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Σε εφαρμογή το εργόσημοΣε εφαρμογή το εργόσημο

Από τις 17 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2012 Από τις 17 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2012 
η αύξηση της τιμής για το Δώρο Χριστουγέννων να μην υπερβαίνει το 10%η αύξηση της τιμής για το Δώρο Χριστουγέννων να μην υπερβαίνει το 10%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συνάδελφοι, 
Μετά από συνεχείς επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΟΑΕΔ και τον υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος 
επιμόρφωσης των επιχειρηματιών (που έπρεπε να ξεκινήσει το 
Σεπτέμβριο), σας πληροφορούμε τα εξής:
Η καθυστέρηση της έναρξής του οφείλεται σε γραφειοκρατικά 

προβλήματα λόγω συγχώνευσης εταιρειών του ΟΑΕΔ, ενώ τα 
χρήματα ήδη έχουν καταβληθεί στο ακέραιο σε ειδικό κωδικό από 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναμένουμε την άμεση έναρξη του προγράμματος.
Επίσης σας πληροφορούμε ότι σε λίγες ημέρες θα είναι σε ισχύ 

νέο πρόγραμμα ΛΑΕΚ στο οποίο γίνονται σεμινάρια 30 ωρών και 
συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των συναδέλφων που έχουν 
την έδρα τους στο Περιστέρι και στους γύρω Δήμους από αυτό.
Η παρακολούθηση γίνεται σε μη εργάσιμες ώρες, σε διάρκεια 

30 ωρών και η αμοιβή θα ανέρχεται στα 200 ευρώ.
Πληροφορίες σχετικά στα τηλέφωνα του Σωματείου 210 3248418 

και ώρες 8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Συνάδελφοι, 
Με τη συνδρομή σας στηρίζετε το Σωματείο, το οποίο έχει 

πάρα πολλά λειτουργικά έξοδα και όλο το Δ.Σ. προσφέρει τις 
υπηρεσίες του αμισθί. 
Ξέρουμε πως οι καιροί είναι δύσκολοι και ειδικά για τα 

μαγαζιά μας, γι’ αυτό το ποσό της συνδρομής παραμένει τα 
τελευταία χρόνια το ίδιο, δηλαδή 30 € ετησίως. 
Το Σωματείο είναι ο οδηγός και ο προστάτης όλων των 

συναδέλφων. Η εφημερίδα είναι η φωνή σας. 
Μέσα απ’ αυτήν γίνονται γνωστά όλα τα θέματα που απα-

σχολούν τον κλάδο μας και το σωματείο με το Δ.Σ. τα προωθεί 
στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Γι’ αυτό αγαπητοί συνάδελφοι τώρα που θα κυκλοφορή-

σει ο νέος τιμοκατάλογος (ο οποίος σας υπενθυμίζουμε για 
πολλοστή φορά ότι είναι υποχρεωτικός), προμηθευτείτε τον 
εγκαίρως απ’ το γραφείο μας, στην οδό Βουλής 16 - 2ος 
όροφος, Σύνταγμα.
Εάν δεν μπορείτε οι ίδιοι να έρθετε, σας τον παραδίδουμε 

εμείς στο κατάστημά σας μ’ ένα τηλεφώνημά σας στο 210 
3248418, ώρες 8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α.

Αργοπεθαίνουν τα παραδοσιακά καφενεία
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 

Από τον ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ 

Στο τσίγκινο μπρίκι σιγοβράζει 
ελληνικός καφές, μοσχοβολώ-
ντας στο χώρο. Ο ήχος από τα 
ζάρια στο τάβλι μπερδεύεται με 
τις μεγαλόφωνες συζητήσεις και 
τα πειράγματα, γύρω από την 
πολιτική και το ποδόσφαιρο. Μια 
φωνή παραγγέλνει ακόμα ένα 
ούζο και παράλληλα “διατάσσει” 
το κέρασμα της απέναντι παρέας. 
Τα παραδοσιακά καφενεία έχουν 

γράψει τη δική τους ιστορία, απο-
τελώντας αναπόσπαστο κομμάτι 
της ελληνικής κουλτούρας. Σή-
μερα, όμως, αργοπεθαίνουν στη 
σκιά των απρόσωπων, σύγχρονων 
επιχειρήσεων διασκέδασης και 
στα απόνερα της οικονομικής 
ύφεσης που συνταράσσει τη χώρα.
“Κάθε χρόνο στην Αθήνα κλεί-
νουν 70 με 80 καφενεία, μόνο 

ΤΣΟΧΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΤΣΟΧΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΩΝ 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του Σωματείου μας με τη 
Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων σας 
πληροφορούμε ότι το ετήσιο τέλος παραμένει το ίδιο.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3037/2002 

ορίζεται ότι τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα διε-
νεργούνται ελεύθερα. 
Όταν διενεργούνται σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, απαι-

τείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και 
καταβολή ετήσιου τέλους με την ονομασία “Τέλος διενέργειας 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα”.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, 
Η Ανεξάρτητη Κίνηση Μελών 

του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών, σας προσκαλεί 
να δώσετε το παρόν σας στις 
εκλογές της 3ης - 4ης και 5ης 
Δεκεμβρίου 2011 (Σάββατο - 
Κυριακή και Δευτέρα) και με την 
ψήφο σας να στηρίξετε τους 
στόχους του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου και την πορεία για 
τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση 

και προάσπιση των συμφερό-
ντων των μελών του.
Οι κλάδοι των Μ.Μ.Ε. που 

εκπροσωπούνται στο Επαγγελ-
ματικό Επιμελητήριο αποτελούν 
την ραχοκοκαλιά της Εθνικής 
Οικονομίας της χώρας μας, έχουν 
άμεση ανάγκη από ένα Επιμε-
λητήριο ανεξάρτητο, δυναμικό 
μακριά από τις όποιες πολιτικές 
και κομματικές σκοπιμότητες και 

συνέχεια στη σελ. 2

Από τις 20 Αυγούστου ισχύει 
το περίφημο εργόσημο. Οι πο-
λίτες θα πρέπει να πληρώνουν 
με κουπόνια το προσωπικό που 
απασχολούν με κατ’ οίκον απα-
σχόληση, ή το προσωπικό που 
εργάζεται περιστασιακά. 
Έτσι, ο εργοδότης θα προσέρ-

χεται σε 600 σημεία στη χώρα, 
όπου θα πληρώνει το κουπόνι 
καταβάλλοντος το τίμημα της 
αμοιβής που έχει συμφωνήσει 
με τον εργαζόμενο. Στη συνέχεια, 

ο εργαζόμενος θα εξαργυρώνει 
το εν λόγω κουπόνι, που από 
εδώ και στο εξής θ’ αποτελεί τον 
μοναδικό τρόπο πληρωμής για 
δουλειά στο σπίτι. Η παραλαβή 
του “εργόσημου” θα ξεκινήσει 
από τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ, 
ενώ σε λίγο καιρό θα γίνεται η 
παραλαβή του και από μεγάλες 
αλυσίδες super markets, που 
ήδη εκδηλώνουν ενδιαφέρον να 
χορηγούν τα κουπόνια από τα 
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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

Εορτολόγιο μηνός 
Oκτωβρίου

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

και ευτυχισμένα 
στους εορτάζοντες 
Λουκά, Γεράσιμο, 
Αρτέμιο, Σωκράτη, 
Ιάκωβο, Χρυσάνθη, 
Δημήτρη, Μελίνα

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

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ. επικοινωνίας: 

6945772210 και 
2105737350

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

παρεμβάσεις. 
Με δεδομένες τις ραγδαί-

ες αλλαγές που συντελούνται 
στο πανευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον της αγοράς, το Επι-
μελητήριο, ως νομοθετημένος 
σύμβουλος της πολιτείας, πρέπει 
να λειτουργήσει στα πλαίσια της 
Διοικητικής του αυτοτέλειας, ως 
άξονας για τον εκσυγχρονισμό, 
την στήριξη, την οικονομική 
αυτοδυναμία και ενίσχυση των 
μελών του. 
Σκοπός μας είναι να θέσουμε 

τις βάσεις, μέσω συγκεκριμένων 
δράσεων και πρωτοβουλιών που 
αφορούν τον εκσυγχρονισμό 
του Ε.Ε.Α. (εκπαίδευση μελών 
μέσω δωρεάν σεμιναρίων, ανα-
διοργάνωση των υπηρεσιών του 
Επιμελητηρίου για την αύξηση 
της παραγωγικότητάς του).
Η σωστή χρήση των Αναπτυ-

ξιακών Εταιρειών.
Η ενεργοποίηση της κάρτας 

μέλους Ε.Ε.Α. πολλαπλών χρή-
σεων που δίνει τη δυνατότητα 
στα μέλη του να προωθήσουν 
τα προϊόντα τους με τον πιο 
σύγχρονο τρόπο και να την 
χρησιμοποιήσουν σαν εκπτωτι-
κή κάρτα συνεργαζόμενοι π.χ. 
με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
κέντρα εκπαίδευσης, καταστή-
ματα εστίασης, νοσοκομειακές 
μονάδες κλπ. 
Δυστυχώς από το 2002 οι 

διοικήσεις την απαξίωσαν πα-
γώνοντας αυτή την επιτυχία που 
“ΜΟΝΟ” το Ε.Ε.Α. είχε κατορθώ-

σει να ενεργοποιήσει.
Σημειωτέον ότι κάρτα μέλους 

πέτυχαν να δημιουργήσουν τα 
δύο μεγαλύτερα Επιμελητήρια 
των Αθηνών, το Β.Ε.Α. και το 
Ε.Β.Ε.Α. μόλις την τελευταία 
διετία.
Πρόγραμμα και στόχοι μας 

είναι:
Δυνατότητα πρόσβασης σε • 
ειδικές Τράπεζες Πληροφορι-
ών όπου θα παρέχεται εξει-
δικευμένη πληροφόρηση για 
θέματα νομικά, φορολογικά, 
επαγγελματικά και άλλα.
Να εκδοθεί Επαγγελματικός • 
Οδηγός.
Να δοθεί η άμεση προτεραι-• 
ότητα στην επίλυση χρονι-
ζόντων θεμάτων όπως την 
ευχερή δανειοδότηση και όχι 
την τοκογλυφία από το τρα-
πεζικό σύστημα και η αλλαγή 
των όρων του “ΤΕΙΡΕΣΙΑ”.
Μείωση των υψηλών Δημοτι-• 
κών Τελών. 
Κατάργηση του Δημοτικού • 
φόρου που εξοντώνει τις επι-
σιτιστικές επιχειρήσεις.
Ένα δίκαιο, σταθερό φορο-• 
λογικό σύστημα, μέσα στα 
πλαίσια της κοινωνικής δικαι-
οσύνης και όχι αλλαγές κάθε 
χρόνο. Να σταματήσει η πο-
λυνομία και η γραφειοκρατία 
που μας ταλαιπωρεί.
Εγκατάσταση σύγχρονων • 
σταθμών ενημέρωσης και 
εξυπηρέτησης του κοινού 
(infokiosks) καθώς και ίδρυ-

ση παραρτημάτων του Ε.Ε.Α. 
σε διάφορες περιοχές της 
Αττικής.
Να ζητήσουμε με ολομέτωπη • 
πίεση την ενίσχυση του Ασφα-
λιστικού μας φορέα και να 
απαιτήσουμε την επανένταξη 
των συνταξιούχων μας από 
το ΙΚΑ στον Ο.Α.Ε.Ε. για την 
περίθαλψή τους.
Να επιδιώξουμε να συμπερι-• 
ληφθούν περισσότερες επαγ-
γελματικές επιχειρήσεις στα 
κοινοτικά προγράμματα.
Να βελτιώσουμε επανεξετά-• 
ζοντας, τη Νομοθεσία για την 
επαγγελματική στέγη. 
Εισηγήσεις για αυστηρότερες • 
ποινές στο παρεμπόριο.
Αξιοποίηση του αποθεματικού • 
του Επιμελητηρίου - που λι-
μνάζει για 10 χρόνια - σε δρά-
σεις προς όφελος του επαγ-
γελματία. 
Μπορούμε με κοινή προσπά-

θεια, ομοψυχία και συναίνεση 
να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες 
και να δημιουργήσουμε τις προ-
ϋποθέσεις για ένα Επιμελητήριο 
πραγματικό Συμβουλευτικό 
Όργανο της Πολιτείας. 
Αρκεί να βοηθήσουμε για 

τους ΚΟΙΝΟΥΣ ΜΑΣ ΣΚΟ-
ΠΟΥΣ. 
Για εμάς δεν υπάρχουν παρα-

τάξεις και διαχωριστικές γραμ-
μές (τύποις μόνο υφίστανται).
Πιστεύουμε ότι στην ουσία 

είμαστε άτομα με διαφορετικό 
τρόπο σκέψης και σύγχρονα, με 
αλλιώτικους μηχανισμούς υλο-
ποίησης του προβλήματός τους, 
που βασικά από τα ίδια μετερίζια 
αγωνιζόμαστε - πάντα κόντρα 
στο ρεύμα - για την επιβίωσή 
μας, την καταξίωσή μας, προσ-
δοκώντας μια καλύτερη ζωή για 
εμάς και τα παιδιά μας σε μια 
πατρίδα που της αξίζει να σταθεί 
ψηλά και να προοδεύει. 
Ζητάμε λοιπόν να μας βοη-

θήσετε να υλοποιήσουμε τους 
στόχους μας. 

Για τους υποψηφίους της 
Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α. 
Ο επικεφαλής 
του συνδυασμού 

ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
Η Οργανωτική Επιτροπή
ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΕΛΕΑ ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ  ΑΚΡΙΒΗ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΙΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΛΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΡΔΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΡΕΛΕΑ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΤΣΟΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΔΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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συνέχεια από σελ.1

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.

τον Αύγουστο κλείσανε εννιά. Τα 
κυβερνητικά μέτρα μας σκότω-
σαν δύο φορές. Την πρώτη με την 
απαγόρευση του καπνίσματος και 
τώρα πάλι με το 23% στον ΦΠΑ”, 
εξηγεί στον “Α.Τ.” ο Γιάννης Κατσό-
γιαννης, πρόεδρος της Αδελφό-
τητας Καφεπωλών Αθηνών, αλλά 
και της Ομοσπονδίας Καφεπωλών 
Ελλάδας. Η Αδελφότητα, μετρώ-
ντας 97 χρόνια ζωής, εκπροσωπεί 
τα παραδοσιακά καφενεία της 
Αττικής. Κατά τις περασμένες 
δεκαετίες είχε φτάσει να αριθμεί 
μέχρι και 2.500 μέλη. Σήμερα, ο 
αριθμός αυτός έχει περιοριστεί σε 
λιγότερα από 1.000. Τα παραδο-
σιακά καφενεία προσφέρουν -κυ-
ρίως- καφέ, αναψυκτικά, ούζο και 
κρύους μεζέδες, σε χαμηλές τιμές.
“Η ιστορία των καφενείων χάνεται 
στα βάθη των αιώνων. Η αρχαία 
Αγορά ήταν ουσιαστικά το πρώτο 
καφενείο. Τα σημερινά παραδο-
σιακά καφενεία χρονολογούνται 
από την εποχή της τουρκοκρατίας. 
Παλιά οι πολιτικοί έλεγαν “πάμε 
στο καφενείο για να κάνουμε μικρή 
Βουλή”. Μέσα στα καφενεία γινόταν 
οι εκλογές”, λέει ο κ. Κατσόγιαν-
νης, σερβίροντάς μας καφέ στο 
καφενείο “Χελωνιάς” που διατηρεί 
από το 1974, στο Μπουρνάζι.
Συνταξιούχοι, εργάτες, οικοδόμοι, 
άνεργοι μεσήλικες είναι οι τακτικό-
τεροι πελάτες των καφενείων. “Οι 
καφετέριες και τα Ιντερνετ καφέ 
έχουν τραβήξει τη νεολαία. Μεγά-
λη ζημιά έχουν κάνει και τα πρα-
κτορεία του ΟΠΑΠ, πολλά από τα 
οποία σερβίρουν παράνομα καφέ. 
Ο τζόγος γεννήθηκε στα καφενεία, 
τον πήραν όμως και τον δώσανε 
στα πρακτορεία”, υπογραμμίζει ο κ. 
Κατσόγιαννης, προσθέτοντας ότι η 
Ομοσπονδία ζητά από την Πολιτεία 
να επιτρέψει, τουλάχιστον, την εισα-
γωγή του ΚΙΝΟ στα μαγαζιά τους.
Και αν πριν από 50 χρόνια ο Κώστας 
Χατζής με τους στίχους του “και 
εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, 

πρέφα και καφέ” σκιαγραφούσε το 
προφίλ των καφενείων, η πραγματι-
κότητα, ωστόσο, σήμερα δείχνει δι-
αφορετική. Η απαγόρευση του κα-
πνίσματος αποδείχτηκε καταστρο-
φική για τα παραδοσιακά καφενεία, 
με την πτώση σε ορισμένα από 
αυτά να φτάνει μέχρι και το 80%. 
“Τώρα, με την νέα μεταγωγή του 
ΦΠΑ στο 23%, δεν μας παίρνει να 
κάνουμε αυξήσεις. Θα χάσουμε και 
άλλους πελάτες. Αναγκαστικά, θα 
βάλουμε τη διαφορά από την τσέ-
πη μας, θα μπούμε και άλλο μέσα”, 
επισημαίνει ο κ. Κατσόγιαννης.
Νέα καφενεία δεν ανοίγουν, ενώ 
τα παιδιά των σημερινών ιδιοκτη-
τών δεν δείχνουν την παραμικρή 
προθυμία να τα αναλάβουν. Έτσι, 
σχεδόν πάντα μαζί με τη σύνταξη 
του ιδιοκτήτη, επέρχεται και το ορι-
στικό κλείσιμο της επιχείρησης. Ο 
27χρονος Παναγιώτης Κατσόγιαν-
νης αποτελεί μια από τις ελάχιστες 
εξαιρέσεις. Εργάζεται στο καφενείο, 
περιμένοντας τη συνταξιοδότηση 
του πατέρα του για το αναλάβει 
εξ ολοκλήρου. “Την πρώτη φορά 
που με αφήσανε μόνο μου να 
κρατήσω το μαγαζί, ήμουν οκτώ 
χρονών”, μας λέει και προσθέτει 
“λατρεύω τη συναναστροφή με 
τον κόσμο. Ακούς συζητήσεις, σου 
διηγούνται τις εμπειρίες τους. Τι 
θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αν 
κλείσουν τα καφενεία; Θα κάθονται 
σπίτι και θα βλέπουν τηλεόραση;”.
Λίγο πιο μακριά από εκεί, η κ. Δή-
μητρα Θεοδωρακοπούλου διατηρεί 
εδώ και χρόνια παραδοσιακό καφε-
νείο στο Περιστέρι. “Τα καφενεία 
στηρίζουν τις κοινωνίες στις γει-
τονιές. Είναι μια διέξοδος για τους 
συνταξιούχους και τους ηλικιωμέ-
νους. Έρχονται εδώ, ξεχνιούνται…”, 
αναφέρει και αναπολεί παλαιότερες 
εποχές, τότε που οι πελάτες έδιναν 
“μάχη” για να παίξουν πρέφα στα 
τσόχινα τραπέζια. “Πάει η πρέφα 
σήμερα. Παίζουν μόνο δηλωτή, τρι-
ανταμία, άντε και καμιά μπιρίμπα”, 

σχολιάζει η κ. Θεοδωρακοπού-
λου. Για κάθε ένα από τα τσόχινα 
τραπέζια, ο ιδιοκτήτης του καφε-
νείου πληρώνει φόρο 700 ευρώ 
ετησίως. Πριν από μερικά χρόνια 
στα αθηναϊκά καφενεία υπήρχαν 
περισσότερες από 10.000 τσόχες. 
Σήμερα είναι λιγότερες από 400.
Το καφενείο “Το Στέκι των Μερα-
κλήδων” λειτουργεί εδώ και 25 
χρόνια στην οδό Ανδρέα Παπαν-
δρέου στο Γουδή. Είναι ένα από τα 
λίγα που διατηρεί ικανοποιητική 
πελατεία, τουλάχιστον τους θερι-
νούς μήνες. “Τα καφενεία είναι το 
κέντρο της γειτονιάς. Εδώ απευ-
θύνεται όποιος θέλει να ρωτήσει 
για δουλειά, να ψάξει για εργάτες, 
να ρωτήσει για τεχνίτες, να μάθει 
πληροφορίες για οτιδήποτε θέ-
λει στην περιοχή”, λέει ο ιδιοκτή-
της του, Κωνσταντίνος Πολύζος.
Το καφενείο του αποτελούσε ανέ-
καθεν αγαπημένο στέκι των οικο-
δόμων. “Αν ερχόσουν παλιά εδώ 
στις 6 το πρωί, θα έβλεπες 60-70 
οικοδόμους να πίνουν τον καφέ 
τους, πριν πάνε για δουλειά. Η 
εικόνα αυτή, με την κάμψη της 
οικοδομής, αποτελεί παρελθόν”, 
δηλώνει. Στο μεταξύ, τα βάρβαρα 
οικονομικά μέτρα και ειδικά το 
ψαλίδισμα μισθών και συντάξεων 
έχει κάνει τους άλλοτε τακτικούς 
θαμώνες να περιορίζουν τις επισκέ-
ψεις τους, ενώ ανεπηρέαστο δεν θα 
μπορούσε να μείνει το “κέρασμα”, 
σήμα κατατεθέν των καφενείων. 
“Τα κεράσματα έχουν σχεδόν στα-
ματήσει. Πίνουν έναν καφέ, μια μπύ-
ρα και φεύγουν. Αρκετοί κάνουν 
βδομάδες να έρθουν. Επινοούν 
μέχρι και ιστορίες για δικαιολογία. 
Λένε για παράδειγμα ότι έλειπαν 
στο χωρίο, ενώ, όμως, ξέρουμε ότι 
δεν είχαν φύγει”, λέει ο κ. Πολύζος.
Παρόμοια εικόνα μεταφέρει ο κ. 
Ηλίας, που μαζί με τη γυναίκα του 

Αντιγόνη, λειτουργούν παραδοσι-
ακό καφενείο από το 1994, στου 
Ζωγράφου. “Στις συζητήσεις ακούς 
μόνο για την κρίση. Άλλος λέει για 
τα παιδιά και τα εγγόνια του που 
είναι άνεργοι, άλλος για την σύ-
νταξη που του κόψανε, άλλος για 
την ακρίβεια. Τους έχει κυριεύσει η 
μελαγχολία και η ανασφάλεια”, επι-
σημαίνει ο κ. Ηλίας. Ο ίδιος δεν έχει 
αποφασίσει αν θα κάνει αυξήσεις, 
μετά την αλλαγή στο ΦΠΑ. “Πώς 
να κάνω αύξηση όταν μετράνε και 
τα λεπτά για έναν καφέ; Μπαίνουν 
πελάτες για πρώτη φορά και πριν 
κάτσουν ρωτάνε πόσο έχει ο ελληνι-
κός ή το ούζο”, μας λέει. Κάθε χρόνο, 
η Ομοσπονδία Καφεπωλών εκδίδει 
έναν ενδεικτικό τιμοκατάλογο για 
τα μέλη της, ο οποίος όμως στην 
πράξη δεν εφαρμόζεται. Σχεδόν 
όλα τα καφενεία χρεώνουν χαμηλό-
τερα από τις προτεινόμενες τιμές…
Πάρκα, πλατείες, ΚΑΠΗ αποτελούν 
τα νέα “στέκια” των συνταξιούχων, 
σύμφωνα με την κ. Κωνσταντίνα 
Μπίκα, ιδιοκτήτρια καφενείου 
στους Αμπελόκηπους. “Αν περάσεις 
το απόγευμα από το πάρκο στην 
Πανόρμου, θα δεις όλα τα παγκάκια 
γεμάτα με ηλικιωμένους. Παίζουν 
τάβλι και χαρτιά, καπνίζουν, συζη-
τάνε. Το “χαρτζιλίκι” που κράταγαν 
παλιά για το καφενείο, τώρα το 
δίνουν στα παιδιά και στα εγγόνια, 
που απολύονται ή είναι άνεργοι”, 
εξηγεί. Μάλιστα, προσκαλεί τα κυ-
βερνητικά στελέχη και όσους “βγά-
ζουν αυτά τα παράλογα μέτρα στα 
χαρτιά” να δουλέψουν μια εβδομά-
δα μαζί της στο μαγαζί. “Αλίμονο αν 
κλείσουν τα καφενεία”, καταλήγει η 
κ. Κωνσταντίνα, “το καφενείο είναι 
η όαση του κουρασμένου, η δια-
σκέδαση του φτωχού, το διάλειμμα 
του εργάτη, η στάση του περαστι-
κού. Αν σβήσει αυτό, θα σβήσει και 
η ελληνική παράδοση…”.

Αργοπεθαίνουν τα παραδοσιακά καφενεία
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ  Από τον ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ 

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).

Δεν επιτρέπεται απόλυση λόγω εγκυμοσύνης
Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι με βάση τον τελευταίο εργασιακό 

νόμο για το ΣΕΠΕ, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία 
της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, 
τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό 
διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία 
της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση 
ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η 
προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει 
τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς 
να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ 
(18) μήνες από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην 
παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προ-
σλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρόνων. 
Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί εν-

δεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου, που οφείλεται 
στην εγκυμοσύνη.
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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 
Πωλείται καφενείο στην Ανθούπολη, επί της οδού 
Θηβών 259, 80 τ.μ. με πλήρη εξοπλισμό και σωστή 
πελατεία, σε τιμή ευκαιρίας λόγω συνταξιοδότησης, 
τηλ. επικοινωνίας: 210 5735496 κ. Τσίτουρας 

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

Τσίπουρο
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το τσίπουρο είναι ένα ελληνικό αλκοολούχο ποτό το οποίο ξεκί-
νησε την πορεία του πριν από επτά περίπου αιώνες στα μοναστήρια 
του Αγίου Όρους. Η Τσικουδιά ή Ρακή στην Κρήτη είναι κάτι ανά-
λογο, ωστόσο η κυριότερη διαφορά του είναι ότι η τσικουδιά είναι 
προϊόν μονής απόσταξης. Σε άλλες χώρες, παρόμοια ποτά είναι η 
Ιταλική Γκράπα και το Αράκ της Μέσης Ανατολής.
Το τσίπουρο έχει τις περισσότερες φορές 36 με 45 αλκοολικούς 

βαθμούς.
Δεν πρέπει να συγχέεται με το ούζο, ποτό με διαφορετικό τρόπο 

παρασκευής.

Παρασκευή
Το τσίπουρο παρασκευάζεται με την απόσταξη στέμφυ-

λων (ή στράφυλα ή τσίπουρα) δηλαδή από τα ράκη (υπολείμ-
ματα) των σταφυλιών που μένουν μετά το πάτημα και την 
εξαγωγή του μούστου για την παραγωγή κρασιού. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τόσο λευκά όσο και κόκκινα σταφύλια.
Κατά την απόσταξη προστίθενται συνήθως στον αποστακτήρα, εκτός 
από τα στέμφυλα, διάφορες αρωματικές ουσίες, όπως γλυκάνισος, 
μάραθος κ.ά. ή στην Κρήτη φύλλα καρυδιάς. Ο γλυκάνισος είναι η αιτία 
του “ασπρίσματος” του τσίπουρου όταν προστίθεται νερό ή πάγος.
Συχνά το τσίπουρο αποστάζεται και δεύτερη φορά, αφού έτσι 
βελτιώνεται η ποιότητά του.

Κατανάλωση
Το τσίπουρο σερβίρεται σε μικρά ποτήρια και καταναλώνεται κά-

ποιες φορές σκέτο, αλλά συνήθως σε συνοδεία με μεζέδες. Εκλεκτοί 
μεζέδες για τσίπουρο θεωρούνται ο παστουρμάς, τα παστά και οι 
ελιές. Πολλές φορές προστίθεται στο ποτό νερό ή πάγος.

Σε εφαρμογή το εργόσημοΣε εφαρμογή το εργόσημο
καταστήματά τους.
Στο συγκεκριμένο τρόπο πλη-

ρωμής θα υπάγονται όχι μόνο 
όσοι εργάζονται ως οικιακοί 
βοηθοί, αλλά και μια κομμώτρια 
που πάει σε σπίτι να χτενίσει, ο 
κηπουρός, ή κάποιος που παρα-
δίδει κατ’ οίκον μαθήματα.
Με “εργόσημο” θα πρέπει να 

πληρώνονται και όσοι εργάζο-
νται περιστασιακά στο χώρο 
του επισιτισμού, όπως για παρά-
δειγμα σερβιτόροι που κάνουν 
τα ρεπό συναδέλφων τους ή 
και τραγουδιστές που πάνε να 

τραγουδήσουν κάπου, έστω και 
για δύο μόνο ημέρες.
Μέσα από την εξαργύρωση 

του εργόσημου, θα παρακρα-
τούνται οι εισφορές για το ΙΚΑ 
και τον ΟΓΑ. Με τη νέα διαδικα-
σία ο εργοδότης θα πληρώνει 
μόνο το δίπτυχο κουπόνι που 
θα φέρει ταινία γνησιότητας και 
όταν το εξαργυρώνει ο απασχο-
λούμενος, θα γίνεται απευθείας 
η παρακράτηση (σ.σ. 20% για 
μισθωτή εργασία και 10% για 
αγροτική εργασία).

συνέχεια από σελ.1

Κυρώσεις για παραβίαση 
των όρων υγιεινής και ασφάλειας

• Τι επιβάλλει το ΣΕΠΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του 

νόμου 3996/2011, αν διαπιστωθεί 
παραβίαση των διατά ξεων της 
εργατικής νομοθεσίας και των συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας, το 
Σ.ΕΠ.Ε. είτε χορηγεί κατά την κρίση 
του εύλογη προθεσμία για συμμόρ-
φωση προς τις εν λόγω διατά ξεις 
είτε λαμβάνει άμεσα διοικητικά 
μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπό-
μενες διοικητικές κυρώσεις ή και 
προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την 
επιβολή των ποινικών κυρώσεων 
κατά περίπτωση σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

Παρ 2. Αν διαπιστώσει παραβάσεις 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημε-
ρώνει άμεσα τον αρμόδιο ασφαλιστικό 
φορέα.

Παρ 3. α. Αν κρίνει ότι υπάρχει άμε-
σος κίνδυνος για την ασφάλεια και 
την υγεία των εργαζομένων, διακόπτει 
προ σωρινά, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρη-
σης ή τμήματος της και εισηγείται στον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης την οριστική διακοπή της 
λειτουργίας της, αν η επιχείρηση, μετά 
την προσωρινή διακοπή ή την επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων, εξακολουθεί 
να παραβαίνει συστηματικά τις διατά-
ξεις της νομοθεσίας με άμεσο κίνδυνο 
για τους εργαζόμενους.

β. Αν κρίνει ότι πλήττονται σοβαρά 
και συστηματικά τα εργασιακά δικαιώ-
ματα μεγάλου μέρους των εργαζομέ-
νων μιας επιχείρησης ή τμήματος της, 
διακόπτει προσωρινά, σύμφωνα με 
τις κεί μενες διατάξεις, τη λειτουργία 
της επι χείρησης ή τμήματός της και 
εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική 
διακοπή της λειτουργίας της επιχείρη-
σης ή τμήμα τός της, αν η επιχείρηση, 
μετά την προ σωρινή διακοπή ή την 
επιβολή διοικητι κών κυρώσεων, εξα-
κολουθεί να μη συμ μορφώνεται στις 
υποδείξεις των Επιθε ωρητών Εργασί-
ας. Στις παραπάνω περιπτώσεις α’ και 
β’ ο χρόνος προσωρινής διακοπής της 
επιχείρησης λογίζεται ως κανονικός 
χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δι-
καιώματα των εργαζομένων.

Παρ 4. Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα 
πρόστιμα που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία, αν διαπιστωθεί ότι 
στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται 
οι διατάξεις περί απαγορεύσεως του 
καπνίσματος.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 180 μ2
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 14
2 ΑΣΑΝΣΕΡ - 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΤΗΛ.: 2103248418 - ΦΑΞ: 2103220406
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