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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 
Συνάδελφοι, 
Το ποσό της ετήσιας συνδρομής σας είναι 25 € από 30 € 

που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Για τους νέους συνδρο-
μητές η επιβάρυνση είναι 5 € επιπλέον για την εγγραφή 
τους, στο Σωματείο μας. 
Στην συνδρομή αυτή συμπεριλαμβάνονται επίσης ο τι-

μοκατάλογος και η μηνιαία εφημερίδα μας “ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ 
ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ”. 
Πληροφορίες δίνονται απ’ το γραφείο της ΑΚΑ - Βουλής 

16 - Σύνταγμα - 2ος όροφος, τις ώρες 8.30 π.μ. - 15.00 
μ.μ., στο τηλ. 210 3248418 και από τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημά σας είμαστε πάντα στη διά-

θεσή σας. 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Για τις 30 Μαρτίου 2012 όρισε ημέρα Γενικής Συνέλευσης η απερ-

χόμενη Διοίκηση και στις 30 Μαρτίου και ώρα 11.00-16.00 θα γίνουν 
οι εκλογές για ανάδειξη Νέας Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Η Γενική 
Συνέλευση και οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της Α.Κ.Α., Βουλής 
16 - 2ος όροφος - ΑΘΗΝΑ.

Ας προσπαθήσουν οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα της επαρχίας, να νομι-
μοποιηθούν έτσι που η Νέα Διοίκηση να είναι δυνατή και να παλέψει 
για τα προβλήματα του Κλάδου.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Οδός Βουλής 16 - 2ος όροφος
Τηλ. 210-3248418, 210-3220406 - Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Προς άπαντα τα Τακτικά Μέλη
Αγαπητέ Συνάδελφε, 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας, 

παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της τελικής ετήσιας τα-
κτικής Γενικής Συνέλευσης της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, η οποία θα γίνει την 
30 Μαρτίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία 
της Α.Κ.Α. - Βουλής 16 - 2ος όροφος - Αθήνα, με θέματα Ημερησίας 
Διατάξεως: 

Διοικητικός και Διαχειριστικός Απολογισμός ετών 2009, 2010, 1. 
2011.
Έγκριση Ισολογισμών 2009-2010-2011 και Προϋπολογισμού 2012.2. 
Απαλλαγή της Διοικήσεως από πάσα ευθύνη για τα πεπραγμένα των 3. 
ετών 2009, 2010 και 2011.
Τροποποίηση Καταστατικού βάσει του αρ. 11 και αρ. 13 παρ. 2.4. 
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις Αρχαιρεσίες που θα γίνουν 5. 
στις 30 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 - 16.00, για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και 
αντιπροσώπων για την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Διάφορες Ανακοινώσεις.6. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. 
Ιωάννης Κατσόγιαννης

Ο Γενικός Γραμματέας 
Ηλίας Μπουζινέκης 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Ε.Β.Ε.Α.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 18/01/2012 
ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

2. Α’ ΑΝΤΙΠΡ/ΡΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

3. Β’ ΑΝΤΙΠΡ/ΡΟΣ ΔΑΒΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

4. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΟΥΛΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

- -

6. ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

7. ΕΦΟΡΟΣ - -

Aνακοίνωση 
Το σωματείο μας συνεργάζεται με έγκριτο λογιστικό γρα-
φείο. Για τυχόν πληροφορίες λογιστικές ή φοροτεχνικές, 
δωρεάν, επικοινωνήστε με το Σωματείο μας τις ώρες 

λειτουργίας: 8.30 π.μ. - 15.00 μ.μ.

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ!!!
Μήπως ήρθε η ώρα να στα-

θούμε πιο κοντά ο ένας με τον 
άλλο και να απαιτήσουμε από 
κοινού;
Το πρόβλημα ανέκαθεν με τα 

μικρομάγαζα ήταν ότι ο ένας 

επαγγελματίας αναγκαστικά 
ανταγωνιζόταν τον άλλο.
Πάει καλά ένα καφενείο;; ανα-

γκαστικά θα πάρει δουλειά από 
τον γείτονά του. Με αυτή την 

ΠΟΙΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ; 
ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Αυθαίρετοι και συκοφαντικοί ισχυρισμοί αποδεικνύονται όσα 
λέγονται για τις ώρες εργασίας των λαών του ευρωπαϊκού Νότου 
και ειδικότερα τους Έλληνες. Επιστημονική έρευνα που είδε το 

συνέχεια στη σελ. 2

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΑΘΑΥΜΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ εγγεγραμμένα 60.000 

μέλη.
Αποτελεί πραγματική ντροπή ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!! Ότι στις τελευταίες 

εκλογές ψήφισαν λίγο περισσότερα από 5.000 μέλη.

Στον Πρόεδρο της Α.Κ.Α. και της Ο.Κ.Ε. κ. Ιωάννη 
Κατσόγιαννη ευχόμαστε  Χρόνια Πολλ ά  για την ονομαστική 

του εορτή!  Ο νέος χρόνος να του χαρίσει Υγεία - Αγάπη - 
Ευτυχία  και ό,τι άλλ ο επιθυμεί.

Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το σωματείο μας συνεργάζεται με τη Νομικό 
Σύμβουλο κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ. επικοινωνίας: 6945772210 και 2105737350
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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

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ!!!

νοοτροπία και με πολλές τρι-
κλοποδιές έχω βιώσει επί πολλά 
χρόνια συγκρούσεις συναδέλ-
φων μεταξύ τους για όποιο λόγο 
μπορεί να φανταστεί κανείς. 
Ακόμα και καταγγελία συναδέλ-
φων ότι τους κατήγγειλαν στην 
αστυνομία ή στον Δήμο ή στην 
Εφορία και το ΙΚΑ “αντίπαλοι” 
επαγγελματίες.
Με αυτή τη λογική “να βγά-

λει ο ένας το μάτι του άλλου” 
και ιδιαίτερα σε εποχές ισχνών 
αγελάδων όπου αντικειμενικά τα 
εισόδημα μας μειώνεται, υπάρχει 
ορατός ο κίνδυνος να ΓΙΝΕΙ ΚΑ-
ΝΟΝΑΣ Η ΛΟΓΙΚΗ: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΣΟΥ Η ΖΩΗ ΜΟΥ.
Ο Φόβος του λουκέτου των 

χρεών και της ανεργίας, μας 
κάνει λιγότερο αλληλέγγυους με 
τον γείτονα επαγγελματία με τον 
οποίο εκτός από ανταγωνιστές 
είμαστε και συνάδελφοι.
Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή 

όμως τι θα γινόταν αν αντί να 
είμαστε αδιάφοροι ή να προ-
σπαθήσουμε ο ένας να βγάλει 
το μάτι του άλλου, ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΖΟΜΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΑΜΕ 
ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ.
Ο τιμοκατάλογος της Αδελ-

φότητας αποτελεί μίας πρώτης 
τάξεως ευκαιρία ώστε απέναντι 
στον κόσμο μας να έχουμε μία 
ενιαία εικόνα η οποία θα μας 
κατοχυρώνει στα μάτια του ως 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ, και να δίνει σαφή 

εικόνα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών που πρέπει να έχει 
το Καφενείο.
Από την άλλη το σοβαρότερο 

πρόβλημα είναι τα προϊόντα που 
διαθέτουμε τα οποία πολλές φο-
ρές οι επιχειρήσεις που μας τα 
διακινούν αντί να μας βοηθούν, 
στην ουσία μας υπερτιμολογούν 
και πολλές φορές ακολουθούν 
δυσμενή τιμολογιακή πολιτική 
εναντίον μας.
Τι θα γινόταν όμως αν αντί για 

μία παραγγελία που δίνει ο κάθε 
συνάδελφος, εξαρτιώντουσαν 
500 παραγγελίες προς τον ίδιο 
προμηθευτή;
Αν π.χ. η παραγγελία σε καφέ 

που για ένα μαγαζί μπορεί να 
είναι ένα κιλό ήταν μέρος μιας 
ευρύτερης συμφωνίας με τον 
προμηθευτή ότι αν μας δώσει 
την έκπτωση και την ποιότητα 
που θέλουμε τότε ένα μεγάλο 
μέρος καφενείων τα οποία θα 
συνεργάζονται μεταξύ τους, θα 
παραγγείλει από τον ίδιο; Αν ένας 
προμηθευτής φερθεί ακατάλληλα 
σε ΕΝΑΝ!!!! Συνάδελφο Καφετζή 
τότε ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΟΥΝ!!!!
Έχω την εντύπωση ότι σε 

αυτήν την περίπτωση το κόστος 
παραγγελιών θα έπεφτε κατα-
κόρυφα γιατί ο προμηθευτής 
θα ήταν υποχρεωμένος να μην 
μας αντιμετωπίσει σαν παραγ-
γελία του ενός κιλού αλλά του 
ενός τόνου!!! Η μεγάλη εταιρεία 
αναψυκτικών που πουλάει στην 
μισή τιμή το ίδιο προϊόν στο 
Σούπερ Μάρκετ από ότι σε εμάς, 

θα ήταν υποχρεωμένη να μην 
μας δει σαν παραγγελία των δύο 
τελάρων αλλά των δύο χιλιάδων 
τελάρων!!!!
Έτσι θα ήταν υποχρεωμέ-

νος ο μεγάλος προμηθευτής 
πολυεθνική εταιρεία που μας 
αντιμετωπίζει σαν τον μικρό πε-
λάτη, να υποχρεωθεί μέσα από 
τον συνεργατισμό μας, να μας 
αντιμετωπίσει και στον τομέα 
της παραγγελίας, και στον τομέα 
της πίστωσης αλλά κυρίως και 
στον τομέα των προσφορών ΩΣ 
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΛΑΤΗ, των 500 ή 
1000 καφενείων, και όχι σαν τον 
φτωχό συγγενή.
Πιστεύω συνάδελφοι ότι στις 

δύσκολες και απάνθρωπες ημέ-
ρες που ζούμε με το φόβο του 
λουκέτου, με την πελατεία μας να 
μειώνεται, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!!
Η Ιδέα της ανασύστασης του 

Συνεταιρισμού ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ και 
λοιπών Επισιτιστών δεν είναι κάτι 
που το σκέφθηκα σήμερα. Το 
σκεφτόμουν όλα αυτά τα χρόνια. 
Κάθε φορά που η ίδια εταιρεία ξε-
φόρτωνε το ίδιο προϊόν σε εμένα 
και κατόπιν στο Σούπερ Μάρκετ 
της γειτονιάς. Γιατί το Σούπερ 
Μάρκετ το οποίο δεν έχει ένα 
υποκατάστημα αν διαφωνήσει 
με την τιμολογιακή πολιτική του 
προμηθευτή θα τον βγάλει από 
όλα τα καταστήματά του.
Ενώ εμείς αν κάποιος προ-

μηθευτής δώσει πιο ακριβά το 
προϊόν του, δεν έχουμε καμία 
δυνατότητα, γιατί ουσιαστικά 
βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση. 

ΠΟΙΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ; 
ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

φως της δημοσιότητας (και η 
οποία πραγματοποιήθηκε από 
την στατιστική υπηρεσία της 
ΕΕ την Eurostat COE και τη 
γαλλική Rexecode) αποδεικνύει 
ότι οι έλληνες έχουν κατακτήσει 
το αργυρό μετάλλιο στις ώρες 
εργασίας! Δουλεύοντας 1.971 
ώρες ετησίως βρίσκονται στη 
δεύτερη θέση της λίστας με 
τους πιο σκληρά εργαζόμενους 
της ευρωζώνης. Στην πρώτη 
θέση βρίσκονται οι κάτοικοι της 
Μάλτας. Ενώ στη Γερμανία, που 
υποτίθεται ότι είναι οι πιο σκλη-
ρά εργαζόμενοι, απασχολούνται 
1.904 ώρες. Βρίσκονται δηλαδή 
πολύ πιο χαμηλά. 
Φυσικά ας μη πούμε πόσες 

ώρες εργάζονται οι μικρομεσαίοι 
γιατί θα πάθουν “ταράκουλο” οι 
κατήγοροι της χώρας μας. Αρκεί 
να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 
επαγγέλματα που ο ετήσιος χρό-
νος εργασίας ξεπερνά τις 4.000 
ώρες όπως οι βενζινοπώλες, οι 
αρτοποιοί, οι ζαχαροπλάστες...

Και ρωτάμε ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΔΟΥ-
ΛΕΥΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ;
ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ 

ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ;
Βρείτε την απάντηση και κερ-

δίστε Δωρεάν “Λουκέτο” για τα 
μαγαζιά μας.
Α. Οι “Έλληνες” Πολιτικοί;
Β. Οι “Έλληνες” Πολιτικοί; ή
Γ. Οι “Έλληνες” Πολιτικοί;

Γιατί και ακόμα και αν εμείς αρ-
νηθούμε να βάλουμε το προϊόν 
ο συνάδελφος γείτονας θα το 
διαθέτει, άρα υπάρχει ορατός 
ο φόβος της απώλεια πελατών. 
Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όμως 
στα Σούπερ Μάρκετ τα οποία 
ακριβώς επειδή έχουν ισχύ στην 
αγορά, έχουν την δυνατότητα 
να “εξαφανίσουν” ένα προϊόν, να 
το αντικαταστήσουν με ένα άλλο 
και πολλές φορές σε πιο προσιτή 
τιμή. 
Ας σκεφθεί ο κάθε ένας συ-

νάδελφος που θα μπορούσε 
να διαμορφωθεί το κόστος αν 
συστήναμε το ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ-
ΜΟ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΩΝ.
Αν μέσα από τον Συνεταιρισμό 

ακολουθούσαμε μία κοινή πολιτι-
κή παραγγελιών που να συνδυάζει 
την Ποσότητα Παραγγελίας των 
μελών του Συνεταιρισμού, με την 
πολιτική τιμών, την ποιότητα, τις 
προσφορές επί του είδους, και 
την πίστωση, οι οποίες θα είναι 
ενιαίες για τα είδη που θα συμ-
φωνούμε.
Σκεφθείτε πως θα μας αντιμε-

τωπίζει ο προμηθευτής αν σε κάθε 
παραγγελία μας ξέρει ότι δεν είναι 
τα δύο τελάρα μόνο του δικού 
μας μαγαζιού, αλλά και τα υπόλοι-
πα εκατοντάδες ή χιλιάδες τελάρα 
που θα παραγγείλουν τα υπόλοι-
πα μέλη του Συνεταιρισμού.
Νομίζω ότι θα ήταν καλύτε-

ρα!!!
Όμως επειδή χωρίς αντίλογο και 

διάλογο δεν επιτυγχάνεται τίποτα 
παρακαλώ τους Συναδέλφους 
που συμφωνούν να μας γνωρί-
σουν εγγράφως αν θα ήθελαν να 
μετάσχουν σε ένα τέτοιο εγχεί-
ρημα το οποίο έτσι και αλλιώς θα 
έχει για τον καθένα μας, σχεδόν 
μηδενικό κόστος, μιας και τα κα-
ταστατικά και τις λοιπές ενέργειες 
θα τα αναλάβει η ΑΚΑ.
Κυρίως όμως αυτοί που διαφω-

νούν θα είχαμε διπλά την ανάγκη 
του διαλόγου μαζί τους, ώστε 
να πλουτίσουμε από την όποια 
εμπειρία ή διαφωνία.
Πάντως γνώμη μου είναι επειδή 

η κρίση θα συνεχιστεί και θα εντα-
θεί ο Συνεταιρισμός θα πρέπει να 
προχωρήσει.
Έχω αρχίσει έρευνα προμη-

θευτών οι οποίοι με βλέπουν έως 
σήμερα σαν δυο τελάρα για το 
ποια θα είναι η πολιτική τους, αν 
πίσω από τα δύο τελάρα ακολου-
θήσουν 2.000 χιλιάδες τελάρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Κ.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
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συνέχεια από σελ.1

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΑΘΑΥΜΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΑ
Σας παραθέτουμε τον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του ΕΕΑ 

και για μία ακόμη φορά ΑΣΚΟΥΜΕ ΔΡΙΜΥΤΑΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ στους συνα-
δέλφους που δεν κατάφεραν να βρουν 20 λεπτά για να στηρίξουν 
έναν θεσμό που έχει μπει στο μάτι του ΔΝΤ.

Τα αποτελέσματα των εκλογών
Στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν μέρος 14 ψηφο-

δέλτια εκ των οποίων οι 13 συμμετέχουν στη νέα σύνθεσή του. Της 
Εφορευτικής Επιτροπής προήδρευσε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών κ. 
Ιωάννης Παπαϊωάννου.
Γενικά στοιχεία
Έτος 2011 2006 2001

Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς 
καταλόγους

58.374

Ψήφισαν 5.383 6.440 4.496
Έγκυρα 5.294 6.360 4.445
Άκυρα - Λευκά 89 80 51

Αποτελέσματα κατά συνδυασμό και τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ:
Εγγεγραμμένοι 50.834, ψήφισαν 3.707, 
έγκυρα 3.644 - έδρες 53
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Ψήφοι έδρες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 878 13

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΣ 659 10

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 541 8

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 338 5

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 287 4

ΕΛΠΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 245 4

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Κ.Μ.Ε.Ε.Α.)

160 2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 153 2

SCAFEBAR - ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 144 2

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 125 2

ΣΕΠ - ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 88 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 26 -

Σύνολο 3644 53

Όμως ποιοι και πόσοι έχουν ευθύνη για αυτήν την κατάντια των 
Επιμελητηρίων; 
Καταρχάς οι εκάστοτε Διοικούντες των Επιμελητηρίων οι οποίοι 

κατάντησαν τα επιμελητήρια σε συντεχνιακές παρεούλες. 
Ευχόμαστε στη νέα Διοίκηση του ΕΕΑ καλή δύναμη και να κατα-

φέρει να ενώσει όλους τους Επαγγελματίες στην λογική Διεκδίκησης 
καλύτερων συνθηκών ώστε να μην κλείσουν τα μαγαζιά μας. 
Θα είμαστε πάντα δίπλα στη Διοίκηση όπου και όποτε χρειαστεί.
ΟΜΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΠΑΘΗ ΘΕΑΤΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
ΜΟΝΟ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΜΕΝΑΔΕΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 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).

Τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι επιχειρήσεις για τις αλλαγές 

στο φορολογικό
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι 

να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις τις 
αλλαγές που ισχύουν από την 
01/01/2012, σύμφωνα με την μέχρι 
σήμε ρα ισχύουσα νομοθεσία.

1. Τα φορολογικά στοιχεία που 
εκδίδονται στις συναλλαγές με τους 
ιδιώτες και που έχουν αξία άνω 
των 1.500 € για πώληση αγαθών 
ή παρο χή υπηρεσιών εξοφλούνται 
αποκλειστικά μέσω τραπέζης με 
πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες του 
αγοραστή ή με επιταγή, αποκλείο-
ντας την εξόφληση με μετρητά.
Στο όριο των 1.500€ συμπεριλαμ-

βάνεται και ο Φ.Π.Α. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η 

διενέργεια της συναλλαγής γίνεται 
σε ημέρες και ώρες που οι τράπε-
ζες είναι κλειστές ή οι ιδιώτες δεν 
μπορούν για αντικειμενικούς λόγους 
να πληρώσουν μέσω τραπέζης ή 
επιταγής ακολουθείται η εξής δια-
δικασία.
Από την επιχείρηση που πουλά 

παραλαμβάνονται μετρητά ή συναλ-
λαγματικές και εκδίδεται λογιστικό 
παραστατικό “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑ-

ΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ή ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ” η συγκεκριμένη 
απόδειξη είναι αθεώρητη.
Σε αυτήν αναγράφομε το ποσό, 

τον τρόπο εξόφλησης, την αιτιολογία 
που εισπράττουμε και τον αύξοντα 
αριθμό.
Η επιχείρηση υποχρεούται το 

ποσό των μετρητών που εισπράττει 
να το καταθέσει σε τραπεζικό της 
λογαριασμό το αργότερο εντός δυο 
εργάσιμων ημερών.
Τα παραστατικά της τραπεζικής 

κατάθεσης συσχετίζονται με τις ως 
άνω “Αποδείξεις”.

2. Με την ΠΟΛ 1159/2011 το 
Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε 
ότι τα ποσά των δαπανών που δεν 
αναγνωρί ζονται για έκπτωση (φο-
ρολογική αναμόρφωση) πρέπει να 
καταχωρούνται σε λογαριασμούς 
τάξεως από 01.01.2012 το αργότερο 
μέχρι την οριστικοποίηση των λογι-
στικών εγγραφών κάθε μήνα.

3. Οι επιχειρήσεις από 01/01/2012 
έχουν υποχρέωση να παρακρατούν 
φόρο εισοδήματος των υπαλλήλων 
τους με την ακόλουθη κλίμακα.

Κλιμάκιο Εισοδήματος 
(ευρώ)

Φορολογικός 
Συντελεστής %

Φόρος Κλιμα-
κίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδή-
ματος (ευρώ)

Σύνολο Φό-
ρου (ευρώ)

5.000 0 0 5.000 0
7.000 10 700 12.000 700
4.000 18 720 16.000 1.420
10.000 25 2.500 26.000 3.920
14.000 35 4.900 40.000 8.820
20.000 38 7.600 60.000 16.420
40.000 40 16.000 100.000 32.420
Άνω των 100.000 45

Εκτός από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος οι εργοδότες υπο-
χρεούνται κατά την καταβολή του μισθού ή του ημερομισθίου, να κάνουν 
παρακράτηση και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011 ως 
εξής: 

1% για ετήσιο εισόδημα από 12.001 - 20.000 
2% για ετήσιο εισόδημα από 20.001 - 50.000 
3% για ετήσιο εισόδημα από 50.001 -100.000 
4% για ετήσιο εισόδημα από 100.001 -άνω
Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει στον Ο.Α.Ε.Δ. την οικειοθελή 

αποχώρηση μισθωτού εντός 8 ημερών. Σε περίπτωση μη αναγγελίας εντός 
των 8 ημερών και εφόσον ο εργοδότης δεν μπορεί να αποδείξει από κανέ να 
έγγραφο την ημερομηνία αποχώρησης επιβάλλεται πρόστιμο 400€ από την 
9η ημέρα μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από 
αυτόν που έληξε η προθεσμία.
Μετά από την παραπάνω ημερομηνία το ύψος του προστίμου διαμορ-

φώνεται στα 800€
Σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου εντός 15 ημερών από την 

επίδοση της σχετικής πράξης τότε έχου με έκπτωση 20%.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη δύσκολη αυτή περίοδο να είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην πλη ρώνουμε άσκοπα πρόστιμα.

“ΔΡΑΣΗ”

Κοινωνικά άδικη η μείωση των συντάξεων
Η πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει όλες τις συντάξεις που υπερ-

βαίνουν τα 1.300 ευρώ κατά 12% αποτελεί προκλητική αδικία για τους 
συνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ και κοινωνικά αδικαιολόγητη εύνοια 
για τους συνταξιούχους των “ευγενών” ταμείων, τονίζεται σε ανακοίνωση 
της “Δράσης”.

“Επειδή για την ίδια σύνταξη οι εισφορές στο ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ είναι 
πολλαπλάσιες από τις αντίστοιχες των “ευγενών” ταμείων και επειδή οι 
μεν συνταξιούχοι του ΙΚΑ συνταξιοδοτούνται στα 65 ενώ οι “ευγενείς”, 
κατά κανόνα, στα 55. Και επειδή οι συνταξιούχοι των “ευγενών” ταμείων 
έχουν και πλήθος άλλων παροχών πέραν της σύνταξης. Η συμφωνία 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. για τις συντάξεις είναι άλλη μια απόδειξη της συνεχιζό-
μενης εξάρτησης των δύο κομμάτων από τις κρατικοδίαιτες συντεχνίες. 
Η “Δράση” εκφράζει την απογοήτευσή της από τη συμμετοχή του κ. 
Παπαδήμου σε αυτή την αδικία” επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
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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

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. 

Απόκριες - Καρναβάλι 
Οι Αποκριές και το Καρναβάλι, είναι για 

όλους μας, μέρες γλεντιού μεταμφίεσης 
και ξεγνοιασιάς.
Κατά πάσα πιθανότητα η λέξη Καρνα-

βάλι, προέρχεται από τις λατινικές λέξεις 
“carrus navalis”, που σημαίνουν ναυτικό 
αμαξίδιο. Κι αυτό γιατί, στις πομπές που 
γίνονταν κατά την διάρκεια των Ελευσί-
νιων Μυστηρίων, (που όπως και τα Διο-
νύσια, ήταν οι πρόγονοι του σημερινού 
καρναβαλιού), για να μεταφερθεί το Ιερό 
Πέπλο της Αθηνάς στον Παρθενώνα, 
μέσω της Ιεράς Οδού, παρήλαυνε και 
μια μικρογραφία Ιερού Πλοίου, όπως της 
Πάραλου από την Δήλο, ή της Σαλαμινίας. 
Οι μικρογραφίες αυτές είχαν ρόδες, τις 
στόλιζαν με άνθη και καρπούς, και έπαιρ-
ναν μέρος στις πομπές. Σε αρχαία αγγεία 
συναντάμε παράσταση του Διονύσου 
που κάθεται πάνω σε ένα τέτοιο πλοίο.
Το Καρναβάλι είναι μια από τις γιορτές 

που έχουν καθιερώσει οι άνθρωποι κατά 
τις οποίες μπορούν να γλεντούν ελεύθε-
ρα και χωρίς περιορισμούς.
Οι μεταμφιέσεις πρωτοεμφανίζονται 

περίπου το 2000 π.Χ. στην Ασία, και 
συγκεκριμένα στη Μεσοποταμία και τη 
Βαβυλώνα. “Η δούλα ντύνεται κυρά και 
ο υπηρέτης αφέντης”.
Σε πιο πρόσφατες εποχές, οι μεταμ-

φιέσεις κυριαρχούσαν όχι μόνο στο 
Βυζάντιο, όπου η απόκρια έπαιρνε πάν-
δημο χαρακτήρα, αλλά σε ολόκληρη την 
Ευρώπη καθώς και σε άλλους λαούς. Ο 
μεταμφιεζόμενος άλλοτε έπαιρνε μαγική 
δύναμη για να τη χρησιμοποιήσει για το 
καλό της παραγωγής και άλλοτε για να 

ξεγελάσει τα επιβλαβή πνεύματα.
Η συνήθεια αυτή, ήδη από τον 2ο μ.Χ. 

αιώνα, βρήκε αντίθετη την εκκλησία, 
που έβλεπε σε αυτές τις εκδηλώσεις την 
συνέχιση των ειδωλολατρικών εθίμων. 
Εκκλησιαστικοί συγγραφείς, όπως ο 
Κλήμης Αλεξανδρείας και ο Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος, με πύρινο λόγο στηλί-
τευαν όσους μεταμφιέζονταν και συμ-
μετείχαν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Από τα 
κείμενα τους μαθαίνουμε, ότι στρατιώτες 
μεταμφιέζονταν σε άρχοντες, άνδρες σε 
γυναίκες, γυναίκες σε άνδρες, πλούσιοι 
σε φτωχούς, φτωχοί σε πλούσιους και 
άλλοι σε ζώα. Φορούσαν προσωπεία, 
έπαιρναν μέρος σε πομπές, και ενοχλού-
σαν τους περαστικούς με πειράγματα και 
χοντρά αστεία.
Παρ’ όλες όμως τις απαγορεύσεις από 

την εκκλησία, οι γιορτές αυτές επιβίωσαν 
στο Βυζάντιο, κάτι που ανάγκασε την 
Εκκλησία κατά τα 
τέλη του 7ου αιώ-
να, στην εν Τρούλ-
λω  Οικουμενική 
σύνοδο, να ασχο-
ληθεί με αυτή την 
“ειδωλολατρική” 
συνήθεια των Βυ-
ζαντινών. Οι Κανό-
νες της συνόδου, 
απαγόρευαν στους 
άνδρες και στις γυ-
ναίκες να μεταμφι-
έζονται στο άλλο 
φύλο, καθώς και 
να φορούν μάσκες, 

με την απειλή του αφορισμού. Ωστόσο 
υπάρχουν μαρτυρίες για μεταμφιέσεις 
κατά τον 10ο και μέχρι τον 12ο αιώνα.
Η περίοδος πριν την έναρξη της νηστεί-

ας της Μεγάλης Σαρακοστής, συνδέθηκε 
με την ελευθερία της διασκέδασης που 
επιτρέπει η μεταμφίεση, και μέσα από 
λαϊκά δρώμενα ήθη και έθιμα, έφτασε 
μέχρι τις μέρες μας, με διασκεδάσεις, 
συμπόσια, τις “μουτσούνες”, τους “κου-
δουνάτους” που με αθυροστομίες και 
αστεία πειράζουν όποιον βρουν στον 
δρόμο τους και δρώμενα, με εικονικές 
μάχες ή δίκες.
Μπορεί το Καρναβάλι και οι Απόκριες 

να ξεκίνησαν από πολύ παλιά, μπορεί οι 
γιορτές αυτές να πήραν πολλά ονόματα, 
αλλά ένα πράγμα παρέμεινε σταθερό. Η 
διάθεση του ανθρώπου να μασκαρευτεί, 
να γελάσει, να διασκεδάσει ή απλά να 
γιορτάσει την αγάπη του για τη ζωή.

Εορτολόγιο μηνός Ιανουαρίου
Το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Βασίλειο, Βασιλική, Φώτη, Φωτεινή, Ιωάννη, Ιωάννα, Τατιάνα, 

Αντώνιο, Αντωνία, Θανάση, Αθανασία, Ευθύμιο, Ευθυμία, 
Αγνή, Τιμόθεο, Ξένη, Γρηγόρη, Μαργαρίτα, Ξενοφώντα.

Φόβος για νέα λουκέτα

Χωρίς ιδιαίτερους τζίρους στα εμπορικά καταστήματα κυ-
λούν και αυτές οι εκπτώσεις, όπως τουλάχιστον συζητούν 
μεταξύ τους οι ίδιοι οι έμποροι. Δεν κρύβουν μάλιστα 

σε ιδιωτικές συζητήσεις, τους φόβους τους για νέα λουκέτα στην 
αγορά αφού ούτε οι τζίροι βοηθούν αλλά ούτε και η υψηλή φορο-
λογία για να κρατηθούν μαγαζιά. Περισσότερο τυχεροί αυτοί που 
για χρόνια έκτιζαν την πελατεία τους και έχουν πίσω ένα όνομα, 
ποιοτικά προϊόντα και καλές τιμές να παρουσιάσουν. Χαμένοι 
βγαίνουν οι νέοι επιχειρηματίες γιατί πέρα από το ότι ο κόσμος 
δεν ψωνίζει, δεν λαμβάνονται και μέτρα για την ανακούφιση των 
επιχειρηματιών. Τι άλλο να κάνουν, λοιπόν, αντιμετωπίζουν στωικά 
τη μοίρα τους.

Ν.Κ.


