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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%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012
Συνάδελφοι,
Με τη συνδρομή σας στηρίζετε το Σωματείο, το οποίο 

έχει πάρα πολλά λειτουργικά έξοδα και όλο το Δ.Σ. προ-
σφέρει 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 

απασχολούν τον κλάδο μας και το σωματείο με το Δ.Σ. τα 
προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Γι’ αυτό αγαπητοί συνάδελφοι τώρα που κυκλοφόρησε 

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 παραδίδου-

με εμείς στα 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.

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”.συνέχεια στη σελ. 3

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ 
ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ

Επανειλημμένα γινόμαστε 
αποδέκτες από Συναδέλφους οι 
οποίοι ρωτάνε και ξαναρωτάνε 
«Τι κάνετε;» γιατί δεν αλλάζετε 
τον νόμο; Τον άλλο νόμο;
Σε όλους εξηγούμε και θα 

εξηγούμε ότι ουδείς συνδικα-
λιστής μπορεί να κάνει τίποτα 
αν δεν έχει τη στήριξη και την 
εξουσιοδότηση των συναδέλ-
φων του. Δυστυχώς όμως μια 
μεγάλη μερίδα συναδέλφων, 
το μόνο που ξέρει να κάνει ή 
μάλλον να μην κάνει είναι απλά 
να περιμένει «κάποιοι άλλοι» 
να λύσουν τα προβλήματα και 
αυτοί απλά να κάθονται και να 
περιμένουν ως δια μαγείας να 
επιλυθούν όλα. Όταν «οι άλ-
λοι» δεν τα επιλύουν τους βρί-
ζουν και τους λοιδορούν πολ-
λές φορές χυδαία. Αυτοί όμως 
καθισμένοι στην καρεκλίτσα 
τους ανέχονται υπομονετικά 
όλα όσα γίνονται, σκύβουν το 
κεφάλι, και περιμένουν απλά 
όταν κάποιος τους προτείνει 
να αγωνιστούν να αλλάξουν τα 
πράγματα, να αρχίζουν να τον 
βρίζουν ως ανίκανο και μια σει-
ρά άλλα κοσμητικά επίθετα.
Κάπως έτσι μείνανε οι Απολί-

τιστοι Οθωμανοί 350 χρόνια ως 
επικυρίαρχοι... και φυσικά έχει 
ο Θεός.
Γιατί τα λέμε όλα αυτά; 
Αφορμή είναι οι εκλογές στο 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Αθηνών.
Προσπαθήσαμε σαν ΑΚΑ και 

θα συνεχίσουμε να προσπα-
θούμε να ελέγχουμε ένα Επι-
μελητήριο που θα είναι δίπλα 
στον Επαγγελματία, και δεν θα 
είναι μόνο για υποκλίσεις στους 
Υπουργούς. Καλέσαμε τους 
συναδέλφους με αφορμή τις 
εκλογές του Επ. Επιμελητηρίου 
το ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12, την Κυριακή 
4/12 και τη Δευτέρα 5/12 από 
09:00 - 19:00, να διαθέσουν 
μισή ωρίτσα!!! Να κατέβουν να 
ψηφίσουν και αν δεν θέλανε να 
ψηφίσουν τους συναδέλφους 
τους της Αδελφότητας, ας ψη-
φίζανε οποιονδήποτε άλλο θέ-
λανε και νομίζανε ότι θα αλλά-
ξει τα πράγματα.
Θέλαμε τον Συνάδελφο να 

κατέβει να ψηφίσει για να δώ-
σουμε τη μάχη ενάντια στο 
σίγουρο λουκέτο των μαγαζιών 
μας. Να δώσουμε μάχη για την 
προστασία του ιδρώτα μας, της 
οικογένειάς μας. Να υψώσου-
με επιτέλους τη φωνή μας για 
το θέμα του καπνίσματος, του 
ΦΠΑ των Δημοτικών τελών.
Επανειλημμένα έχουμε τονί-

σει ότι εμείς ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ!!!!!
ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣ-

ΜΕΝΟΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΑΓ-
ΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ 

Η Αδελφότητα Καφεπωλών Αθηνών 
και η Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος 
Εύχονται σε όλους τους συναδέλφους 

και τις οικογένειές τους
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

με Αγάπη, Ειρήνη και Υγεία.

ΠΟΕΣΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών 

Επαγγελμάτων  • Μέλος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Αθήνα, 25-11-11

Δελτίο Τύπου 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελ-

μάτων μετά την ανακοίνωση της λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών 
και της σχετικής ΥΑ απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τον 
κ. Πρωθυπουργό.

«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με χθεσινή απόφαση του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης ανακοινώθηκε η νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών 
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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 €

Η ΔΕΗ για το ειδικό 
τέλος ακινήτων 

Με τις διατάξεις του Κώδι-
κα για την Είσπραξη Δημοσί-
ων Εσόδων θα διεκδικήσει το 
Δημόσιο το ειδικό τέλος για 
τα ακίνητα από τους κατανα-
λωτές που δεν θα το πληρώ-
σουν μέσω των λογαριασμών 
της ΔΕΗ, παρά τη διακοπή της 
ηλεκτροδότησης που θα έχει 
προηγηθεί. Αν η εταιρία (ΔΕΗ 
ή εναλλακτικός προμηθευτής) 

δεν κόψει το ρεύμα σε όσους 
δεν πληρώσουν το τέλος, τότε 
θα κληθεί να πληρώσει πρόστι-
μο ίσο με το ύψος του τέλους 
προσαυξημένο κατά 25%.
Αυτά προκύπτουν από διευ-

κρινιστική ανακοίνωση της ΔΕΗ 
για το «Ειδικό Τέλος Ηλεκτρο-
δοτούμενων Δομημένων Επι-
φανειών», μετά την ψήφιση της 
σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Η ΔΕΗ σε ρόλο φορομπήχτη προκαλεί 
με τον χειρότερο τρόπο τον Ελληνικό Λαό
Τα πλουσιοπάροχα αμειβόμενα στελέχη της ΔΕΗ πλήρως 

εναρμονισμένα με την τρόικα και τους ανίκανους υπουργούς 
ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ τον Ελληνικό Λαό, έχουν μετατρέψει την 
Δημόσια (χα-χα)!!!!! Επιχείρηση Ηλεκτρισμού..., σε ιδιωτικό 
Γραφείο Φορομπηχτών. 
Έχοντας παραβιάσει και υπερβεί το ρόλο της, απολαμβάνει 

ότι θα λάβει μερίδιο από το πτώμα του φτωχού Έλληνα μερο-
καματιάρη, σαν άλλα όρνεα, χρησιμοποιούν το κοινωνικό αγα-
θό της Ηλεκτροδότησης της Ελληνικής Οικογένειας, σε στρατιά 
γενίτσαρων.
Τονίζουμε στους νέους γενίτσαρους ότι όσο και να γλείψουν 

τα αφεντικά τους, μόλις τελειώσουν το έργο τους οι ίδιοι που 
τους χρησιμοποίησαν θα τους πετάξουν σαν σκουπίδια. Όταν 
οι Γενίτσαροι σταματούσαν να είναι χρήσιμοι στους Σουλτά-
νους τότε μιας και τους θεωρούσαν αποβράσματα τους σκότω-
ναν με ατιμωτικούς τρόπους. 
Να είναι σίγουρα τα όρνεα που διοικούν τη ΔΕΗ ότι μόλις τα 

αρπακτικά της Τρόικας τελειώσουν και με τον τελευταίο Έλ-
ληνα, τα πρώτα που θα ξεπουληθούν θα είναι οι καρεκλίτσες 
τους. 
Καλούμε τους εργαζόμενους της ΔΕΗ που είναι κομμάτι του 

Ελληνικού Λαού, να δώσουμε από κοινού τη μάχη ενάντια σε 
αρπακτικά, όρνεα και τρωκτικά, που λυμαίνονται εκτός των 
άλλων και την ΔΕΗ, για την προστασία της πατρίδας μας.

Μικρές ειδήσεις
Νέες φοροεπιβαρύνσεις
Σημαντικές επιβαρύνσεις θα επιφέρει στα κατώτερα εισοδήματα η 

νέα φοροκαταιγίδα που πλήττει αδιακρίτως όλα τα εισοδήματα. 
Οι αλλαγές αφορούν τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2011 που 

θα δηλωθούν στην Εφορία το επόμενο έτος, παρότι η νέα αυξημένη 
παρακράτηση θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2012. 
Πρόσθετες επιβαρύνσεις έρχονται από το νέο μαχαίρι στις φοροαπαλ-
λαγές με το ποσοστό έκπτωσης φόρου να περιορίζεται στο μισό, από 
20% που ίσχυε κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2010 σε 
10%, ενώ έξτρα φόρος προκύπτει για όσους έχουν εισοδήματα από 
ενοίκια με την καθιέρωση συμπληρωματικού φόρου με συντελεστές 
από 1,5% έως και 3%.

Εορτολόγιο μηνός 
Νοεμβρίου

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχο-
νται στον υπάλληλο του 
γραφείου κα Κατερίνα 

Θεοδωρακοπούλου ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ευτυχι-
σμένα για την ονομαστι-
κή της εορτή καθώς επίσης 

και στους εορτάζοντες 
Αργύρη - Άγγελο - Αγγε-
λική - Μιχαήλ - Ραφαήλ 
- Σταμάτη - Σταματία 

- Ταξιάρχη - Νεκτάριο - 
Νεκταρία - Μηνά - Χρυ-
σόστομο - Φίλιππο - Κα-
τερίνα - Στέλιο - Στέλλα 
- Στέργιο - Ανδρέα και 

Ανδριανή.

ΓΣΕΒΕΕ • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Τελευταία, γίνεται λόγος σχε-
τικά με την πρόθεση της ΔΕΗ 
για αυξήσεις στα τιμολόγια 
παροχής ηλεκτρικής ενέργει-
ας. Λαμβάνοντας υπόψη την 
τραγική οικονομική κατάσταση, 
στην οποία έχουν περιέλθει τα 
νοικοκυριά, αλλά και οι μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 
η όποια προσδοκία για αύξηση 
εσόδων από μια τέτοια κίνηση 
μόνο ως απώλεια επαφής με 
την πραγματικότητα μπορεί να 
θεωρηθεί. Σημειωτέον ότι το 
ενεργειακό κόστος, ιδιαίτερα 
αυτό που αφορά στις επιχειρή-
σεις, είναι από τα υψηλότερα 
στην Ευρώπη. Είναι προφανές, 
ότι η όποια, έστω και ελάχιστη, 
αύξηση θα μειώσει την ανταγω-
νιστικότητα των επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα των μεταποιητικών, 
και θα δημιουργήσει προσκόμ-
ματα στην προσπάθεια των 
επιχειρήσεων για μείωση του 
κόστους και της τιμής των προ-
ϊόντων.
Με βάση και την έρευνα που 

δημοσίευσε το Ινστιτούτο Μι-
κρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕ-
ΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) τον Αύγου-
στο του 2011, περίπου 1 στις 
3 επιχειρήσεις παρουσιάζει κα-
θυστερημένης οφειλές σε λο-
γαριασμούς των ΔΕΚΟ το μόνο 
που θα επιτύχει μια τέτοια κί-
νηση είναι να αυξήσει το ποσο-
στό των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών που αδυνατούν να 
πληρώσουν, συρρικνώνοντας 

τελικά και τα έσοδα της ΔΕΗ.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, αλλά και η διοίκηση της 
ΔΕΗ είναι ώρα να καταλάβουν 
ότι σε περίοδο κρίσης η επι-
πλέον επιβάρυνση νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων δεν αυξάνει 
τα κρατικά έσοδα. Καλούμε το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, να σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων και να αντι-
ληφθεί, ότι τα όρια αντοχής και 
ανοχής νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων έχουν εξαντληθεί. Ο 
κίνδυνος για γενικευμένη αδυ-
ναμία πληρωμών κάτω από αυ-
τές τις συνθήκες είναι ορατός 
όσο ποτέ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

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

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ. επικοινωνίας: 

6945772210 και 
2105737350

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).
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συνέχεια από σελ.1

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.

ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ 
ΜΑΓΑΖΙΑ. 
Τι καταφέραμε; 
Τον Ιανουάριο του 2012, το Επ. Επιμελητήριο θα ξανακάνει από 

τα λεφτά μας πολυτελέστατη εκδήλωση όπου θα αρχίσουν πάλι 
οι υποκλίσεις σε όλους αυτούς που μας εξοντώνουν.
Εμείς δεν θα είμαστε εκεί να πούμε ΟΧΙ!!!!! Γιατί απλούστατα οι 

συνάδελφοί μας προτίμησαν την καρεκλίτσα τους και την ησυχία 
τους, παρά να διαθέσουν λίγη ώρα για να βγει έστω και ένας κα-
φεπώλης στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου.
Θα μας ξαναθυμηθούν για να μας βρίσουν!!!! Όταν θα ψηφιστεί 

ακόμα χειρότερος φορολογικός νόμος, όταν η Κυβέρνηση θα ανε-
βάσει και άλλο το ΦΠΑ, όταν θα επιβάλει το Λουκέτο στα μαγαζιά 
μας, όταν το κάπνισμα θα θεωρείται κακούργημα!!! Με δεκαπλά-
σιο πρόστιμο από το σημερινό... και τότε θα μας ρωτήσουν «ΤΙ 
ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ;» και τότε θα τους απαντήσουμε!!!!! 
ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ;
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΚΑΝΑΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ!!!!! 

ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣΑΤΕ
Όμως παρ’ όλη αυτή την απαξίωση ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ Η 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ 
ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΑ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.
Εμείς θα συνεχίσουμε με όποια αντοχή και με όποιο κουράγιο 

μας έχει απομείνει για το καλύτερο δυνατό του κλάδου μας.
Τα προβλήματα παραμένουν - Ο αγώνας μας δεν τελειώνει

Ι. Κατσόγιαννης 
Πρόεδρος της ΑΚΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ 
ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ

επαγγελμάτων (υπεγράφη σχε-
τική ΥΑ) με την οποία οι σερβι-
τόροι απεντάσσονται από τα 
Βαρέα και Ανθυγιεινά, εκτός 
εκείνων που απασχολούνται 
μετά την 10η νυκτερινή για 
τουλάχιστον 3 ώρες!!! 
Πιστεύουμε, όπως και η πλει-

οψηφία του Ελληνικού λαού, 
ότι για την σημερινή κρίση 
ευθύνονται όσοι κυβέρνησαν 
την χώρα με παρόμοιες λογικές. 
Λογικές που εξυπηρετούν πο-
λιτικούς μας φίλους (βλέπε πε-
λάτες), λογικές που στερούνται 
στοιχειώδους λογικής, λογικές 
στρουθοκαμηλισμού. Τέτοιες 
λογικές δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεκτές πλέον.
Διερωτώμεθα τι είναι αυτό 

που κάνει Βαρέα και ανθυγιεινή 
την εργασία του σερβιτόρου 
μετά την 10η νυκτερινή, το ότι 
δουλεύει σε νυχτερινή βάρδια 
για την οποία και αποζημιώνε-
ται με 25% του ημερομισθίου 
επιπλέον;!!!
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Εμείς οι 121.400 επαγγελματί-

ες του Κλάδου δεν έχουμε την 
δυνατότητα να κλείνουμε τους 
δρόμους γιατί τα καταστήμα-
τά μας δεν έχουν ρόδες, να 
κατεβάζουμε διακόπτες γιατί 
εμάς δεν μας διορίσατε, εμείς 
έχουμε μόνο υποχρεώσεις : 
23% ΦΠΑ, Φόρους, Δημοτικό 
φόρο, ποσοστά σερβιτόρων 
13-16% των μεικτών εισπρά-
ξεων ,  Περαίωση ,  έκτακτη 
εισφορά αλληλεγγύης, ειδικό 
τέλος ακίνητης περιουσίας, 
Σφράγιση των καταστημάτων 
με 3 μηνύσεις, τοκογλυφικά 
πρόστιμα  (βλέπε  Δημόσιο , 
Ασφαλιστικά  Ταμεία ,  ΟΤΑ 
κ.λπ.) μέχρι200%, μαύρα λε-
φτά εκβιαστικά κάτω από το 
τραπέζι κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. 
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Αν μας επιτρέπετε, δεχθείτε 

μια συμβουλή, αποκαταστήστε 
την σοβαρότητα και την λογική 
στην λειτουργία του Κράτους, 
πράξη με την οποία θα έχετε 
προσφέρει τα μέγιστα στη Πα-
τρίδα.»

Από το Γραφείο Τύπου

ΠΟΕΣΕ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών 

Επαγγελμάτων  • Μέλος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Φορομπηχτικά

Τα «τέλη» δεν έχουν τέλος
Φόροι και δημοτικά τέλη σε επιχειρήσεις

Ένας απίθανος αριθμός φόρων και δημοτικών τελών επιβάλλο-
νται στις επιχειρήσεις από τους Δήμους. Τα τέλη αυτά άλλοτε 
έχουν φορολογικό χαρακτήρα ενώ άλλοτε ανταποδοτικό. Τα 

δημοτικά τέλη αποτελούν θεσμοθετημένα τακτικά έσοδα των δήμων, 
που καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικεί-
ου δήμου. Ανταποδοτικά τέλη και εισφορές ονομάζονται αυτά που εί-
ναι για την αντιμετώπιση δαπανών για υπηρεσίες ή έργα στην περιοχή 
τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Προσπαθήσαμε να βρούμε έστω ένα συνοπτικό κατάλογο των 
τελών που βαραίνουν τις επιχειρήσεις. Δεν ήταν δυνατόν να βρούμε. 
Τέλη και φόροι σκορπισμένοι σε διάφορους νόμους χωρίς κωδικο-
ποίηση και σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικοί ισχύουν από Δήμο 
σε Δήμο. Ορισμένα τέλη μάλιστα είναι χωμένα μέσα σε άλλα τέλη ή 
φόρους υπέρ τρίτων και δεν είναι δυνατόν να ευρεθούν εύκολα. 

Εμείς καταγράψαμε ορισμένα τέλη από αυτά που είναι πιο γνωστά:
• Τέλη καθαριότητας.
• Για το τέλος ακίνητης περιουσίας όπως ρυθμίζεται από τα οριζό-

μενα, προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες, των ακινήτων έπρεπε να είχαν 
προβεί στη δήλωση του ακινήτου για τον καθορισμό του συντελε-
στή του τέλους ακίνητης περιουσίας.

• Σε επιχειρήσεις υγειονομικού (και τουριστικού) ενδιαφέροντος επι-
βάλλονται τέλη 5% και 2% (άλλαξε 0,5%) επί του συνολικού τζίρου 
των επιχειρήσεων.

• Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που επιβάλλεται σε όλα τα ακί-
νητα, που ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ.

• Φόρος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα.
• Τέλη κατάληψης πεζόδρομων και πεζοδρομίων με τραπεζοκαθί-

σματα σε επιχειρήσεις που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.
• Δαπάνες διαφήμισης και τέλος διαφήμισης υπέρ Δήμων για διαφη-

μιστικές πινακίδες που τοποθετούν εμπορικά καταστήματα στους 
δρόμους και κάθε τρόπο διαφήμισης επιχειρήσεων εκτός των 
εντύπων.

• Τέλος διέλευσης οχημάτων για βενζινάδικα, συνεργεία και άλλες 
επιχειρήσεις.

• Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
• Ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύ-

σεως και αποχετεύσεως.
• Τέλος χρήσεως υπονόμου και τέλος υδρεύσεως.
• Τέλη για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από ψυγεία παιχνίδια κ.λπ. 

σε περίπτερα και καταστήματα.
• Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης.
• Τέλος παρεπιδημούντων.
• Τέλη σε καταστήματα για ειδικές ζώνες (π.χ. παραλιακή ζώνη).
• Τέλος τοποθέτησης εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια από καταστή-

ματα.
• Τέλος χρήσης επιφάνειας χώρου και υπεδάφους από πρατήρια βεν-

ζίνης.
• Τέλος στα ATM μηχανήματα τραπεζών αυτόματης συναλλαγής.
• Τέλος οικοδομικών υλικών και υποπροϊόντων αυτών.
• Τέλος σε άδειες για κατάληψη χώρου πώλησης εποχιακών εμπορευ-

μάτων κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα.
• Τέλη λαϊκών αγορών.



ΣΕΛΙΔΑ 4 ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 180 μ2
2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 14
2 ΑΣΑΝΣΕΡ - 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΦΘΗΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 2103248418 - ΦΑΞ: 2103220406

e-mail: adekafe@otenet.gr

Τα Νικολοβάρβαρα
Μεγάλες γιορτές του Δεκέμβρη, στο έμπα του 

χειμώνα. Πλήθος οι δοξασίες, οι παροιμίες και 
τα έθιμα του λαού μας, που έχουν σχέση μ’ αυτές 
. Συνήθως σ’ αυτές έπιαναν τα πρώτα δυνατά 
κρύα, οι πρώτες παγωνιές και χιονοπτώσεις κι 
έτσι ήτανε σημαδιακές για τον άνθρωπο της υπαί-
θρου, τον άνθρωπο που πάλευε καθημερινά με τα 
στοιχεία της φύσης, που ζούσε στο πετσί του τις 
αλλαγές του κλίματος και των εποχών.
Οι γιορτές αυτές είναι τόσο συνδεδεμένες με 

τον ερχομό της βαρυχειμωνιάς, που ο λαός μας 
έλεγε σαν παροιμία: «Απ’ τα Νικολοβάρβαρα αρ-
χίζει κι ο χειμώνας». 
Η αγία Βαρβάρα (4 Δεκεμβρίου) θεωρείται προ-

στάτης των παιδιών από την ευλογιά και τις άλ-
λες εξανθηματικές αρρώστιες. Σε ορισμένα μέρη 
συνήθιζαν την ημέρα της γιορτής της, καθώς και 
σε περίοδο επιδημίας, να κάνουν μελόπιτες και 
να τις μοιράζουν στα σπίτια ή να τις αφήνουν σε 
σταυροδρόμια, ώστε αν έρθει η αρρώστια να είναι 
γλυκιά, ήπιας μορφής. Η συνήθεια αυτή θυμίζει 
ανάλογες αρχαίες προσφορές προς την Εκάτη.

5 Δεκεμβρίου, γιορτάζουμε τον Άγιο Σάββα, 
τον Άγιο Σάββα που «σαβανώνει» καθώς λέει το 
όνομά του: «Η Αγιά Βαρβάρα βαρβαρώνει, ο Άη-
Σάββας σαβανώνει κι ο Άη-Νικόλας παραχώνει.» 
Η παροιμία βέβαια αναφέρεται στο χιονιά, κατά 

μία άλλη όμως εκδοχή ο Άη Σάββας σαβανώνει 
τους νεκρούς και τους ετοιμάζει για τον κάτω 
κόσμο, ενώ, από την άλλη, προσπαθεί να απομα-
κρύνει το θάνατο από τους ζωντανούς, ως άγιος 
προστάτης και θεραπευτής. Αυτή τη μέρα σε μερι-
κές περιοχές, συνηθίζουν να φτιάχνουν φάβα στη 
μνήμη του, κι όπως λέει μια λαϊκή παροιμία: «Του 
Αη-Σάββα, τρώνε φάβα!»
Ο άγιος Νικόλαος (6 Δεκεμβρίου) είναι ο κύριος 

του υγρού στοιχείου και ο προστάτης των θαλασ-
σινών, οι οποίοι με πολλούς τρόπους εκδηλώ-
νουν την ευγνωμοσύνη τους σ’ αυτόν. Στις λαϊκές 
παραδόσεις ο άγιος περιγράφεται με ρούχα βρεγ-
μένα από αρμύρα, γένια που στάζουν θάλασσα 
και μέτωπο ιδρωμένο από την προσπάθειά του 
να τρέξει παντού, όπου κινδυνεύει πλεούμενο. 
Ο άγιος Ελευθέριος (15 Δεκεμβρίου) τιμάται με 

αργία από τις έγκυες γυναίκες, για να τους χαρίζει 
«καλή λευτεριά». Για τον ίδιο λόγο τον τιμούσαν 
και οι μαμές, οι οποίες μάλιστα, πηγαίνοντας στις 

ετοιμόγεννες, κρατούσαν για βοήθεια ένα εικονι-
σματάκι του αγίου.
Ο άγιος Μόδεστος, τέλος, που τ’ όνομά του 

θυμίζει το μόδι (μονάδα μέτρου για τα δημητριακά 
παλαιότερα), θεωρείται προστάτης των βοδιών 
και των άλλων ζώων και οι γεωργοί τον τιμούσαν 
εκείνα τα χρόνια με αργία και διάφορες εκδηλώ-
σεις (λειτουργίες κτλ.) την ημέρα της γιορτής του 
(16 ή 18 Δεκεμβρίου δεν είμαι σίγουρος). Η αργία 
τους επέτρεπε να περιποιηθούν με μεγαλύτερη 
φροντίδα τα ζώα τους, που κουράστηκαν τον 
προηγούμενο καιρό της σποράς.
Με τις γιορτές αυτές και προπαντός με το Δω-

δεκάμερο που έρχεται κατόπιν, (Χριστούγεννα 
μέχρι Φώτα) χαλαρώνει ο έντονος ρυθμός της 
καθημερινής ζωής, παίρνοντας ένα χαρούμενο 
και αισιόδοξο τόνο. Παλαιότερα οι μέρες αυτές, με 
τις παραδοσιακές αργίες και την όλη εθιμολογία 
τους, έδιναν την ευκαιρία σ’ όλους για διασκέδα-
ση και κοινωνική επαφή.
Σήμερα οι γιορτές, με τις σύγχρονες συνήθειες 

και τις επίσημες πια αργίες, δίνουν την ευκαιρία 
στους κατοίκους των πόλεων να βρεθούν στα 
πατρικά τους σπίτια κοντά στη φύση και να συν-
δεθούν νοσταλγικά με το παρελθόν.

ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
To αλληλέγγυον είναι μία ιδέα 

μερικών δεκάδων Ελλήνων πο-
λιτών που δεν άντεχαν άλλο να 
ακούνε ότι οι μεσάζοντες έπαιρ-
ναν από τον Έλληνα αγρότη την 
παραγωγή με ψίχουλα και την 
πωλούσαν στην Αθήνα ως χρυ-
σάφι.
Μια σειρά από στοιχεία μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
έχουν δίκιο.

Το σιτάρι το δίνει ο Αγρότης 
12 λεπτά το κιλό, την ίδια ώρα το 
μισό κιλό ψωμί!!!! έχει την επτα-
πλάσια τιμή. Το ίδιο συμβαίνει 
και με το ρύζι, το γάλα, τα φρού-
τα και όλα τα Ελληνικά Αγροτικά 
προϊόντα. Η πολιτεία απούσα 
έως προκλητικά απούσα. Δεν 
καίγεται καρφάκι σε κανέναν 
υπουργό την ώρα που η ίδια 
μάρκα Ελληνικής Φέτας πωλεί-

ται στο Μόναχο 4,15 ευρώ, στην 
πατρίδα που την παράγει το με-
γάλο σουπερμαρκετ, την πωλεί 
7,85 ευρώ!!!
Απλή αισχροκέρδεια; Διαλυμέ-

νο κράτος; Ή οργανωμένο σχέ-
διο εξόντωσης του Ελληνικού 
λαού από κάθε όπλο επιβίω-
σης. Η πλούσια σε αγροτική γη 
Ελλάδα κατάντησε να μην είναι 
αυτάρκης σε κανένα αγροτικό 
ή κτηνοτροφικό προϊόν.
Η παράδοση της αγοράς 

τροφίμων σε ομίλους σουπερ-
μάρκετ που ελέγχονται συντρι-
πτικά από πολυεθνικές, έχουν 
καταστήσει αυτά τα μαγαζιά 
σε σύγχρονη γκεστάπο!!!! Το 
προϊόν της πολυεθνικής (π.χ. 
χυμοί που έρχονται σε κατε-
ψυγμένες πλάκες από χώρες 
τρίτου κόσμου, αμφιβόλου 
ποιότητας), έχουν εκτοπίσει 
τον πάμφθηνο ελληνικό χυμό 
από τα ράφια.

Το ίδιο συμβαίνει παντού.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα του 

συνεταιρισμού.
Μια χούφτα Ρομαντικοί έφτια-

ξαν έναν συνεταιρισμό που ΧΩ-
ΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΕΡΔΟΣ θα διαθέτει 
τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, ώστε 
και ο αγρότης να επιβιώσει και ο 
κάτοικος της μεγαλούπολης να 
μην πεινάσει.
Τα προβλήματα πολλά. Λυτοί 

και δεμένοι έπεσαν επάνω για να 
μην τα καταφέρουν. Ευτυχώς για 
εμάς και δυστυχώς για αυτούς ο 
Συνεταιρισμός τα κατάφερε και 
θα ανοίξει και επίσημα σε λίγες 
ημέρες στην Οδό Αγίας Σοφί-
ας 50 στον Κολωνό το πρώτο 
του πρατήριο. Μας περιμένουν 
όλους και επειδή θα δοθεί έμφα-
ση στο Παραδοσιακό τσιπου-
ράκι, στην Ελληνική Μπύρα και 
τους Ελληνικούς χυμούς μας εν-
διαφέρει και επαγγελματικά.


