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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΚΕ 30/3/2012
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΩΝ 2009 - 2010 - 2011 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Συνάδελφοι,
η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ την τριετία που πέρασε εργάστηκε 

σκληρά για να διεκπεραιώσει τα προβλήματα του κλάδου. Έστειλε υπο-
μνήματα σε αρμόδιους φορείς, είχε επαφές με συνδικαλιστικά όργανα 
(ΓΣΕΒΕΕ - ΟΕΒΕΑ - ΠΟΕΣΕ - Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Β.Ε.) συναντήσεις σε Υπουργεία 
με Υπουργούς - Βουλευτές - Γεν. Γραμματείς και συμμετείχε σε κινητο-
ποιήσεις προωθώντας αιτήματα για τα θέματα του κλάδου.

Όλες αυτές οι ενέργειες που έγιναν από την Ομοσπονδία μας ήταν 
απαραίτητες όμως δεν φτάνουν για να πετύχουμε τους σκοπούς 
μας, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να έχουμε δύναμη και 
να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και τους αγώνες.
Όπως γνωρίζετε ένας αγώνας δεν χάνεται όταν δεν κερδίζεται, χά-

νεται όταν εγκαταλείπεται.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ που μας απασχόλησε και συνεχίζει να μας απασχολεί 

είναι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ.
Η Ομοσπονδία μας έστειλε υπομνήματα και είχε συναντήσεις στο 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους Υπουργούς 
κ. Αβραμόπουλο, κ. Ξενογιαννακοπούλου και με τον Γραμματέα του 
Υπουργείου κ. Δημόπουλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΟΚΕΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΟΚΕ
Την Παρασκευή 30/3/2012 διεξήχθησαν εκλογές στην ΟΚΕ 

για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής. 
Οι εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι παρακά-

τω:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσόγιαννης Ιωάννης (ΑΘΗΝΑ)
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλούδης Παναγιώτης (ΚΑΒΑΛΑ)
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλάδος Θωμάς (ΚΡΗΤΗ)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπουζινέκης Ηλίας (ΑΘΗΝΑ)
ΤΑΜΙΑΣ: Χουλιάρας Δημοσθένης (ΑΘΗΝΑ)
ΕΦΟΡΟΣ: Μαρούλη Θεοδώρα (ΑΘΗΝΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Διγώνης Γεώργιος (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μαβινάκης Δημήτριος (ΚΑΒΑΛΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μερκουρόπουλος Ελευθέριος (ΚΑΒΑΛΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παπανδρεοπούλου Αγλαΐα (ΑΘΗΝΑ)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Παππά Αντιγόνη (ΑΘΗΝΑ)
Οι εκλεγέντες για την Εξελεγκτική Επιτροπή είναι οι παρακά-

τω:
Πετσαγγουράκης Ευστάθιος (ΚΑΒΑΛΑ) συνέχεια στη σελ. 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

Αριθ. Εγκρισ. Καταστατικού Ν. Μ. 2695/72 - Ν. 1712/87 - Ν. 
1746/88
Γραφεία: ΒΟΥΛΗΣ 16 - Τηλ. 210-3220.406 - 210-3248.418 - 10563 

ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Πρωτ.: 155 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του Σωματείου μας 

παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της πρώτης ετησίας 
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ», η οποία θα 
γίνει την 27η Απριλίου 2012 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 στα 
γραφεία της Α.Κ.Α. οδός Βουλής 16 - 2ος όροφος Σύνταγμα με θέ-
ματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Διοικητικός και Διαχειριστικός απολογισμός έτους 2011
2. Έγκρισις ισολογισμού 2011 και Προϋπολογισμού 2012
3. Απαλλαγή της Διοικήσεως πάσης ευθύνης δια τα πεπραγμένα 

του έτους 2011
4. Ανακοινώσεις Προέδρου

Εν Αθήναις τη 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Γεν. Γραμματεύς ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΣΗΜ.: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γεν. Συνέλευση έχουν άπαντα τα 
μέλη που έχουν εξοφλήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις των του έτους 
2011 προς την «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ».
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο 

και ώρα την επόμενη Παρασκευή 4 Μαΐου ώρα 12:00 και σε περί-
πτωση μη απαρτίας πάλι, την επόμενη Παρασκευή 11 Μαΐου και 
ώρα 12:00.
Χωρίς να σταλούν νέες προσκλήσεις.

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Συνάδελφοι σας προσκαλούμε 
όλους να πάρετε μέρος στην Ετή-
σια Γενική Συνέλευση του Σω-
ματείου μας, διότι τα αιτήματα 
που απασχολούν τα παραδοσιακά 
καφενεία είναι πολλά αλλά και 

κοινά και ενδιαφέρουν όλους τους 
συναδέλφους. 
Πρέπει να παρευρεθείτε όλοι, 

να θέσετε τα προβλήματά σας και 
μαζί να συζητήσουμε τρόπους 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46 - 10433 ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210-3816000 - ΦΑΞ: 210-
3820735 - http://www.gsevee.gr - E-mail: gsevee@gsevee.gr

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Ενημέρωση για τρόπους ρύθμισης 
ασφαλιστικών οφειλών - τελευταίες εξελίξεις 

στην “ασφαλιστική” ατζέντα
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έγιναν δεκτές προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για επιπρόσθετες ρυθμίσεις 

αποπληρωμής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ιδίως 
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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. Κατσόγιαννης
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 €
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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 εί-
ναι 5 € επιπλέον για την 
εγγραφή τους, στο Σω-
ματείο μας. 
Στην συνδρομή αυτή 

συμπεριλαμβάνονται 
επίσης ο τιμοκατάλογος 
και η μηνιαία εφημερίδα 
μας “ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑ-
ΦΕΠΩΛΩΝ”. 
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 Δι-
οικητικού Συμβουλίου. 
Ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για τη συνερ-
γασία σας. 
Για οποιοδήποτε πρό-

βλημά σας είμαστε πά-
ντα στη διάθεσή σας. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

Τους επισκεφτήκαμε αρκετές 
φορές με παρουσία επιτροπής 
της ΟΚΕ, θέτοντας απόψεις και 
προτάσεις για την απαγόρευση 
του καπνίσματος.
Επίσης κάναμε διαμαρτυρία για 

το κάπνισμα στέλνοντας Δελτία 
Τύπου στις εφημερίδες - στους 
ραδιοσταθμούς - στους τηλεο-
πτικούς σταθμούς ακόμα και σε 
τοπικά κανάλια. 
Έγινε συνάντηση όπως ήδη 

γνωρίζετε με την ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ και με 
εκπροσώπους του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου της Τουρκίας, της 
οποίας περισσότερα στοιχεία 
μπορείτε να βρείτε εάν επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας www.AKAS.gr 
αλλά και σε παλαιότερες εφημερί-
δες «ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ».
Δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα, 

δεν θα μείνουμε όμως μόνο σ’ αυ-
τές τις ενέργειες. Θα συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε.
Η ΑΕΠΙ είναι νόμος του κράτους 

και πάνω σ’ αυτό στηρίζονται οι 
εκπρόσωποί της με τους οποίους 
είχαμε συναντήσεις.
Με το δικαίωμα αυτό που τους 

δίνει ο νόμος δεν διαπραγματεύ-
ονται μαζί μας.
Ζητήσαμε επανειλημμένως να 

μην πληρώνουμε ΑΕΠΙ για ρα-
διόφωνο και τηλεόραση. Εφό-
σον όμως αυτό δεν έγινε δεκτό 
ζητήσαμε τιμοκατάλογό τους, 
ο οποίος δεν δόθηκε και ακόμα 
περιμένουμε...
Το θέμα αυτό με τη στήριξη του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών και της ΓΣΕΒΕΕ έφτασε 
στη Βουλή και δεν λύθηκε. Αυτό 
δεν σημαίνει όμως πως παραι-
τούμαστε των προσπαθειών για 
την επίλυσή του.
Για τα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 

παρευρέθηκα ως Πρόεδρος της 
ΟΚΕ σε όλες τις συναντήσεις 
που έγιναν με παρουσίες και 
αντίστοιχων σωματείων ηλεκτρο-
νικών παιγνίων και στα αρμόδια 
Υπουργεία και σε συναντήσεις με 
Βουλευτές όλων των πολιτικών 
κομμάτων που ήταν αρμόδιοι 

και εισηγητές του νομοσχεδίου 
αυτού.
Εκπρόσωποι του κλάδου μας 

έδωσαν δυναμικό παρόν στις 
Βρυξέλλες σε συνάντηση που 
είχαν με την αρμόδια Επιτροπή 
της Ε.Ε. θέτοντας τις αντιρρήσεις 
μας στο Σχέδιο Νόμου.
Όπως ήδη γνωρίζετε η Κομισιόν 

δεν έχει δεχτεί ότι υπάρχει συμβα-
τότητα του νέου νόμου 4002/11 
και ότι το πρόστιμο που είχε επι-

βληθεί στη χώρα μας συνεχίζει να 
ισχύει και να πληρώνουμε 32.000 
€ περίπου ημερησίως. 
Παράλληλα με τα ηλεκτρονικά 

παίγνια ζητήσαμε το ΚΙΝΟ να 
παίζεται και στα καφενεία.
Στείλαμε υπομνήματα και επισκε-

φτήκαμε τα αρμόδια Υπουργεία 
(Οικονομίας και Οικονομικών, 
Γεν. Γραμματεία Φορολογικών και 
Τελωνειακών θεμάτων, Δημοσίας 
Τάξεως, Ναυτιλίας και Ανάπτυ-
ξης) και φιλοξενηθήκαμε από 
το κανάλι Kontra Channel, στην 
πρώτη γραμμή, αναφέροντας 
τους λόγους για τους οποίους 
ζητάμε την επέκταση του ΚΙΝΟ 
στα καφενεία.
Στην τριετία που πέρασε ως 

πρόεδρος της ΟΚΕ παρευρέθηκα 
επίσης σε 14 συνεδριάσεις στον 
ΟΜΕΔ (Οργανισμός Μεσολάβη-
σης και Διαιτησίας) για τις δια-
πραγματεύσεις που αφορούν τη 
μισθοδοσία του προσωπικού.
Θα ήταν πολύ περισσότερες 

εάν δεν είχε επέλθει η κατάργησή 
του το 2011.
Συνάδελφοι,
πρέπει να εξακολουθήσουμε 

ως Ομοσπονδία να αγωνιζό-
μαστε με οποιονδήποτε τρόπο, 
προωθώντας τα προβλήματα 
στους αρμόδιους φορείς ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι μας.
Τώρα ανεξάρτητα από την 

κομματική σας ταυτότητα ήρθε 
η ώρα να επιλέξετε αυτούς τους 
οποίους πιστεύετε ότι θα αγωνι-
στούν δυναμικά για να επιλύσουν 
τα αιτήματά μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΚΕ 30/3/2012
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΩΝ 2009 - 2010 - 2011 Κιλτσίκης Ιωάννης (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

Χελιδώνης Αντώνιος (ΚΡΗΤΗ)
Συνάδελφοι,
Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε για την 

επόμενη τριετία.
Θα προσπαθήσω με υπευθυνότητα να πετύχω το καλύτερο 

για την Ομοσπονδία μας.
Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ με 

υγεία.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΟΚΕΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΟΚΕ

υπεράσπισης, προώθησης και λύ-
σης αυτών.
Τα κοινά συμφέροντα δεν έχουν 

χρώμα ούτε ιδεολογία.
Πρέπει να αγωνιζόμαστε πέρα 

από κάθε κομματικές προτιμή-
σεις.
Το Σωματείο μας δεν αποτε-

λείται μόνο από το Δ.Σ. αλλά και 
από όλους εσάς.
Γι’ αυτό συνάδελφοι φροντίστε 

να αφιερώσετε μια ώρα και να 
παρευρεθείτε στη Γενική Συνέ-
λευση που θα γίνει στις 11 Μαΐου 
2012, όπως γράφει η πρόσκληση 
του Σωματείου.
Θα ενημερωθείτε για την οικο-

νομική κατάσταση του Σωματεί-
ου, τα προβλήματα που απασχο-
λούν τον κλάδο και ποιες ενέργει-
ες έχουν γίνει ή θα γίνουν για την 
επίλυσή τους. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες αν δεν 

τους πεις τα προβλήματα από μό-

νοι τους δεν πρόκειται να κάνουν 
τίποτε όσο καλή πρόθεση και να 
έχουν.
Γι’ αυτό χαλαλίστε μια ώρα για 

τα προβλήματά σας και δώστε δύ-
ναμη στο Δ.Σ. του Σωματείου με 
την παρουσία σας, να ενεργήσει 
για την επίλυσή τους.

Με εκτίμηση
ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

συνέχεια από σελ.1
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συνέχεια από σελ.1

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).

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.

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

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

και ευτυχισμένα στους εορτάζοντες 
Ευδοκία, Γεράσιμο, Θάλεια, Αλέξιο, Αλεξία, Χρύσανθο, 
Χρυσάνθη, Ευάγγελο, Ευαγγελία, Ιάκωβο, Λουκά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Ενημέρωση για τρόπους ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών - 

τελευταίες εξελίξεις στην “ασφαλιστική” ατζέντα

προς τον ΟΑΕΕ, με ανάλογες 
ρυθμίσεις να έχουν και για την 
αποπληρωμή οφειλών προς 
το ΙΚΑ. Επίσης στο νομοσχέ-
διο που κατέθεσε στη Βουλή ο 
Υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κου-
τρουμάνης θα δίνεται η δυνα-
τότητα στους ασφαλισμένους 
του ΟΑΕΕ να μεταταχτούν μέχρι 
και δύο ασφαλιστικές κλάσεις 
χαμηλότερα. Οι οφειλέτες στον 
ΟΑΕΕ μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ των δύο ισχυουσών πε-
ριπτώσεων ρύθμισης:
Περίπτωση 1η (παρ. α, άρ-

θρο 21, Ν. 4038/2012)
Προβλέπει:
- Υποβολή αίτησης μέχρι 

30/4/2012, με έκπτωση 40% 
στα πρόσθετα τέλη ή

- Υποβολή αίτησης μετά την 
1/5/2012, χωρίς έκπτωση στα 
πρόσθετα τέλη
Προϋποθέσεις είναι:
- Ο διακανονισμός των οφει-

λόμενων έως 31/12/2011 ει-
σφορών και 

- Η καταβολή των από 
1/1/2012 και μετά ασφαλιστι-
κών εισφορών, χωρίς δυνατό-
τητα παράλληλης ρύθμισης.
Τρόπος εξόφλησης:
- Οι οφειλέτες στον ΟΑΕΕ κα-

ταβάλουν ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 20% επί της δι-
μηνιαίας τρέχουσας εισφοράς 
τους για αποπληρωμή των 
οφειλών τους, το οποίο δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των 
150 € (Π.χ. αν η διμηνιαία ει-
σφορά είναι 800 €, με την δόση 
για αποπληρωμή της παλαιάς 
οφειλής θα γίνει: 800 € + 20% = 
960 €).

- Απώλεια του προσωρινού 
διακανονισμού επέρχεται όταν 
δεν καταβάλλονται εμπρόθε-

σμα οι τρέχουσες εισφορές και 
οι δόσεις του διακανονισμού. 
Περίπτωση 2η (παρ. Β, άρ-

θρο 21, Ν. 4038/2012)
- Σε αυτήν την περίπτωση 

υπάγονται όσοι οφείλουν από 
2.500 € και πάνω (συμπεριλαμ-
βανομένων κάθε είδους εισφο-
ράς, χωρίς τα τέλη καθυστέρη-
σης)

- Υποβολή αίτησης έως 
30/4/2012 (καταληκτική ημερο-
μηνία)
Προϋποθέσεις είναι:
- Ο διακανονισμός των οφει-

λόμενων έως 31/12/2011 ει-
σφορών και

- Η καταβολή των από 
1/1/2012 και μετά ασφαλιστι-
κών εισφορών, χωρίς δυνατό-
τητα παράλληλης ρύθμισης.
Η εξόφληση μπορεί να γίνει 

με
* εφάπαξ καταβολή ή έως έξι 

(6) διμηνιαίες δόσεις με έκπτω-
ση 100% στα πρόσθετα τέλη

* επτά (7) έως δέκα (10) διμη-
νιαίες δόσεις με έκπτωση 75% 
στα πρόσθετα τέλη

- Ελάχιστο ποσό διμηνιαίας 
δόσης για τον ΟΑΕΕ ορίζονται 
τα 250 €

- Η καταβολή του εφάπαξ πο-
σού ή της πρώτης δόσης της 
ρύθμισης πρέπει να γίνει μέχρι 
31/5/2012

- Απώλεια της ρύθμισης 
επέρχεται από τη μη εμπρό-
θεσμη καταβολή δύο συνεχό-
μενων δόσεων και από τη μη 
εξόφληση της ρύθμισης έως 
την τελευταία ημέρα εμπρόθε-
σμης πληρωμής της τελευταί-
ας δόσης.
Στους οφειλέτες που υπά-

γονται στους παρόντες δια-
κανονισμούς και τηρούν τους 
όρους τους:

- Χορηγείται βεβαίωση ασφα-
λιστικής ενημερότητας διάρ-
κειας δύο (2) μηνών, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο διακανονι-
σμός τηρείται έναντι όλων των 
φορέων κύριας και επικουρι-
κής ασφάλισης στους οποίους 
υπάγεται το προσωπικό των 
επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχο-
λούμενος.

- Αναστολή της λήψης ανα-
γκαστικών και λοιπών μέτρων 
είσπραξης οφειλών έως την 
31/12/2013 για τους οφειλέ-
τες των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν εκ-
πέσει από προηγούμενη ρύθ-
μιση οφειλών ή δεν έχουν υπα-
χθεί σε αυτήν.
Επίσης με το Σχέδιο Νόμου 

που κατέθεσε στην Βουλή (και 
αναμένεται να ψηφιστεί την 
επόμενη εβδομάδα) ο Υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνης 
υλοποιούνται δύο από τα βα-
σικά αιτήματα της τελευταίας 
διετίας της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο 
της ασφαλιστικής ατζέντας. Συ-
γκεκριμένα θεσμοθετούνται:

1. Η αύξηση από 15.000 € 
στις 20.000 € του ανώτατου 
ορίου οφειλής που μπορούν 
να ρυθμίσουν ασφαλισμένοι 
του ΟΑΕΕ, που υποβάλουν 
αίτηση για σύνταξη. Δηλαδή, 
όσοι οφείλουν μέχρι 20.000 € 
και καταθέτουν τα χαρτιά τους 
για συνταξιοδότηση, μπορούν 
να αποπληρώσουν την οφειλή 
τους με παρακράτηση μέρους 
από τη σύνταξή τους. 

2. Δίνεται η δυνατότητα 
στους ασφαλισμένους του 
ΟΑΕΕ να ζητήσουν την υπαγω-
γή τους μέχρι 2 ασφαλιστικές 
κλάσεις χαμηλότερα, προκει-
μένου, σε αυτήν τη δύσκολη 
οικονομικά περίοδο, να μει-
ωθεί το ποσό της εισφοράς 
τους προς τον ΟΑΕΕ. Προϋ-
πόθεση είναι οι ασφαλισμένοι 
να μην έχουν ληξιπρόθεσμη 
οφειλή ή να έχουν υπαχθεί σε 
κάποια ρύθμιση για αποπλη-
ρωμή οφειλών. Η συγκεκριμένη 
πρόβλεψη θα ισχύσει μέχρι τις 
31/12/2014 και από 01/01/2015 
όλοι οι ασφαλισμένοι που 
έχουν υπαχθεί σε αυτήν θα 
επανέρθουν στην αρχική τους 
ασφαλιστική κατηγορία. 

Παράλληλα με τις προσπά-
θειες υποστήριξης των οφει-
λετών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, η ΓΣΕΒΕΕ προωθεί 3 
προτάσεις, οι οποίες θεωρεί 
ότι μπορούν να προσφέρουν 
σημαντική ανάσα σε χιλιάδες 
συναδέλφους που βιώνουν 
συνθήκες πραγματικής δυσχέ-
ρειας:

1) Να επιτραπεί στους ήδη 
οφειλέτες, αλλά και σε όσους 
ασφαλισμένους αδυνατούν να 
ανταποκριθούν με συνέπεια 
στις υποχρεώσεις τους εφεξής 
προς τον ΟΑΕΕ, να καταβάλ-
λουν κατ’ εξαίρεση και μέχρι 
έξι (6) μήνες μόνο την εισφορά 
υπέρ της ασφάλισης υγείας 
(ΕΟΠΥΥ), προκειμένου, για διά-
στημα που δεν θα υπερβαίνει 
τους 6 μήνες, να θεωρούνται 
τα βιβλιάριά τους και να μπο-
ρούν οι ασφαλισμένοι που βρί-
σκονται σε δυσχέρεια να έχουν 
πρόσβαση τουλάχιστον στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

2) Να ενεργοποιηθεί άμεσα 
ο νεοσύστατος στον ΟΑΕΔ Ει-
δικός Λογαριασμός Επαγγελ-
ματιών (Ε.Λ.Ε.) για την κάλυψη 
δαπανών ιατροφαρμακευτικής 
και νοσοκομειακής περίθαλψης 
των ελεύθερων επαγγελματιών, 
μετά τη διακοπή του επαγγέλ-
ματός τους και για μία διετία. 

3) Να ενεργοποιηθεί άμεσα 
ο Λογαριασμός Ασφάλισης 
Ανεργίας για αυτοτελώς και 
ανεξάρτητα απασχολούμενους. 
Ήδη στον αντίστοιχο κωδικό 
του ΟΑΕΕ έχουν συγκεντρωθεί 
περίπου 17 εκ. €. Η ΓΣΕΒΕΕ βρί-
σκεται σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης, ώστε εντός των ημερών 
να εκδοθεί η σχετική Υπουργική 
Απόφαση.
Παρακαλούμε να ενημερώ-

σετε με κάθε πρόσφορο μέσο 
όλους τους συναδέλφους για 
τις δυνατότητες που τους δί-
νονται, προκειμένου να ρυθ-
μίσουν τις οφειλές τους προς 
τον ΟΑΕΕ.
Με συναδελφικούς χαιρετι-

σμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ
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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. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟ-

ΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Τον κ. Κολλάρο Παναγιώτη, Λογιστή του Σωματείου μας η 

Αδελφότητα Καφεπωλών Αθηνών τον συγχαίρει για τη εκλο-
γή του και του εύχεται καλή δύναμη και αποτελεσματικότη-
τα στο έργο του.

Έθιμα του Πάσχα
Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της ορθοδοξίας, όπου γιορτάζεται 

η ανάσταση του Ιησού Χριστού, μετά από την μεγάλη εβδομάδα των 
παθών. Τα έθιμα του Πάσχα είναι από τα πιο ωραία έθιμα της Ελλάδας. 
Τα κόκκινα αυγά που σπάμε το μεγάλο Σάββατο, το κάψιμο του Ιούδα, 
οι λαμπάδες που μεταφέρουν το Άγιο φως από την εκκλησία στο σπίτι, 
η Περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους και τα βαρελότα που χαιρετί-
ζουν την ανάσταση είναι μερικά από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα. 
Υπάρχουν και άλλα έθιμα του Πάσχα που δεν είναι και τόσο γνωστά, 

όπως το μυστήριο του ευχέλαιου όπου οι γυναίκες παίρνουν λίγο 
αλεύρι μαζί τους στην εκκλησία το οποίο μετά τη λειτουργία το κάνουν 
πρόσφορο. Ακόμα πιο άγνωστο είναι το έθιμο της μεγάλης Παρασκευής 
όπου κανείς δεν στρώνει το κρεβάτι του πριν την εκκλησία, ώστε να 
μην στρωθεί κρεβάτι πριν στρωθεί το κρεβάτι του Χριστού. Στα άγνωστα 
έθιμα του Πάσχα περιλαμβάνεται το τσουρούφλισμα των ζώων που δεν 
γεννάνε με το Άγιο Φως, ώστε να καρποφορήσουν καθώς και η φύλαξη 
μιας από τις κουλούρες του Πάσχα για να καταναλωθεί την Πρωτομαγιά. 
Τέλος ένα έθιμο του Πάσχα που έρχεται από τα αρχαία χρόνια πριν την 
γέννηση του Χριστού είναι το διάβασμα της «κουτάλας» του αρνιού που 
λεγόταν παλιά ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον.

Η Κυριακή των Βαΐων
Η Κυριακή των Βαΐων είναι η τελευταία μέρα της Σαρακοστής και η 

πρώτη της Μεγάλης Εβδομάδας. Εορτάζουμε την είσοδο του Χριστού 
πάνω σε ένα γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ και την υποδοχή του από 
τους κατοίκους της με κλαδιά από φοινικιές και βάγια. Την Κυριακή 
των Βαΐων μετά την λειτουργία μοιράζονται βάγια και μικροί σταυροί 
φτιαγμένοι από φύλλα φοινικιάς. Στην Κέρκυρα και στο Μεσολόγγι οι 
εορτασμοί είναι ιδιαίτεροι. Στην Κέρκυρα τελείται λιτανεία προς τιμή του 
Αγίου Σπυρίδωνα που απάλλαξε το νησί από την θανατηφόρα πανώλη 
το 1629 ενώ στο Μεσολόγγι η γιορτή γίνεται προς τιμή των αγωνιστών 
που έπεσαν την ένδοξη μέρα της Εξόδου του Μεσολογγίου.

ΓΣΕΒΕΕ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει πολλές φορές επισημάνει, ότι στη βάση της αντιμετώπισης 
των οικονομικών προβλημάτων που όλοι μας βιώνουμε, σημαντικότατο 
ρόλο μεταξύ άλλων “παίζει” και η καταναλωτική πρακτική.
Ο Έλληνας καταναλωτής αποτελεί εκείνο το σημαντικότατο παράγοντα 

που μπορεί να επιβάλλει με τη στάση του αλλαγή στις κάθε λογής πρακτικές 
των ολιγοπωλίων και άλλων που αντιμετωπίζουν την Ελληνική Αγορά ως 
“φέουδο” και καταστρατηγώντας κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού έχουν 
οδηγήσει σε “λουκέτο” χιλιάδες μικρών επιχειρήσεων (κυρίως της μεταποί-
ησης) και ακόμη περισσότερες χιλιάδες εργαζομένων στην ανεργία.
Η δυναμική μας παρέμβαση ως πολιτών μπορεί να φέρει αποτελέσματα 

και με την στήριξη δράσεων όπως αυτές του “ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - 
καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε”.
Η ΓΣΕΒΕΕ στηρίζοντας έμπρακτα από την πρώτη στιγμή αυτή τη συλλο-

γική προσπάθεια, με απόφασή της, διέθεσε στο “ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - κα-
ταναλώνουμε ό,τι παράγουμε”, χώρο και με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.
Κατόπιν αυτών, η έδρα του Κινήματος στεγάζεται στα γραφεία της ΓΣΕ-

ΒΕΕ και επί της οδού Αριστοτέλους 46, στην Αθήνα.
Με την ευκαιρία καλούμε το σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας να στηρίξει 

με κάθε τρόπο προσπάθειες και δράσεις όπως αυτές, ώστε στηριζόμενοι 
στις δικές μας δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τις επιπτώσεις της 
κρίσης.
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Η ΓΣΕΒΕΕ έστειλε επιστολή στον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρου-
μάνη καλώντας τον να ελέγξει την εγκυρότητα της διαδικασίας σύγκλισης 
του ΔΣ ΟΑΕΕ (7/3/2012) και ως εκ τούτου και της ληφθείσας απόφασης 
για τη συμμετοχή του Ταμείου στην εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων 
(PSI).
Επισημαίνει επίσης ότι διαφωνεί με τη μείωση - κούρεμα ομολόγων 

του Ταμείου χωρίς να υπάρχει εξασφάλιση για ισοδύναμα μέτρα απο-
κατάστασης της μείωσης των αποθεματικών του. Ήδη και στον προϋ-
πολογισμό του 2012 υπάρχει σοβαρή απομείωση της προβλεπόμενης 
επιχορήγησης έναντι του 2011. Στον δε ΕΟΠΥΥ περικοπή 500 εκ. ευρώ 
έναντι της αρχικής πρόβλεψης. 
Με δεδομένη και τη μείωση των εισφορών, όχι μόνο λόγω αδυναμίας 

πληρωμών, αλλά και μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων, εξαιτίας 
της παρατεταμένης ύφεσης ο ΟΑΕΕ, που ήταν διαχρονικά ο πλέον 
υποχρηματοδοτούμενος Ασφαλιστικός οργανισμός, σε λίγο χρονικό 
διάστημα θα παρουσιάσει αδυναμία καταβολής συντάξεων. Σύμφωνα 
με στοιχεία της Eurostat οι επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 90.000 κατά 
την τριετία 2008-2011 στην Ελλάδα.
Η όλη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους μπορεί 

να θεωρείται απαραίτητη για την έστω και επισφαλή προοπτική της 
βιωσιμότητας του Ελληνικού χρέους. Αλλά δημιουργεί μεγάλο πλήγμα 
στα Ασφαλιστικά Ταμεία τα οποία αν δεν στηριχθούν με ισοδύναμα της 
απομείωσης των αποθεματικών τους μέτρα θα αποτελέσουν το πλέον 
σοβαρό πρόβλημα - βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας 
και κοινωνίας. 
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