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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ..... 

Πολιτικούς αγώνες όχι μόνο μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία αλλά και 
μέσα από την τηλεόραση (την παλιά του δουλειά) δίνει ο βουλευτής της 
Ν.Δ. Β’ Αθηνών Αργύρης Ντινόπουλος. Αυτή τη φορά μαζί με τον πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδος Γιάννη Κατσόγιαννη. Ο πρόεδρος 
ήταν καλεσμένος στο Κανάλι Kontra στο οποίο ο Αργύρης Ντινόπουλος 
κάθε Κυριακή βράδυ παρουσιάζει την εκπομπή “Στην πρώτη γραμμή” μέσα 
από την οποία αναδεικνύει τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήμα-
τα που έχει δημιουργήσει στον κόσμο το μνημόνιο. Έτσι λοιπόν δόθηκε η 
ευκαιρία στον πρόεδρο της ομοσπονδίας Γιάννη Κατσόγιαννη να μεταφέρει 

την κραυγή αγωνίας των καφεπωλών για τη νέα φοροεπιδρομή που ετοι-
μάζει η κυβέρνηση. “Αλίμονο αν μπει φόρος στις πορτοκαλάδες και στις 
γκαζόζες” είπε ο Γιάννης Κατσόγιαννης και συμπλήρωσε: “Στα καφενεία 
έρχονται οι συνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι, οι άνεργοι. Δηλαδή πόσο πρέπει 
να πληρώσουμε την πορτοκαλάδα και τον καφέ; Είναι δυνατόν το κράτος 
να παίρνει λεφτά από αυτούς;”
Ο βουλευτής Αργύρης Ντινόπουλος έθιξε και το μεγάλο θέμα της απαγό-

ρευσης του καπνίσματος στα καφενεία και δεσμεύτηκε να πρωτοστατήσει 
στην κίνηση για αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας ώστε να επιτρέπεται σε 
ορισμένους χώρους των καφενείων το κάπνισμα για όσους το επιθυμούν.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Η ψήφος σας είναι απαραίτητη για να αναδείξει το Σωματείο 

τη δύναμή του.
Οι καφεπώλες είμαστε πάρα πολλοί, ελάχιστοι όμως δίνουν το 

παρών στις εκλογές. 
Με την αδιαφορία σας θα σβήσει το Σωματείο. 
Οπωσδήποτε συνάδελφοι τα προβλήματα του κλάδου μας δεν 

μπορούν να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη, με συνεχή αγώνα 
όμως και με τη στήριξή σας, θα μας δώσετε τη δύναμη να προχω-
ρήσουμε.
Ο σκοπός μας είναι να έχουμε πλάι μας όλη την τάξη των ΚΑΦΕ-

ΠΩΛΩΝ ώστε να μην παρακαλούμε αλλά να απαιτούμε.
Οι εκλογές διαρκούν 3 ημέρες, 15-16-17 Ιουνίου 2011 και ώρες 

09.00 π.μ. - 16.00 μ.μ. στην Αγ. Κων/νου 6, 6ος όροφος, Ομόνοια, 
Αίθουσα ΟΕΒΕΑ.
Διαθέστε δέκα λεπτά για το καλό του κλάδου μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Κ.Α.  Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  15-16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 
ΕΓΙΝΕ Η ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που παραβρέθηκαν αν και 

ήταν λίγοι σε σχέση με τον αριθμό συναδέλφων που υπάρχουν εν 
ενεργεία. 
Επίσης ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω καλεσμένους που 

μας τίμησαν με την παρουσία τους: 
Αντιπρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθά Γεώργιο
Πρόεδρο της ΟΕΒΕΑ κ. Σερελέα Σαράντη 
Επίτιμο Πρόεδρο της ΑΚΑ κ. Γιαννόπουλο Νικόλαο 
Πρόεδρο του Σωματείου Ηλεκτρονικών Παιγνίων ΑΤΛΑΣ κ. Ρόκα 

Γεώργιο 
Τεχνικό ηλεκτρονικό και εκπρόσωπο Σωματείων τεχνικών και 

ηλεκτρονικών παιγνιδιών κ. Ρηγόπουλο Χρήστο 
Εκπροσώπους ηλεκτρονικών - ψυχαγωγικών παιγνίων κ. Γιούτλο 

Ηλία και κ. Ξανθάκο Δημήτριο 
Δεν εκπροσωπήθηκαν τα υπουργεία Οικονομικών και Υγείας. 
Ο κ. Καββαθάς μας υποσχέθηκε πως θα μας στηρίξει στις νέες 

προσπάθειες που θα κάνουμε για την απαγόρευση του καπνίσμα-
τος.
Ο κ. Ρόκας αφού ευχαρίστησε το Σωματείο μας για την πρόσκληση 

εξέφρασε τη λύπη του για την τόσο μεγάλη απουσία των συναδέλ-
φων και ως διακινητής και κατασκευαστής των ηλεκτρονικών παι-

ΓΣΕΒΕΕ
Αθήνα, 23 Μαΐου 2011 

Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα (Ν.2121/1993)
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη άμεσης τρο-

ποποίησης του Ν.2121/1993 για την προστασία των πνευματικών και 
συγγενικών δικαιωμάτων, στην κατεύθυνση τόσο της προστασίας των 
δικαιωμάτων των δημιουργών, αλλά όμως και των χρηστών, σημαντικό 
μέρος των οποίων πλήττεται ιδιαίτερα από τις σχεδόν απεριόριστες 

To Υπουργείο Οικονομικών ανακαλεί 
τα πρόστιμα ηλεκτρονικών  παιγνίων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β’ 

Ταχ.Δ/νση: Σίνα 2-4 
Ταχ.Κωδ.: 10672 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Ν. Χατζηνικολάου 
Τηλέφωνο: 210 3644781 
FAX:  210 3642251
ΑΔΑ: 4ΑΘΔΗ-12
ΑΝΑΡΤΗΘΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18 Μαΐου 2011 
ΠΟΛ. 1118 - ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Περί της εκτέλεσης από το Δημόσιο της αριθμ. 2144/2009 
Απόφασης του ΣτΕ, η οποία ακυρώνει ορισμένες διατάξεις της αριθμ. 
1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26-11-2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

συνέχεια στη σελ. 3
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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 €

συνέχεια από σελ.1

συνέχεια από σελ.1

ΕΓΙΝΕ Η ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
γνίων θα στηρίξει τις ενέργειές 
μας και θα είναι στο πλευρό μας 
για οτιδήποτε χρειαστούμε να 
κάνουμε προκειμένου τα ηλε-
κτρονικά παίγνια να παιχτούν 
στα καφενεία.
Ο κ. Ρηγόπουλος ευχαρίστησε 

και εκείνος από τη μεριά του το 
Δ.Σ. του Σωματείου για την πρό-
σκληση και αναφερόμενος στα 
ηλεκτρονικά παίγνια είπε πως η 
“πίτα των ηλεκτρονικών παιγνι-
διών” πρέπει να διαμοιραστεί σε 
όλους τους καταστηματάρχες, 
δίχως εξαιρέσεις. Το Σωματείο 
τους εναντιώθηκε στο νομοσχέ-
διο που ήθελε τα ηλεκτρονικά 
παίγνια να είναι μόνο σε αμιγείς 
χώρους.
Θα στηρίξει το δικό μας σω-

ματείο στις προσπάθειές μας σε 
συνεργασία με άλλα σωματεία.
Κατόπιν παίρνοντας το λόγο 

ο επίτιμος Πρόεδρος της ΑΚΑ 
ο κ. Γιαννόπουλος είπε ότι χρει-
άζεται πολλή συνεργασία από 
τους συναδέλφους της ΑΚΑ, την 
Ομοσπονδία και όλα τα παρα-
πάνω Σωματεία προκειμένου να 

κρατηθούν τα χιλιάδες μαγαζιά 
μας ανοιχτά. 
Τέλος ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ παίρνο-

ντας το λόγο ευχαρίστησε τους 
καλεσμένους και τους παρεβρι-
σκόμενους συναδέλφους και 
συμφώνησε κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης στην άμεση συνερ-
γασία με τα υπόλοιπα σωματεία 
προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μας που είναι κοινός. “Τα 
ηλεκτρονικά παίγνια να παιχτούν 
στα καφενεία”.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέμα-

τα του κλάδου μας με την τόσο μι-
κρή συμμετοχή των συναδέλφων 
από τη μία και με την απουσία των 
εκπροσώπων των αρμοδίων Υπη-
ρεσιών από την άλλη, πέρα από 
αναφορά σ’ αυτά δεν μπόρεσε να 
γίνει διαλογική συζήτηση και να 
παρθούν αποφάσεις. 
Διότι κύριοι συνάδελφοι τα 

προβλήματα δεν λύνονται μόνο 
τηλεφωνικώς, τηλεφωνικώς ανα-
φέρονται μόνο.
Τα προβλήματα λύνονται με 

την παρουσία σας και όχι με 
την απουσία σας στις Γενικές 

Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα
 (Ν.2121/1993)

εξουσίες που απολαμβάνουν οι 
φορείς συλλογικής διαχείρισης, 
που εκπροσωπούν τους δικαι-
ούχους και απορρέουν από τις 
ασάφειες του εν λόγω Νόμου. 
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταθέσει τόσο 
στον Υπουργό Πολιτισμού όσο 

και στον ΟΠΙ ένα συνεκτικό και 
επεξεργασμένο πλαίσιο προτά-
σεων, χωρίς όμως να έχει υπάρ-
ξει έως σήμερα μια ουσιαστική 
εξέλιξη. Η παρέμβαση αντίθετα, 
του εκπροσώπου της ΓΣΕΒΕΕ 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) έχει 
φτάσει ένα βήμα πριν από την 
έκδοση γνώμης της ΕΟΚΕ, στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται πολ-
λές από τις προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ.
Η εγκύκλιος, τέλος, του ΟΠΙ προς 
τους ΟΤΑ που δίνει την δυνατότη-
τα στους χρήστες, με υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.1599/1986, να 
δηλώνουν ότι η μουσική που 
χρησιμοποιούν δεν ανήκει σε δη-
μιουργούς ή άλλους δικαιούχους 
που έχουν διαθέσει την διαχείριση 
του περιουσιακού τους δικαιώμα-
τος στους αντίστοιχους Οργανι-
σμούς, είναι μεν ένα πρώτο βήμα, 
αλλά δεν λύνει το πρόβλημα.
Η ΓΣΕΒΕΕ θα επιμείνει τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην ΕΕ για την 
τροποποίηση του Ν.2121/1993 
με στόχο την προστασία των 
δικαιωμάτων των μελών της από 
την καταχρηστική εφαρμογή του 
Νόμου αυτού.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ασημακόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας 
Νίκος Σκορίνης

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.

Τεχνικοί Ασφαλείας Τεχνικοί Ασφαλείας 
Συνεχίζονται τα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας. Οι εν-
διαφερόμενοι, που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, 
μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο επαγγελματι-
κών θεμάτων του Ε.Ε.Α. στο τηλέφωνο: 210-3601651-3 
(εσωτ.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

Συνελεύσεις. 
Στη συνέχεια διαβάστηκε η έκ-

θεση της εξελεγκτικής επιτροπής 
για τα πεπραγμένα της τριετίας 
2008-2009-2010, ο απολογισμός 
για το 2010 και ο προϋπολογι-
σμός του 2011. Υπερψηφίστηκαν 
και έτσι το Δ.Σ. απαλλάχτηκε πά-

σης ευθύνης δια τα πεπραγμένα 
του 2010.
Μετά το πέρας της διαδικασίας 

όλοι οι παραβρισκόμενοι κάθισαν 
σε γεύμα που τους παρεχώρησε 
το Δ.Σ. στο εστιατόριο “ΤΡΙΠΟ-
ΛΗ” που βρίσκεται στην οδό 
Μαρ. Κοτοπούλη 9 - Αθήνα.

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

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Θωμά - Ειρήνης - Θεολόγου - Γλυκερίας - 

Κων/νου - Κων/νας - Ελένης 
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Αθηναϊκά καφενεία

Αποκέντρωσης.
Αναφορικά με το θέμα και μετά την 

υποβολή σχετικών ερωτημάτων που 
τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, 
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 2 του ν. 3037/2002 
(ΦΕΚ 174 Α’), ορίζεται ότι απαγορεύ-
εται η διεξαγωγή των ηλεκτρικών, 
ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών 
παιγνίων περιλαμβανομένων και 
των υπολογιστών σε δημόσια γενικά 
κέντρα όπως ξενοδοχεία, καφενεία, 
αίθουσες αναγνωρισμένων σωμα-
τείων κάθε φύσης και σε κάθε άλλο 
δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Επίσης, 
απαγορεύεται η εγκατάσταση των 
παιγνίων αυτών.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του ίδιου αυτού νόμου 
ορίζεται ότι, δεν εμπίπτει στην απα-
γόρευση που ορίζεται στο άρθρο 2 η 
εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών σε καταστήματα 
που λειτουργούν ως επιχειρήσεις 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. 
Η διενέργεια, όμως, παιγνίων με 
τους υπολογιστές αυτούς, ανεξάρ-
τητα από τον τρόπο διενέργειας του, 
απαγορεύεται.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 του νόμου αυτού, παρέ-
χεται εξουσιοδότηση για την έκδοση 
κοινής υπουργικής απόφασης περί 
του καθορισμού των όρων, των προ-
ϋποθέσεων, της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση 
αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 
καθώς επίσης και του οργάνου που 
επιβάλλει την αφαίρεση της άδειας 
λειτουργίας της επιχείρησης, του 
τρόπου και της διαδικασίας της 
αφαίρεσης και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου αυτού.

Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων 
αυτών του νόμου εκδόθηκε η αριθμ. 
1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26-11-2003 
(ΦΕΚ 1827 Β’) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορι-
κής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, με τίτλο “Καθορισμός 
των όρων, των προϋποθέσεων, της 
διαδικασίας και των δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας 
επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσι-
ών διαδικτύου, του οργάνου για την 
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της 
επιχείρησης και λοιπών διαδικαστικών 
θεμάτων για την εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 3037/2002”.
Επίσης, με τις διατάξεις των παρα-

γράφων 1 έως 4 του άρθρου 5 της 
απόφασης αυτής ορίζονται τα εξής: 
“Εάν διαπιστωθεί η διεξαγωγή ή 
εγκατάσταση απαγορευμένου κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του 
ν. 3037/2002 παιγνίου, συντάσσεται 
από τα ελεγκτικά όργανα (Αστυνομι-
κές Αρχές, Λιμενικές Αρχές και Σώμα 
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) 
Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης 
(Έκθεσης Ελέγχου), στην οποία περι-
γράφεται συνοπτικά η διαπιστωθείσα 
παράβαση... Για την επιβολή του 
προστίμου εκδίδεται απόφαση του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής 
που διαπιστώνει την παράβαση.
Μαζί με την απόφαση κοινοποιείται 

στον παραβάτη αντίγραφο της σχετι-
κής Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης 
(Έκθεσης Ελέγχου). Η ίδια αρχή συ-
ντάσσει τους τίτλους είσπραξης του 
προστίμου αυτού, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989, 
τους οποίους στέλνει για βεβαίωση 
στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των υπόχρεων. 
Η είσπραξη του προστίμου αυτού γί-
νεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ...

2. Με την αριθμ. 2144 της 29ης 

Ιουνίου 2009 Απόφασης του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, που εκ-
δόθηκε επί σχετικής αίτησης για 
ακύρωση των διατάξεων της αριθμ. 
1107414/1491/Τ.&Ε.Φ. Κοινής Από-
φασης, κρίθηκε ότι η επιβαλλόμενη 
από το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 3 του ν. 3037/2002 απαγόρευ-
ση της εγκατάστασης και διενέργειας 
ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και 
ηλεκτρονικών παιγνίων, αντίκειται 
στα άρθρα 28 (ποσοτικοί περιορισμοί 
επί των εισαγωγών) και 49 (περιορι-
σμοί της ελεύθερης παροχής υπηρε-
σιών στο εσωτερικό της κοινότητας) 
της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ίδια και η 
ΣτΕ Ολομελείας 1175/2008)..
Κατόπιν των ανωτέρω, δέχεται την 

κρινόμενη αίτηση και ειδικότερα, κατά 
τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό, ακυρώνει 
τις επιμέρους διατάξεις της Κοινής 
Απόφασης ως ακολούθως:
α) Του άρθρου 1 παράγραφος 

2Β περίπτωση I, β) Του άρθρου 1 
παράγραφος 3 περίπτωση στ, γ) Του 
άρθρου 1 παράγραφος 3 περίπτωση 
η, δ) Του άρθρου 1 παράγραφος 2Β 
περίπτωση VI, και
ε) Του άρθρου 5 παράγραφοι 1 

έως και 4, κατά το μέρος που αφορά 
τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση διαπι-
στώσεως απαγορευμένου, κατά τα 
άρθρα 2 παράγραφος 1 και 3 του ν. 
3037/2002, παιγνίου.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και για 
την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των 
θεμάτων που προκύπτουν ύστερα 
από την έκδοση της σχετικής Από-
φασης του ΣτΕ, σας γνωρίζουμε τα 
εξής:
α) Κατά τη γενική αρχή του Διοικητι-

κού Δικαίου το Δημόσιο έχει ευχέρεια 
αλλά όχι υποχρέωση να προβεί σε 
ανάκληση των παράνομων διοικητι-
κών πράξεων.

β) Οι ατομικές διοικητικές πρά-
ξεις που έχουν εκδοθεί και έχουν 
ως νομική βάση τις κριθείσες ως 
αντισυνταγματικές διατάξεις νόμου 
δεν είναι αυτοδίκαια άκυρες αλλά 
είναι ακυρωτέες. Στις περιπτώσεις 
που έχουν δηλαδή εκδοθεί ατομικές 
διοικητικές πράξεις που στηρίζονται 
στις διατάξεις που κρίθηκαν αντισυ-
νταγματικές από την απόφαση αυτή 
του ΣτΕ, η Διοίκηση έχει υποχρέωση 
να ανακαλέσει τις ατομικές αυτές διοι-
κητικές πράξεις εφόσον έχουν το ίδιο 
περιεχόμενο με τις ακυρωθείσες που 
στηρίζονται στις ίδιες διατάξεις, εάν:

I. Υποβληθεί από το πρόσωπο 
που έχει έννομο συμφέρον σχετική 
αίτηση στην αρμόδια Αρχή που εξέ-
δωσε τη διοικητική πράξη μέσα σε 
εύλογο χρόνο από την έκδοση της 
απόφασης του ΣτΕ.
ΙΙ. Δεν θίγονται δικαιώματα που 

αποκτήθηκαν καλοπίστως από την 
εφαρμογή της (ΣτΕ 3944/1995, 
370/1997). Τα προαναφερόμενα δεν 
ισχύουν για πράξεις επιβολής και 
καταλογισμού φόρων στις οποίες 
δεν ισχύουν οι γενικές αρχές περί 
ανακλήσεων Διοικητικών Πράξεων.
γ) Εφόσον έχουν εκδοθεί ανα-

κλητικές πράξεις από τις αρμόδιες 
ελεγκτικές αρχές μετά τη δημοσίευση 
της απόφασης του ΣτΕ, οι ανα-
κλητικές αυτές πράξεις πρέπει να 
εκτελεστούν.
δ) Μετά την έκδοση της απόφασης 

αυτής θα πρέπει να πάψουν να εκδί-
δονται διοικητικές πράξεις επιβολής 
προστίμων, με βάση τις διατάξεις 
που ακυρώνονται με την απόφαση 
αυτή του ΣτΕ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

To Υπουργείο Οικονομικών  ανακαλεί τα πρόστιμα ηλεκτρονικών παιγνίων

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις...
“Όταν πήραμε το “Ακροπόλ” από τον κ. Γιάν-

νου ανα καινίσαμε κατά πολύ το χώρο, φρο-
ντίζοντας, όμως, να διατηρηθούμε ορισμένα 
στοιχεία του παρελθόντος. Για παράδειγμα, η 
ξύλινη σκάλα και ο φθαρμένος τοί χος στα αρι-
στερά του καταστήματος παρέμειναν για να μας 
θυμίζουν την παλιά ταβέρνα...”, αποκαλύπτει ο κ. 
Σταύρος Λαμπρόπουλος. Ο κ. Βάνας, ιδιοκτήτης 
του καφενείου “Η Μουριά”, από την άλλη πλευρά 
δεν ε πιθυμούσε να ανακαινίσει καθόλου το χώρο 
Έτσι τον διατήρησε όπως ακριβώς ήταν το 1915, 
με τη διαφορά ότι φροντίζει για τη συντήρηση 
του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το μόνο στοι-
χείο που διαφοροποιεί το ση μερινό από το πα-
λαιότερο καφενείο είναι το πατάρι, όπου κάποτε 
λειτουργούσε... κρυφή χαρτοπαικτική λέ σχη. 
Σήμερα έχει μετατραπεί σε “αυτοσχέδια” γκαλερί 
τέχνης, καθώς είναι διακοσμημένο με παλιά αντι-
κείμενα-αντίκες, τα οποία οι πελάτες έχουν τη 
δυνατό τητα να θαυμάσουν. Η κ. Χρονοπούλου, 

ιδιοκτήτρια του “Καφενείου” στο Θησείο, μας 
εξηγεί πως κατέληξε στην απόφαση να προσ-
δώσει στο μαγαζί μια σύγχρο νη και μοντέρνα 
εικόνα με έθνικ διακοσμητικές “πινε λιές”: “Είμαι 
παιδί μεταναστών. Σπούδασα διακοσμήτρια και 
έζησα πολλά χρόνια στη Ζάμπια της Κεντρικής 
Α φρικής, με αποτέλεσμα να υιοθετήσω πολλά 
από τα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη 
παράδοση αυ τής της ηπείρου. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να διακο σμήσω το μαγαζί με πολλά 
έθνικ αξεσουάρ”, δηλώνει χαρακτηριστικά.

Στο “Καφενείον η Ωραία Ελλάς” τα πράγματα εί-
ναι πιο ξεκάθαρα, αφού ο κ. Γερολυμάτος θέλησε 
να “παντρέ ψει” την αισθητική του εκθετηρίου με 
το καφενείο, με αποτέλεσμα να το διακοσμήσει 
με πολλές παλιές δι αφημίσεις και επιγραφές.

Και καφές... και μεζές
“Από το 1915 που λειτουργεί η “Μουριά 

μέχρι σήμερα καταφέραμε να διατηρήσουμε 
τον παραδοσιακό χα ρακτήρα του καφενείου, 
σερβίροντας αρωματικό κα φέ και κλασική 

ποικιλία με αβγό, κεφτέδες, λουκάνι κο και 
ψωμάκι...”, δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Βά-
νας Από την άλλη, ο κ. Γερολυμάτος από το 
“Καφενείον η Ωραία Ελλάς” προτίμησε -έκτος 
από καφέ, ούζο, μπίρες και τσίπουρο- να 
προσθέσει στον κατάλογό του τα τελευταία 
χρόνια παραδοσιακούς μεζέδες από διάφο-
ρες περιοχές της χώρας: Κρητικός ντάκος, 
αβγοτάραχο Αιτωλικού, απάκι και ψαρονέφρι 
Κρήτης έχουν την τιμητική τους! Αίσθηση 
προκαλούν οι χιουμοριστικές ονομασίες που 
έδωσε η κ. Χρονοπούλου σης ποικιλίες του 
“Καφενείου” της. Ο λόγος για τη “Σούλα”, την 
“Τουλα” και την “Κούλα”, που περιλαμβάνουν 
δια φορετικά λαχταριστά εδέσματα η καθεμία, 
οι οποίες κέρδισαν από την πρώτη στιγμή τις 
“γευστικές” εντυ πώσεις όλων των πελατών!

Σταθερή αξία στο χρόνο
“Από την εμφάνιση τους μέχρι και σήμερα, 

τα καφενεία προσελκύουν ηλικιωμένους και 
νέους, οι οποίοι γίνονται ένα, αποτελώντας 
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Λαογραφική Στήλη

συνέχεια από σελ.3

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.

ΤΥΧΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Όποιοι από εσάς ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν τα στοι-
χεία τους στην Αδελφότητα Καφεπωλών είτε μέσω ΦΑΞ στο 210-
3220406 είτε μέσω email στο adeKafe@otenet.gr είτε μέσω ΕΛΤΑ 
συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο. Ισχύει για τα καφενεία 
όλης της Ελλάδος.

Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε το αποτέλεσμα της 
πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας 
ήταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό στρατό, 
με επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β’. Η πολιορκία διήρκεσε από 
τις 7 Απριλίου ως τις 29 Μαϊου 1453 (Ιουλιανό ημερολόγιο). Όταν 
τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε, η υπερχιλιετής Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει.
Το Βυζάντιο ήταν ήδη εξασθενημένο και διαιρεμένο τους τελευ-

ταίους δύο αιώνες, σκιά της παλιάς Αυτοκρατορίας. Η Άλωση του 
1204 από τους Σταυροφόρους και αργότερα οι εσωτερικές έριδες 
των Παλαιολόγων, παρόλο που επανέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, 
οδήγησαν στη σταδιακή εξασθένηση και συρρίκνωση. Ήδη από το 
1354 με την κατάληψη της Αδριανούπολης από τους Οθωμανούς, 
το Βυζάντιο, κυκλωμένο πλέον εδαφικά, ήταν φόρου υποτελής στον 
Οθωμανό σουλτάνο. Έτσι, η Άλωση ήλθε ως φυσικό αποτέλεσμα 
της αδιάκοπης επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην 
ευρύτερη περιοχή. Οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα άνισες υπέρ των 
Τούρκων, σε σημείο που να μνημονεύεται από τις πηγές το τετελε-
σμένο της έκβασης της πολιορκίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στον 
ηρωισμό των πολιορκημένων και ιδιαίτερα του Αυτοκράτορα. Το 
γεγονός της πτώσης της “θεοφυλάκτου Πόλεως”, άφησε βαθιά ίχνη 
στις πηγές της εποχής.
Απόρροια της Άλωσης ήταν η συνέχιση της εδαφικής προώθησης 

των Τούρκων. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία έφτασε στο απόγειό της, απειλώντας την Βιέννη. Πολλές 
φορές η Άλωση της Κωνσταντινούπολης, χρησιμοποιείται από τους 
ιστορικούς ως γεγονός που σηματοδοτεί το τέλους του Μεσαίωνα 
και την έναρξη της Αναγέννησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:..........................................................................

ΟΝΟΜΑ:..............................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:........................................................................

ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:.....................................................

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:..........................τ. μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ:......................................

ΟΔΟΣ:.................................................ΑΡΙΘΜΟΣ: ................

ΠΕΡΙΟΧΗ:.......................................................Τ.Κ. ...............

ΠΟΛΗ:............................................    ΝΟΜΟΣ:......................

συχνά μια παρέα, και μάλιστα ενδιαφέρουσα...”, τονίζουν χαρακτηρι-
στικά οι περισσότεροι ιδιοκτήτες καφενείων, σημειώνοντας, μάλιστα 
πως η νεολαία αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρό-
νια. “Στα καφενεία υπάρχει μια εντελώς παρεΐστικη λογική. Μπορείς 
να συζητήσεις τα πάντα από προσωπικά ζητήματα μέχρι πολιτική και 
ποδόσφαιρο: Οι πιστοί θαμώνες των καφενείων συνδέονται μεταξύ 
τους με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Ακόμη και ο άγνωστός που θα 
έρθει αποχωρεί έχοντας κάνει γνωριμίες... και επιστρέφει πίσω σύ-
ντομα. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να συμβεί στις καφετέριες, γιατί 
εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο απρόσωπα”, δηλώνει ο κ. Παναγιώτης 
Γερολυμάτος, ιδιοκτήτης του παραδοσιακού “Καφενείον η Ωραία 
Ελλάς” στο Μοναστηράκι.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αθηναϊκά καφενεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Σε επόμενο φύλλο: Νέες ενέργειες Σε επόμενο φύλλο: Νέες ενέργειες 
για το νόμο περί καπνίσματοςγια το νόμο περί καπνίσματος

ΓΣΕΒΕΕ
Αθήνα 25 Μαΐου 2011

Χαριστική βολή στην καρδιά της ελληνικής 
οικονομίας η αύξηση του ΦΠΑ 

Η ΓΣΕΒΕΕ για μια ακόμη φορά 
επισημαίνει στην κυβέρνηση πως 
οποιοδήποτε σενάριο αύξησης 
των συντελεστών ΦΠΑ, ανεξάρ-
τητα από τη μορφή που θα πάρει 
– μετάταξη προϊόντων από 13% 
σε 23% ή ενιαίος συντελεστής 
18%-19% - θα έχει καταστροφικές 
συνέπειες για την ελληνική οικο-
νομία. Θα ναρκοθετήσει τις όποιες 
προοπτικές ανάκαμψης και η 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων θα πληγεί ακόμα 
περισσότερο. Η Συνομοσπονδία, 
αντίθετα, προτείνει σταθερά τη 
μείωση των υφιστάμενων συντελε-
στών κατά τουλάχιστον μια μονάδα 
προκειμένου να δοθεί μια ανάσα 
ρευστότητας και κυρίως να ανα-
στραφεί το αρνητικό κλίμα. 
Με δεδομένη την αδυναμία με-

τακύλισης, έστω και μέρους, της 
αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ 
από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
το μέτρο αυτό θα έχει ραγδαίες 
συνέπειες στη βιωσιμότητα των 
κλυδωνιζόμενων επιχειρήσεων. 
Υπολογίζεται ότι το κόστος της 
αύξησης του ΦΠΑ από 13% σε 
18% μόνο για τα είδη διατροφής 
θα ανέλθει σε 1,5 δισ. €, ενώ σε 
περίπτωση μετάταξης στο 23% 
θα ξεπεράσει τα 2,2 δισ. €. Επι-

πρόσθετα, αν εφαρμοστεί και το 
σενάριο για μείωση του αφορολό-
γητου ποσού στις 6.000 ή 8.000 €, 
τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα 
της κοινωνίας θα οδηγηθούν στην 
απόλυτη εξάντληση. Το τελικό απο-
τέλεσμα θα είναι η απονέκρωση 
της αγοράς και η έκρηξη των λου-
κέτων. Η ανεργία, επομένως, όχι 
μόνο δεν θα ανακοπεί, αλλά εντός 
2-3 μηνών θα ξεπεράσει ακόμα 
και το 20%. 
Γίνεται, έτσι, σαφές ότι η προ-

σπάθεια δημοσιονομικής προ-
σαρμογής δεν μπορεί να αγνοεί 
την πραγματικότητα της ελληνικής 
οικονομίας. Η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει 
κατηγορηματικά την αντίθεσή 
της στην υιοθέτηση του μέτρου 
αυτού, καθώς θα ανοίξει ένα νέο 
φαύλο κύκλο, αυτή τη φορά χωρίς 
επιστροφή, δίνοντας τη χαριστική 
βολή στην καρδιά της ελληνικής 
οικονομίας.
Θα πρέπει, τέλος, η Κυβέρνηση 

και η Τρόικα να συνυπολογίσουν 
τον κίνδυνο κοινωνικών εκρήξεων 
που επιφέρει η εφαρμογή τέτοιων 
μέτρων. 

Ο Πρόεδρος 
Δημήτρης Ασημακόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας 
Νίκος Σκορίνης


