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ΚΡΙΣΗ 
ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ
Συνάδελφοι, τα καφενεία (η μικρή Βουλή των Ελλήνων) 

που άλλοτε έσφιζαν από ζωή, τώρα ερήμωσαν. Άλλοτε με 
ένα και δύο ευρώ μπορούσε ο πελάτης να πιει τον καφέ 
του και το τσιπουράκι του και να περάσει ευχάριστα είτε 
παίζοντας τάβλι - πρέφα - δηλωτή, είτε σχολιάζοντας τα 
ποδοσφαιρικά και πολιτικά δρώμενα.
Τώρα οι ελάχιστοι θαμώνες είναι συνταξιούχοι και 

άνεργοι, θύματα και αυτοί της κρίσης, οι οποίοι αδυνα-
τούν να πληρώσουν ακόμα και το ένα ευρώ για το καφε-
δάκι τους.
Παρά το γεγονός ότι το ΦΠΑ αυξήθηκε από 13% σε 

23% και οι τιμές κυμαίνονται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, 
αυτό δεν συντελεί στο να αυξηθεί η πελατεία.
Δυστυχώς τα μαγαζιά μας δεν μπορούν να προσεγγί-

σουν ούτε τους παλαιοτέρους, αλλά ούτε και νέους πελά-
τες. 
Έτσι παρατηρείται μείωση του τζίρου και αδυναμία 

στο να αντεπεξέλθουν οι επαγγελματίες στις οικονομικές 
υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα τα λουκέτα στα μαγα-
ζιά μας να αυξάνονται συνεχώς.
Συνάδελφοι όλοι μαζί πρέπει να κρατηθούμε ενωμένοι 

και αγαπημένοι μεταξύ μας, χωρίς διασπάσεις, χωρίς 
χρωματισμούς, συμμετέχοντας όλοι στα κοινά μας προ-
βλήματα, με κοινό αγώνα. 
Το Σωματείο μας συμμετέχει στις απαραίτητες κινητο-

ποιήσεις συμπαραστεκόμενο στις μεγαλύτερες από αυτό 
συνδικαλιστικές οργανώσεις Ο.Ε.Β.Ε.Α. και Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο των Καφεπωλών αποφάσισε 

να λάβει μέρος στις εκλογές του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών με την Ανεξάρτητη Κίνηση Μελών 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α.).
Συνάδελφοι στηρίξτε τις εκλογές με την ενεργή συμ-

μετοχή σας ψηφίζοντας τους υποψηφίους καφετζήδες, 
προκειμένου να εκλεγούν για να έχουμε φωνή και στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο προς όφελος των συμφε-
ρόντων μας. 
Όσοι ενδιαφέρεστε για υποψήφιοι δηλώστε συμμετοχή 

στο τηλέφωνο το σωματείο μας 210-3248418 από 9.00 
π.μ. έως 15.00 μ.μ. έως 31 Οκτωβρίου 2011.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Συνάδελφοι 
Θα κυκλοφορήσει ο νέος τιμοκατάλογος.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο τιμοκατάλογος είναι υποχρε-

ωτικός, γι’ αυτό πρέπει να είναι αναρτημένος σε εμφανές 
σημείο του καταστήματος. 
Γι’ αυτό προμηθευτείτε τον εγκαίρως από το Σωματείο 

συμμετέχοντας και με την ετήσια συνδρομή σας, στις ανά-
γκες του Σωματείου για τα λειτουργικά του έξοδα. 
Μπορείτε να τον προμηθευτείτε απ’ το γραφείο μας στην 

οδό Βουλής 16 - 2ο όροφο ή τηλεφωνικώς απ’ τον επίτιμο 
Πρόεδρο κ. Νίκο Γιαννόπουλο στο τηλ. 210 5731943, ή 
σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. τα τηλέφωνα των οποίων 
βρίσκονται εντός της εφημερίδας μας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 

Ο.Ε.Β.Ε.Α
Αθήνα, 10/10/2011 

Α.Π.: 2398
Προς
ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε.Β.Ε.Α.
Συνάδελφοι,
Έχουμε φτάσει στο σημείο να γινόμαστε μονότονοι, ευρισκόμενοι 

συνέχεια στην άμυνα, προσπαθώντας με άνισο αγώνα να αντιμε-
τωπίσουμε κατά δύναμη την οικονομική λαίλαπα που καθημερινά 
γιγαντώνεται από μια κυβέρνηση που έχει χάσει και το τελευταίο 
ίχνος αξιοπιστίας, εφαρμόζοντας μια πολιτική καταδικασμένη σε 
αποτυχία.
Με συνεχείς αυξήσεις φόρων και λαθροχειρίες δεν αυξάνονται 

τα έσοδα. Δεν έχουν τέλος αυτές οι επιβαρύνσεις. 
Καθιέρωσαν το αφορολόγητο στο 5.000,00 ευρώ αφού • 
το κατέβασαν από τα 12.000,00 ευρώ.
Βάζουν τέλος επιτηδεύματος.• 
Εισφορά αλληλεγγύης.• 
Αυξήσεις στο ΦΠΑ στην εστίαση κατά 10 μονάδες από • 
13% στο 23%.
Το κερασάκι στην τούρτα, το ειδικό τέλος ακινήτων στους • 
λογαριασμούς της ΔΕΗ, το οποίο μάλλον μονιμοποιείται 
αλλά με διαφορετική διαδικασία. Έτσι ποινικοποιείται 
και η ιδιοκτησία, διότι όπως δηλώθηκε, η ΜΗ καταβολή 
του θα έχει ποινικές κυρώσεις.
Αυξήθηκαν οι εισφορές στον Ο.Α.Ε.Ε. και μειώθηκαν οι • 
συντάξεις.
Επίσης γίνεται κούρεμα και στις επικουρικές συντάξεις.• 
Περίπου 350.000 χρωστούν στην Ο.Α.Ε.Ε. και αυτό έχει • 
σαν συνέπεια να παραμένουν ανασφάλιστοι χωρίς ιατρική 
φροντίδα.
Τα λουκέτα αυξάνονται συνεχώς.• 
Η ανεργία χτύπησε κόκκινο.• 
Η δανειοδότηση και γενικώς η τραπεζική υποστήριξη είναι • 
για τους περισσότερους αδύνατη. Οι προϋποθέσεις που 
βάζουν αποκλείουν σχεδόν το σύνολο των Μ.Μ.Ε.
Ανασφάλεια - παρεμπόρια δίνουν την χαριστική βολή.• 
Μας τρομοκρατούν συνεχώς με τον κίνδυνο της χρεο-• 
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Εορτολόγιο μηνός 
Σεπτεμβρίου

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. 
εύχονται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και ευτυχισμένα 
στους εορτάζοντες 

Αθηνά, Αντιγόνη, 
Ερατώ, Ζαχαρία, 

Ευανθία, Αριστείδη, 
Σταύρο, Σταυρούλα, 

Νικήτα, Ευφημία, 
Σοφία, Ελπίδα, Ευστά-

θιο, Ευσταθία, 
Πολυξένη, Κυριάκο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το σωματείο μας 
συνεργάζεται με τη 
Νομικό Σύμβουλο 
κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ. επικοινωνίας: 

6945772210 και 
2105737350

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

Α.Π.: 2398

κοπίας.
Κατάφεραν να διαλύ-• 
σουν τον κοινωνικό ιστό 
ρίχνοντας την μια κοι-
νωνική τάξης εναντίον 
της άλλης.
Οι κινητοποιήσεις είναι • 
απαραίτητες. Πρέπει να 
είμαστε ενωμένοι χωρίς 
διασπάσεις.

Πιστεύουμε ότι για να κατα-
στεί αποτελεσματική οποια-
δήποτε κυβερνητική πολιτική, 
πρέπει να την πιστέψουν, να 

την ενστερνιστούν και να την 
στηρίξουν οι πολίτες.
Χρειάζεται ουσιαστικά αλλα-

γή της ΒΑΣΗΣ, ανανέωση του 
εκλογικού σώματος. 
Χρειάζονται απαραίτητα το 

συντομότερο ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΕΒΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΣΕΒΕΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Φορολογική επιβάρυνση σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα 
Μετά την αύξηση κατά 10 μονάδες του ΦΠΑ στην εστίαση, την επιβολή τέλους 

επιτηδεύματος, της εισφοράς αλληλεγγύης, ένα νέο σκληρό εισπρακτικό μέτρο, 
αυτό της επιβολής τέλους στις κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, ακολουθεί.
Τα μέτρα αυτά βυθίζουν ακόμα πιο έντονα τη λειτουργία της οικονομίας στην 
ύφεση. Αφαιρούν και την τελευταία ικμάδα δυνατότητας των νοικοκυριών 
για κατανάλωση, κινητικότητας στην οικονομία, επενδυτικής δραστηριότητας 
και εν τέλει δημιουργίας και θέσεων εργασίας.
Έχουμε επισημάνει από τον Ιανουάριο του 2011, μετά από σχετική έρευ-

να του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ότι το “σκοινί” τεντώνεται επικίνδυνα και οι πολίτες 
βρίσκονται στα όρια γενικευμένης αδυναμίας πληρωμών. Στην τελευταία 
δε έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΒΕ (Ιούλιος 2011) το 30% των επιχειρήσεων εμφα-
νίζονται να αδυνατούν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους (είναι 
εκτεθειμένες σε χρέη).
Όλοι δε γνωρίζουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μας οδηγήσει στον όλε-

θρο.
Η πραγματική οικονομία που παράγει πλούτο, έσοδα για το κράτος και 

θέσεις εργασίας έχει ξεπεράσει τα όρια αντοχών της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ 

Καταργείται ο φόρος υπεραξίας 
στην ίδρυση επιχειρήσεων

Από το 2012 η ηλεκτρονική τιμολόγηση 
Θα αφορά στις συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου
Από το πρώτο δίμηνο του 2012 θα 

ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου 
της ηλεκτρικής τιμολόγησης στις 
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 
και δημοσίου.
Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
έστειλε ενημερωτικό έγγραφο σε 
όλους τους φορείς του επιχειρη-
ματικού κόσμου με το οποίο γνω-
στοποιεί ότι, πέραν της μέριμνας 
για ηλεκτρονική καταχώρηση των 
δελτίων αποστολής, το Σεπτέμβριο 
αναμένεται αφενός, να τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση το ενιαίο 

πρότυπο του ηλεκτρονικού τιμολο-
γίου και αφετέρου να λειτουργήσει 
ένα forum για τον εντοπισμό και 
την άρση εμποδίων ένταξης στο 
σύστημα αυτό, για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Έτσι, επίκειται 
η καθιέρωση της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης στις συναλλαγές των 
επιχειρήσεων, τόσο μεταξύ τους 
όσο και με το δημόσιο.

Ενα σημαντικό βήμα στη διευκό-
λυνση των μικρών επιχειρηματιών αν 
προς το άνοιγμα των επιχειρήσεων 
έκανε το υπουργείο Οικονομικών. 
Με την ΠΟΛ.1169/2.8.2011 διευ-
κρινίζει ότι δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε 
περίπτωση διακοπής των εργασιών 
επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο 
χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών 
άλλης επιχείρησης. Πρόκειται στην 
ουσία για κατάργηση του γνωστού 
φόρου του “αέρα” που κατέβαλαν 
οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν συ-
νέβαινε συναλλαγή ή όχι.
Οπως αναφέρεται στη απόφαση 

του υπουργείου “Αναφορικά με το 
πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 
α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, 
φορολο γείται αυτοτελώς λογιζόμενο 
ως εισόδημα με συντελεστή 20% κάθε 
κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται 
από τη μεταβίβαση: αα) ολόκληρης 
επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία 
αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, 
προνόμια κτλ ή υποκαταστήματος 
επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
9 του ΚΒΣ, ββ) εταιρικών μερί δων 
ή μεριδίων, ποσοστών σε κοινωνία 
αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση 
ή επάγγελμα, ή σε κοινοπραξία, εκτός 
κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παρ. 
2 άρθρου 2 του ΚΒΣ. Η ωφέλεια υπο-
λογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ίδια περίπτωση, παράγραφο, 
άρθρο και νόμο.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι 

παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται 
κατά την περί πτωση που συντελείται 
μεταβίβαση με αντάλλαγμα.

2. Περαιτέρω, με την αριθμ. πρωτ. 
1052699/1082/Α0012/30.5.2003 
διαταγή μας, έγι νε δεκτό ότι επιβάλ-
λεται φόρος υπεραξίας σε περίπτωση 
διακοπής των εργασιών επι χείρησης 
(ατομικής ή εταιρείας) και έναρξης 
στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο 

εργα σιών άλλης επιχείρησης (ατο-
μικής ή εταιρείας) μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα έξι μηνών.
Είναι προφανές ότι η θέση αυτή 

βασίστηκε στο ότι στις πιο πάνω 
περιπτώσεις διακο πής και έναρξης 
εργασιών επιχειρήσεων με το ίδιο 
αντικείμενο εργασιών είναι πιθα-
νόν να υποκρύπτεται η καταβολή 
“αέρα” ή μεταβίβαση ολόκληρης 
της επιχείρησης που στα ματά τις 
εργασίες της.

3. Εξάλλου, το ΣτΕ με την 2661/2008 
απόφαση του έκρινε, μεταξύ άλλων, 
ότι γιο την επιβολή της αυτοτελούς 
φορολόγησης 20% στο κέρδος ή 
στην ωφέλεια που προκύπτει από τη 
μεταβίβαση επιχείρησης ως σύνολο, 
η φορολογική Αρχή φέρει το βάρος 
απόδει ξης ότι έλαβε χώρα μεταβίβα-
ση της επιχείρησης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω προκύ-
πτει, ότι οι διατάξεις της περ. α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ 
έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που 
συντελείται πραγματική μεταβίβαση 
με την καταβολή τιμήματος. Κατά 
συνέπεια κατά τη διακοπή εργασι-
ών επιχείρησης και έναρ ξη εργασιών 
στον ίδιο χώρο χωρίς να προκύπτει 
η καταβολή τιμήματος δεν επιβάλ-
λεται φόρος εισοδήματος. Αντίθετα, 
η ύπαρξη καταβληθέντος τιμήματος 
έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή 
των πιο πάνω διατάξεων για οφειλή 
φόρου με 20%.
Ενόψει των ανωτέρω, από την 

έκδοση της παρούσης ανακαλείται 
κατά το μέρος αυτό η αριθμ. πρωτ. 
1052699/1082/Α0012/30.5.2003 
εγκύκλιος, δηλαδή από εδώ και στο 
εξής κατά τη διακοπή εργασιών επι-
χείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο 
με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης 
επιχείρησης δεν οφείλεται φόρος 
υπεραξίας, όταν δεν προκύπτει η κα-
ταβολή σχετικού τιμήματος”.

Πληροφορίες: Φ. Φανάρα
Τηλέφωνο: 2103375311

ΦΑΞ: 2103375001
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Aνακοίνωση 
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.

ΓΣΕΒΕΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Καταστροφική η πρόταση κατάργησης 
της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Με τον θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις 
εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και 
τις Κλαδικές ή Ομοιοεπαγγελματικές Συμβάσεις Εργασίας. Η δια-
δικασία αυτή αναζητά τις βέλτιστες ισορροπίες και επιδιώκει την 
εργασιακή ειρήνη, που είναι άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ομαλή λειτουργία όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και 
της οικονομίας συνολικά.
Η απαίτηση των εκπροσώπων της Τρόικας για κατάργηση των 

Συμβάσεων και ιδιαίτερα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι στενόμυαλη και 
μυωπική καθώς μας οδηγεί αναπόφευκτα σε έναν Αυτοκατα-
στροφικό Φαύλο Κύκλο ΥΦΕΣΗΣ και Κοινωνικών Εκρήξεων. 
Ως άμεση συνέπεια θα έχει την δραματική πτώση της όποιας 
εναπομένουσας - μετά τα πρόσθετα φορολογικά βάρη - αγορα-
στικής δύναμης. Ο τζίρος των επιχειρήσεων θα μειωθεί ακόμα 
περισσότερο με συνέπεια την έκρηξη των λουκέτων σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας και την αύξηση της ανεργίας. Η μεί-
ωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα επιφέρει καίριο πλήγμα 
και στα έσοδα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και στα 
κρατικά έσοδα. 
Συνεπώς, η κατάργηση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θα οδηγήσει με μα-

θηματική ακρίβεια όχι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
όπως υποστηρίζεται, αλλά αντίθετα στον πλήρη δημοσιονομικό 
εκτροχιασμό τον οποίο επιδιώκει να αποφύγει. Γιατί εκτός από 
τη μείωση των κρατικών εσόδων θα αυξηθούν κατ’ ανάγκη 
και οι δαπάνες για επιδόματα ανεργίας και επιχορηγήσεις στα 
ασφαλιστικά ταμεία. 
Είναι καιρός οι εκπρόσωποι της Τρόικας, οι οποίοι ακόμα δεν 

έχουν την πλήρη εικόνα της ελληνικής πραγματικής οικονομίας, 
να κατανοήσουν ότι η διόρθωση των μισθών, όπου χρειάζεται, 
με συνεννόηση εργαζομένων και εργοδοτών διαφέρει πλήρως 
από την κατάρρευση των μισθών που θα προέλθει από την 
κατάργηση των συμβάσεων. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να ενημε-
ρωθούν ότι οι επιχειρήσεις σήμερα δεν είναι αντιμέτωπες με 
το φάσμα της χρεοκοπίας εξαιτίας των “υψηλών” μισθών αλλά 
κυρίως επειδή λειτουργούν κάτω από συνθήκες διαρκούς και 
εντεινόμενης ύφεσης. 
Εάν καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις, η ελληνική κοι-

νωνία θα οδηγηθεί σε έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο “κατήφορο”. Οι 
συνθήκες “ζούγκλας” που θα κυριαρχήσουν στην οικονομία δεν 
θα αργήσουν να επεκταθούν και στην κοινωνία, αυξάνοντας έτσι 
τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων κοινωνικών εκρήξεων. 
Η ΓΣΕΒΕΕ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την καταστροφική 

απαίτηση της Τρόικας και καλεί την Κυβέρνηση να μη την κάνει 
αποδεκτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Θα γίνουν οι εκλογές στα επιμελητήρια; Θα γίνουν οι εκλογές στα επιμελητήρια; 
Παρότι βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από 

τις ημερομη νίες που έχουν προσδιοριστεί για τις 
εκλογές στα επιμελη τήρια για το χρονικό διάστημα 
από 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2011, ο 
επιμελητηριακός κόσμος αναρωτιέται αν τελικά γί-
νουν αυτές οι εκλογές, θυμίζουμε ότι η τετρά χρονη 
θητεία των οργάνων των επιμελητηρίων και της 
Κεντρι κής Ένωσης Επιμελητηρίων έληξε τον Ιούνιο 
του 2010 και με συνεχείς παρατάσεις παραμένουν 
στη θέση τους μέχρι την εκλογή νέων.

Η κυβέρνηση ως επιχείρημα των αναβολών 
χρησιμοποί ησε την πρόθεση τροποποίησης της 
επιμελητηριακής νομο θεσίας και σχημάτισε 
επιτροπή διαλόγου για την τροποποί ηση χωρίς 
μέχρι στιγμής να έχει εκδοθεί σχετικό πόρισμα με 
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Τη συνδύασε 
επίσης με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας 
του Γ.Ε.ΜΗ., και με σχετική απόφαση - αίτημα 
της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος στις 4.2.2011.

Τα πράγματα μπλέκονται με τις διαδιδόμενες 
φήμες προ κήρυξης πρόωρων βουλευτικών 
εκλογών πράγμα που αν συμ βεί και ανάλογα με το 
χρόνο που θα συμβεί, θα θέσει εκ των πραγμάτων 
θέμα αναβολής στα επιμελητήρια.

Η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής 
των εκλογών συναρτάται με την επικείμενη 
έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., με την ανάγκη 
αναμόρφωσης της επιμελητηριακής νομοθεσίας, 
αλλά και με σχετική απόφαση - αίτημα της Γενικής 
Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλά δος στις 4.2.2011.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για 
τις εκλογές στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών
Για τη διεξαγωγή εκλογών η Εκλογική Επι-

τροπή του Επι μελητηρίου καλεί όλα τα μέλη του 
Επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως 
προσέλθουν στις συγκεκριμένες ημε ρομηνίες που 
έχει προσδιορίσει, προκειμένου να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα. Η άσκηση του εκλογικού 
δικαιώ ματος είναι δικαίωμα και υποχρέωση 
των επαγγελματιών ώστε να έχουν ένα ισχυρό 
Επιμελητήριο στην υπηρεσία της υπεράσπισης 
των συμφερόντων τους.

Σύμφωνα με το νόμο 2081/92, άρθρο 3γ, 
δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς εντάξει 
μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώ σει τις οικονομικές 
υποχρεώσεις τους προς το Επιμελητή ριο μέχρι 
και το έτος 2010.

Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. 
Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν 
στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαι-
ώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση 
ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί 
αμετακλήτως σε οποια δήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, 
ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
δωρο δοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, 
τοκογλυφία, παράβα ση των άρθρων 336 και 
353 του Ποινικού Κώδικα ή για παρα βάσεις του 
νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον 
οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισμένες στο 
απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με 
το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή 
φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που 
διέ πει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής 
νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού 
επαγγέλματος ή για παρα βάσεις των διατάξεων 

του ν. 936/1979 (ΦΕΚ144 Α’) και δεν έχουν 
παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάσταση 
τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κα-
τάσταση πτώχευ σης και δεν έχουν αποκατασταθεί 
ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική 
εκκαθάριση.

Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του 
εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου 
τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε 
ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβου-
λίων ανώνυμων εταιρειών, ή συνεταιρισμών, ή 
ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών 
ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι 
όσοι είναι συνταξιούχοι. Με προεδρικό διά-
ταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν τη διαδικασία της εκλογής, τη σύνταξη 
των εκλογικών καταλόγων και τη συγκρότηση 
της εκλογικής επιτροπής, την εκλογή του προ-
έδρου των Τμημάτων των Επιμελητηρίων και του 
αναπληρω τή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια σχετικά με την προπαρασκευή, τη 
διεξαγωγή των εκλογών και την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων αυτών.

Πώς διεξάγονται οι εκλογές 
και ποιοι ψηφίζουν
Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο κατά συνδυα-

σμό ψηφο δέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελη-
τηρίου και με το σύστη μα της απλής αναλογικής. 
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι κατω τέρω, εφόσον είναι 
ταμειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας χρόνος 
από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, το οποίο 
ασκείται ως ακολούθως:

α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία ψήφο.
β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους 

των ομόρ ρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται 
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μέχρι 
δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή 
και ενός εταί ρου της, που υποδεικνύονται από 
την εταιρεία.

δ. Κάθε ανώνυμη εταιρεία τρεις ψήφους των 
εκπροσώ πων της, που υποδεικνύονται από το 
διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη 
αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που 
ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού 
συμ βουλίου.

ε. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυ-
ντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

στ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και 
εταιρεία περιο ρισμένης ευθύνης μία ψήφο του 
νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντι-
κλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιό τητας.

ζ. Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους του 
προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των 
αναπληρωτών τους.

Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Πρόεδρος του οικείου Επιμελητηρίου ανακη-

ρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού, ο οποίος 
συγκεντρώνει το ήμι συ πλέον μιας των εδρών. 

Για τον επικεφαλής κάθε συνδυασμού δεν 
απαιτείται σταυ ρός προτίμησης. Αν κανένας από 
τους συνδυασμούς δε συγκεντρώνει το ποσοστό 
που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται από το 
διοι κητικό συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται μέσα 
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή του, 
ύστερα από πρόσκληση της απερχόμενης διοικητι-
κής επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, ύστερα από 
πρόσκληση του διοικητικού προϊσταμένου.

Στην κυρία Αντιγόνη Παππά, Σύμβουλο της ΑΚΑ, 
το Δ.Σ. εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την ονομαστική της 

εορτή, με αγάπη και υγεία στην ίδια και στην οικογένειά της.
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ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

2105746004

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
κ. ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ 

2102231789

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 

2108235659

ΤΑΜΙΑΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ 2105741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: 
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

2105746004

ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ: 
κ. ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 

2105737350

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΙΑΣΩΝ ΒΟΥΡΒΟΥΛΗΣ 

2106914613

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 

2105711112

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΠΑ 

2107754191

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε 
πρόβλημα που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας 
μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα 
ανωτέρω αναγραφόμενα μέλη του Σωματείου μας. 

Λαογραφική Στήλη

Συνάδελφοι, 
Προτιμείστε τα ελληνικά ονόματα στα καταστήματά σας. Εδώ και 

35 χρόνια το έχει πράξει ο πρόεδρος δίνοντας το όνομα ΧΕΛΩΝΙΑΣ 
στο κατάστημα.
ΧΕΛΩΝΙΑΣ: ΤΙ ΣΗΜΑΝΕΙ;
Χελωνιάς: (Helonias dioica) (ψευδόριζα του μονόκερου) - Chame-

lirium luteum 
Ύψος: 30-90 εκ. 
Χρήσιμα μέρη: ριζώματα και ρίζα. Συστατικά: στεροειδείς 

σαπωνίνες (μεταξύ άλλων χαμαιλιρίνη). 
Κύριες χρήσεις: Ιατρική. Τονωτικό του αναπαραγωγικού 

συστήματος. 
Το φυτό περιέχει ορμονοειδείς σαπωνίνες, που εν μέρει είναι 

υπεύθυνες για τη φήμη του ως τονωτικού των ωοθηκών και της 
μήτρας. 
Οι βοτανολόγοι το χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν τη γυναικεία 

γονιμότητα και να θεραπεύσουν την ανδρική ανικανότητα. 
Ακόμη, χρησιμοποιούν το φυτό για την αντιμετώπιση διαταραχών 

της περιόδου που συνοδεύονται από κατάπτωση. 
Έχει τη φήμη ότι προλαβαίνει τις αποβολές κι είναι καμιά φορά 

αποτελεσματικό κατά της πρωινής αδιαθεσίας. Ωστόσο, τέτοιες 
θεραπείες πρέπει να αφήνονται στους επαγγελματίες. 
Οι τονωτικές ιδιότητες του φυτού κάνουν καλό στην όρεξη και 

στην πέψη. 
Το φυτό καμιά φορά συγχέεται με xr\vAletris farinosa ή αυθεντική 

ρίζα του μονόκερου (και τα δύο φυτά έχουν αποκληθεί “κομήτες”). 
WAletris περιέχει επίσης στεροειδείς σαπωνίνες (διοσγενίνη) και 
αναφέρεται ότι διαθέτει οιστρογονικές ιδιότητες.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ο τρυγητής
Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του Γρηγοριανού 

ημερολογίου, με διάρκεια 30 ημερών. Η λατινική ονομασία του, 
September, προέρχεται από το septem (=επτά), καθώς ήταν ο 
έβδομος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου”. 
Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 
στην αρχή του έτους, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, 
χωρίς όμως να αλλάξει την ονομασία του.
Ο τρυγητής είναι η πιο γνωστή και διαδεδομένη από τις 

ονομασίες του Σεπτεμβρίου στο λαϊκό καλαντάρι και συνδέεται 
βέβαια με τον τρύγο” την κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα 
αυτό. Στην εικονογραφία των Μηνών ο Σεπτέμβριος παριστάνεται 
ως τρυγητής με το τρυγοκόφινο, να τρυγάει ο ίδιος ή να πατά 
σταφύλια στο πατητήρι, περιστοιχισμένος από άνδρες και γυναίκες 
σε ευθυμία που τρυγούν τον μεθυστικό καρπό του αμπελιού.
Ο τρύγος (τρυγητός, τρύος, βεντέμα, καμπανολόημα) είναι μια 

εποχιακή εργασία που, όπως και ο θερισμός, απαιτεί δια μας πολλά 
χέρια. Διαδικασία συμμετοχική, εκτός από τη χρησιμοποίηση 
εποχιακών εργατών ο τρύγος αξιοποιούσε στο παρελθόν τον 
θεσμό της αλληλοβοήθειας. Ο νοικοκύρης έπρεπε να εξασφαλίσει 
εργάτριες κουβαλητάδες καλάθια και αχθοφόρα ζώα, να ετοιμάσει 

τα εργαλεία (τρυγοκόφινα, τρυγόλόγους), να φροντίσει για φαΐ και 
πιοτί, να καθαρίσει το πατητήρι κ.α. 
Ανάλογα με την περιοχή ο τρύγος αρχίζει από τον Αύγουστο 

κυρίως όμως τον Σεπτέμβριο, σε λίγες περιοχές μπορεί και αρχές 
Οκτωβρίου. 
Παλαιότερα η έναρξη του τρύγου καθοριζόταν από την κοινότητα 

ή από τον έμπορο που αγόραζε την σοδειά.
Στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες ο τρύγος ήταν συνήθως αργία 

και  για τα σχολεία και τα παιδιά συμμετείχαν με χαρές και με 
τραγούδια. Την καθολική και πυρετώδη συμμετοχή της κοινότητας 
αποδίδει η παροιμιακή φράση “θέρος, Τρύγος, Πόλεμος”. 
Η συμμετοχή όλων των κατοίκων του οικισμού αναδείκνυε τον 
τρύγο σε ευχάριστη εργασία, που συχνά έπαιρνε τον χαρακτήρα 
πανηγυριού. Π.χ. Στη Λευκάδα δεν άρχιζαν ποτέ τον τρύγο το 
Σάββατο αλλά ούτε την Τρίτη “γιατί έχει μία ώρα κακή και δεν 
ξετρυγάνε ποτέ.” Στην Ικαρία φρόντιζαν να αρχίζουν Τετάρτη. Στην 
Λέρο πρόσεχαν “ποια μέρα έπεσε του Αϊ Γιαννιού του Λιοτροπιού 
και άρχιζαν την επόμενη.” Στον ελληνικό χώρο καλλιεργήθηκαν 
από την αρχαιότητα διάφορα είδη σταφυλιών, που η ονομασία τους 
καθορίζεται από το χρώμα, το σχήμα, τον χρόνο ωρίμανσης και τον 
τόπο αρχικής παραγωγής.
Η μεταφορά τους στον ληνό γίνεται με ζώα, με κάρα ή με 

μηχανικά μέσα, σήμερα πια, στα πατητήρια. Το πατητήρι διαφέρει 
από περιοχή σε περιοχή ως προς το σχήμα και την χωρητικότητα. 
Αλλού είναι κτιστή παραλληλεπίπεδη δεξαμενή με κλίση του 
δαπέδου προς την πλευρά απ’ όπου εξέρχεται ο μούστος., αλλού 
είναι ένας ξύλινος ή πλεχτός φορητός κάδος που τοποθετείται 
κατά το πάτημα πάνω σε κτιστή δεξαμενή μέσα στην οποία ρέει ο 
μούστος, το πάτημα των σταφυλιών γίνεται από τους πατητάδες. 
Το γλεύκος (μούστος, απόσταγμα κ.α.) μεταφέρεται και 

αποθηκεύεται συνήθως σε μεγάλα ξύλινα βαρέλια, που έχουν 
πλυθεί με ειδικά αρωματικά φυτά και έχουν απολυμανθεί με θειάφι 
ή έχουν ρετσινωθεί. Μέσα εκεί ο μούστος βράζει, ζυμώνεται και 
γίνεται κρασί. Για την βελτίωση της ποιότητας του κρασιού και 
για την συντήρηση του χρησιμοποιούνται διάφορες ουσίες και 
εφαρμόζονται ποικίλες πρακτικές. Συνήθως το βαρέλι με το κρασί 
αφού ελέγχεται η πυκνότητα του μένει ανοιχτό και σφραγίζεται 
ύστερα από σαράντα μέρες. Η πρώτη δοκιμή του γίνεται τη μέρα 
του αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, ή στις 3 Νοεμβρίου, του αγίου 
Γεωργίου του Μεθυστή.

Νέες αλλαγές στις αποδείξεις;

Εισηγήσεις για αλλαγές στο μέτρο των αποδείξεων έχουν 
κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του νέου 
Εθνι κού Φορολογικού Συστήματος που θα πάρει το δρόμο 

για τη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο, σε μία προσπάθεια να τονωθεί το 
“κίνη μα” των αποδείξεων, που εκτιμάται ότι θα εξασθενήσει μετά την 
κατάργηση του “μπόνους”.
Όπως επισημαίνουν τόσο από το υπουργείο όσο και από την αγορά, 

δεν είναι σωστό να έχουν την ίδια αξία οι αποδείξεις από καταστήματα 
όπως τα σούπερ μάρκετ που τις εκδίδουν ακόμα και για μικροποσά, 
με τις αποδείξεις από κλάδους που πρωταγω νιστούν σε φαινόμενα 
φοροδιαφυγής, κυρίως στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών 
(γιατροί, ηλεκτρολόγοι, συνεργεία κ.ά.).
Υπενθυμίζεται ότι για να αναγνωρισθεί το -νέο- αφορολόγητο 

όριο των 8.000 ευρώ, οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν απο-
δείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματος τους. Δηλαδή, μισθωτός με 
εισόδημα 20.000 ευρώ θα πρέπει να συλλέξει αποδείξεις αξίας 5.000 
ευρώ.
Στο τραπέζι είναι τα εξής σενάρια:
- Κατάργηση της αναγνώρισης των αποδείξεων από τα σούπερ 

μάρκετ ή μείωση του ποσοστού στο 50%, δηλαδή για αγορές αξίας 
100 ευρώ να αναγνωρίζονται τα 50.
Αυτό το μέτρο, αν προχωρήσει, εκτιμάται ότι θα πλήξει κυρίως 

τους φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι ξοδεύ ουν το 
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους για την αγορά τροφίμων και 
δε θα μπορούν να καλύψουν το αφορολόγητο όριο.

- Αύξηση του ποσοστού αναγνώρισης για τις αποδείξεις από 
κλάδους όπου παρατηρείται υψηλή φοροδιαφυγή. Ενδεχομένως, το 
ποσοστό αυτό να αυξάνεται μέχρι και το 200% (δηλαδή αποδείξεις 
100 ευρώ να υπολογίζονται για 200), εφόσον το υπουργείο 
αποφασίσει την πλήρη κατάργηση για τα σούπερ μάρκετ.


