεσης  σε  κρίσιμες  πε-
ριόδους (π.χ. στο διάστημα 
Ιουλίου - Αυγούστου ή Δε-
κεμβρίου - Μαρτίου) εφόσον 
ο πελάτης δεν έχει πληρώσει 

και εγκατάσταση μετρητών 
με δυνατότητα προπληρωμής. 
Η υποχρέωση αφορά τους 
ευάλωτους  καταναλωτές , 
όρος που εισάγεται για πρώτη 
φορά, αναφέρεται σε ηλικι-
ωμένους, νοικοκυριά με χα-
μηλά εισοδήματα, ανέργους, 
άτομα με ειδικές ανάγκες και 
αναμένεται να εξειδικευτεί 
μόλις δημοσιευτεί ολό κληρο 
το νομοσχέδιο.

2. Δεν θα επιβάλλουν ποινή 
στον πελάτη τους αν απο-
φασίσει να αλλάξει πάροχο. 
Απαγορεύεται να αρνηθούν 
σε καταναλωτή τη συνέχιση 
της παροχής ενέργειας, παρά 
μόνο αν οι λόγοι ήταν γνω-
στοί στον τελευταίο εκ των 
προτέρων.

3.  Μερικούς μήνες (τουλά-
χιστον δύο) πριν αυξήσουν τα 
τιμολόγια τους θα προειδο-
ποιούν τους πελάτες τους, 
ώστε να έχουν το χρόνο να 
βρουν νέο πάροχο.

4. Θα  ενημερώνουν  τον 
καταναλωτή πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης για 
τα τιμολόγια τους, τη μεθο-
δολογία υπολογισμού τους, 

τυχόν ειδικούς όρους εναλλα-
κτικούς τρόπους εξόφλησης 
λογαριασμών.

5. Δυνατότητα στον πελάτη 
να αμφισβητεί τις χρεώσεις 
μέσω μιας διαδικασίας που 
μπορεί να διαρκέσει 3-4 μή-
νες.

6. Στη σύμβαση θα αναφέ-
ρουν ρητά τη διαδικασία και 
τη συχνότητα έκδοσης και 
απο στολής των λογαριασμών, 
τις διαδικασίες διαχείρισης 
ληξιπρόθεσμων  οφειλών , 
επίλυσης διαφορών, καταγγε-
λίας της, ενδεχόμενες ρήτρες 
κ.ο.κ.

7. Διαδικασίες όπως για την 
αλλαγή παρόχου, τις πλη-
ροφορίες που πρέπει κανείς 
να γνωρίζει πριν υπογράψει 
σύμβαση, την ελάχιστη δι-
άρκεια της, ίο ύψος και την 
καταβολή της εγγύησης θα 

ρυθμιστούν μέσω του Κώδικα 
Προμήθειας, που πρό κειται 
να εκδοθεί μετά το νόμο.

8. Οφείλουν να παρέχουν 
σε τακτική βάση στον πελάτη 
τους προϋπολογιστικά και 
απολογιστικά στοιχεία του 
συνολικού του κόστους κατ’ 
έτος, στοιχεία επίσης για τη 
συνεισφορά κάθε ενεργεια-
κής πηγής στο μείγμα καυσί-
μων που χρησιμοποιεί κ.ο.κ.

9. Απαγορεύεται να μένει 
ένας  καταναλωτής  χωρίς 
ρεύμα  ή  αέριο  λόγω  χρε-
οκοπίας της εταιρείας. Σε 
μια τέτοια περίπτωση, για 
να δοθεί χρόνος στον πελά-
τη να δια πραγματευτεί νέα 
σύμβαση με άλλη εταιρεία, 
θα προμηθεύεται προσωρινά 
ρεύμα μέσω του Προμηθευτή 
Τελευταίου Καταφυγίου (ο 
ρόλος αυτός ανατίθεται προ-
σωρινά στη ΔΕΗ).

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
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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).

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

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Ευδοκία, Γεράσιμο, Θάλεια, Θεόδωρο, Θεοδώρα, 
Αλέξιο, Αλεξία, Χρυσάνθη, Ευάγγελο, Ευαγγελία

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.

Γιατί λέμε ψέματα την Πρωταπριλιά
Éóôïñßá - ðñïÝëåõóç
Ôï ðñùôáðñéëéÜôéêï øÝìá, Ý÷åé ôéò ñßæåò ôïõ óôïí 15ï áéþíá 

êáé ðïõ ôåëéêÜ åðéêñÜôçóå ôéò ìÝñåò ìáò êáé Ý÷åé ãßíåé ðëÝïí 
Ýèéìï. Ôï ðñùôáðñéëéÜôéêï øÝìá îåêßíçóå áñ÷éêÜ áðü ôçí 
Ãáëëßá, óôçí ïðïßá ãéá Ýíá ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ç ðñþôç 
ôïõ Áðñßëç åß÷å êáèéåñùèåß ùò ðñùôï÷ñïíéÜ. ¸ôóé åíþ üëç ç 
Üëëç Åõñþðç ôçí ðñùôï÷ñïíéÜ ôçí ãéüñôáæå ôçí 1 Éáíïõáñßïõ, 
ïé ÃÜëëïé, Þôáí ïé ìïíáäéêïß ðïõ îå÷þñéæáí, êáé ôçí ãéüñôáæáí 
ôçí 1 Áðñßëç. ¼ôáí ôï 1564 ï âáóéëéÜò ÊÜñïëïò è’ áðïöÜ-
óéæå íá ôï áëëÜîåé, êáèéåñþíïíôáò ùò ðñþôç ôïõ Ýôïõò ôçí 
1 Éáíïõáñßïõ, óõíÜíôçóå Ýíôïíåò áíôéäñÜóåéò áðü ïñéóìÝ-
íïõò Ýíèåñìïõò ïðáäïýò ôïõ åèßìïõ, ïé ïðïßïé åðÝìåíáí óå 
ðåßóìá üëùí ôùí Üëëùí íá ãéïñôÜæïõí óáí ðñùôï÷ñïíéÜ ôçí 
ÐñùôáðñéëéÜ. Ïé Üëëïé ðïõ äÝ÷ôçêáí ôçí áëëáãÞ ðåßñáæáí 
ôïõò “ðáñáäïóéáêïýò” ìå êÜëðéêá ðñùôï÷ñïíéÜôéêá äþñá 
êáé ðéðåñÜôá øÝìáôá.

¢ëëç åêäï÷Þ åßíáé ç åîÞò: Ïé ÃÜëëïé ðÜëé ïíüìáæáí ôï ðñù-
ôáðñéëéÜôéêï øÝìá “øÜñé ôïõ Áðñßëç” êáé ç åîÞãçóç åßíáé, 
üôé ïé ÊÝëôåò ëüãù ôïõ êáëïý êáéñïý Üñ÷éæáí ôï øÜñåìá ôçí 
ðñþôç Áðñéëßïõ. ¼ìùò óõ÷íÜ ç öôù÷Þ øáñéÜ äéÝøåõäÝ ôéò 
éêáíüôçôåò ôïõò, êáé ïé øáñÜäåò ãýñéæáí óôá óðßôéá ôïõò 
ì’ Üäåéá ôá ÷Ýñéá, áëëÜ ìå ôçí öáíôáóßá íá ïñãéÜæåé êáé íá 
äéçãïýíôáé ðïëëÜ øåýôéêá óõìâÜíôá êáôÜ ôéò çìÝñåò ðïõ 
øÜñåõáí.

Ãéá êÜðïéïõò ðÜëé, ïé ðñùôáðñéëéÜôéêåò öÜñóåò ïöåßëïõí 
ôçí ýðáñîÞ ôïõò óôç ãéïñôÞ ôçò “Kïñïúäßáò êáé ôïõ ÎåãåëÜ-
óìáôïò” ôçò ñùìáúêÞò ÈåÜò “BÝíïõò Aðñßëéò”, äçëáäÞ ôçò 
Aðñéëßïõ Aöñïäßôçò, ðïõ Ýäéíå ôï Ýíáõóìá ãéá áðåëåõèÝñùóç 
ôïõ ðíåýìáôïò ôáõôü÷ñïíá ìå ôçí ïñãéþäç áðåëåõèÝñùóç 
ôçò öýóçò...

Ôï øÝìá (ôçò ðñùôáðñéëéÜò) óôçí ÅëëÜäá
Óôçí ÅëëÜäá äéáöïñïðïéÞèçêå ôï Ýèéìï êáé ðÞñå ôçí ãíù-

óôÞ åëëçíéêÞ ÷ñïéÜ . Ç âáóéêÞ éäÝá âÝâáéá ðáñÝìåéíå ßäéá. 
ËÝìå áèþá øÝìáôá ìå óêïðü íá îåãåëÜóïõìå ôï “èýìá” ìáò. 
Óå êÜðïéåò ðåñéï÷Ýò ôçò ðáôñßäáò ìáò, èåùñïýí üôé üðïéïò 
êáôáöÝñåé íá îåãåëÜóåé ôïí Üëëï, èá Ý÷åé ôçí ôý÷ç ìå ôï ìÝ-
ñïò ôïõ üëç ôçí õðüëïéðç ÷ñïíéÜ. Óå êÜðïéåò Üëëåò ðéóôåýïõí 
üôé ï “èýôçò” èá Ý÷åé êáëÞ óïäåéÜ óôéò êáëëéÝñãåéåò ôïõ.¼óï 
ãéá ôï “èýìá”, ðéóôåýåôáé üôé, óå áíôßèåóç ìå ôïí “èýôç”, èá 
Ý÷åé ãñïõóïõæéÜ ôïí õðüëïéðï ÷ñüíï êáé ðéèáíüôáôá áí åßíáé 
ðáíôñåìÝíïò èá ÷Þñåøåé ãñÞãïñá. Óôç ÈñÜêç ôï âñü÷éíï 

íåñü ôçò ÐñùôáðñéëéÜò èåùñåßôáé èåñáðåõôéêü êáé ãé’ áõôü 
ôï ìáæåýïõí óå ìðïõêÜëé êáé ðßíåé áð’ áõôü ï Üññùóôïò.

Óôçí ÊïìïôçíÞ, ôçí ðáëéÜ Ãêéïõìïõëôæßíá, ëÝãáíå ðùò ôçí 
ðñùôáðñéëéÜ ôï åß÷áí óå êáëü íá ãåëïýí, “ãéá íá ãßíïõí ôá 
êïõêïýëéá ôïõò”,üôáí, âÝâáéá, åß÷áí óçñïôñïößá (åêôñïöÞ 
ìåôáîïóêùëÞêùí). Óôçí Ôæáíôþ ôçò ÁíáôïëéêÞò ÈñÜêçò, 
åß÷áíå, ëÝåé, óå êáëü íá ãåëÜóïõí ôïí Üëëïí, ãéá íá êÜíïõí 
ôá äÝíôñá êáñðü Ìá êåßíïò ðïõ îåãåëéüôáí ôï åß÷å óå êáêü 
üëï ôï ÷ñüíï èá Þôáíå ãåëáóìÝíïò, êé áí Þôáí ðáíôñåìÝíïò, 
èá ÷ÞñåõÝ. Óôçí ¢íäñï, ðÜëé, ëÝíå øÝìáôá ôçí 1ç ôïõ ÌÜñôç 
êé ü÷é ôçí ÐñùôáðñéëéÜ.

ΓΙΑΤΙ ΒΑΦΟΥΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΤΑ ΑΥΓΑ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ
¸íá áðü ôá ðéï äéáäåäïìÝíá Ýèéìá ôïõ ÐÜó÷á åßíáé ôï âÜøéìï 

ôùí áõãþí ôç ÌåãÜëç ÐÝìðôç. Ôï áõãü óõìâïëßæåé ôïí ôÜöï 
ôïõ ×ñéóôïý ðïõ Þôáí åñìçôéêÜ êëåéóôüò - üðùò ôï ðåñßâëçìá 
ôïõ áõãïý -, áëëÜ Ýêñõâå ìÝóá ôïõ ôç “ÆùÞ”, áöïý áðü áõôüí 
âãÞêå ï ×ñéóôüò êáé áíáóôÞèçêå!

Ìðïñåß ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ôï áõãÜ íá âÜöïíôáé óå äéÜöïñá 
÷ñþìáôá, üìùò ç ðáñÜäïóç ôá èÝëåé êüêêéíá! Åßíáé ãåãïíüò 
ðùò ôá ÷ñùìáôéóôÜ áõãÜ ôá óõíáíôÜìå óôçí áñ÷áéüôçôá, óôç 
Ñþìç, óôçí ÅëëÜäá, óôçí Êßíá, óôçí Áßãõðôï, ùò äþñá óôéò 
áíïéîéÜôéêåò ãéïñôÝò ìáæß ìå êïõíÝëéá ôá ïðïßá åßíáé ôï óýìâïëï 
ôçò ãïíéìüôçôáò.

Ôá êüêêéíá áõãÜ êáé ç ÌáãäáëçíÞ!
Ìßá Üëëç éóôïñßá óõíäÝåé ôï êüêêéíï ÷ñþìá ìå ôç Ìáñßá 

ÌáãäáëçíÞ. ¼ôáí ï Ñùìáßïò áõôïêñÜôïñáò åíçìåñþèçêå ãéá 
ôçí ÁíÜóôáóç ôïõ ×ñéóôïý, ôç èåþñçóå ôüóï áðßèáíç “üóï 
êáé ôï íá âáöôïýí ôá áõãÜ êüêêéíá”� Ç Ìáñßá ÌáãäáëçíÞ 
ôüôå, ÷ñùìÜôéóå ìåñéêÜ áõãÜ êüêêéíá êáé ôïõ ôá ðÞãå ãéá íá 
ôïõ åðéâåâáéþóåé ôï ãåãïíüò.

Ôï ôóïýãêñéóìá ôùí êüêêéíùí áõãþí
Ôï Ýèéìï ôïõ ôóïõãêñßóìáôïò ôùí áõãþí îåêßíçóå ìÜëëïí 

óôçí Âüñåéá Áããëßá ùò ðáé÷íßäé: Ï êÜôï÷ïò ôïõ ðéï ãåñïý 
áõãïý, Þôáí ï íéêçôÞò! ÊáíïíéêÜ ðÜíôùò ôï ðñþôï áõãü ðïõ 
âÜöåôáé óå êÜèå óðßôé áíÞêåé óôçí Ðáíáãßá êáé äåí ðñÝðåé íá 
ôï “ôóïõãêñßæïõìå”!

ÐïëëÝò íïéêïêõñÝò áêüìá êáé óÞìåñá ôï öõëÜíå óôï 
åéêïíïóôÜóé üëï ôï ÷ñüíï ìÝ÷ñé ôï åðüìåíï ÐÜó÷á, áöïý 
ëÝíå ðùò äåí ÷áëÜåé üëç ôçí ÷ñïíéÜ! Ôçí ÌåãÜëç ÐÝìðôç 
ôïõ åðüìåíïõ Ýôïõò ôï öõôåýïõí óôá ÷ùñÜöéá ôïõò ãéá íá 
åßíáé åýöïñá, Þ ôï êñåìÜíå óôá ìáíôñéÜ ôùí æþùí ãéá íá 
åßíáé ãüíéìá.


