Η αγορά των internet cafe στην Ελλάδα - Netcafe.gr
Σχέδιο νόμου για την ρύθμιση της αγοράς παιγνίων

Το σχέδιο νόμου για την ρύθμιση της αγοράς παιγνίων έχει αναρτηθεί στο opengov.gr για δημόσια
διαβούλευση:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=634

Το πλήρες σχέδιο νόμου σε pdf format:
http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2011/01/sxedio_nomou.pdf
Ενημερωτικό σημείωμα σε pdf format:
http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2011/01/enimerotiko_simeioma.pdf
Άλλη μια φορά τα internet cafe είτε αγνοούνται εντελώς είτε αντιμετωπίζονται ως σημεία παράνομων
δραστηριοτήτων. Μπείτε στη διαβούλευση η οποία κατάφωρα αποτελεί συρραφή κειμένων από φορείς
άσχετους με τα internet cafe και δηλώστε την αντίθεση σας στα παρακάτω:
1. Δεν υπάρχει λόγος να καταθέσουμε εγγυητική επιστολή 50.000 € για την αδειοδότηση του κάθε
καταστήματος
2. Εφόσον τα καταστήματα διαθέτουν ταμειακές μηχανές δεν υπάρχει λόγος για επιβολή ετήσιου τέλους
(δεν αναφέρετε πόσο θα είναι, αλλά οποιοδήποτε ποσό είναι απαράδεκτο!)
3. Στα καταστήματά μας χρονοχρεώνουμε. Ο περιορισμός κάθε καταστήματος σε 30 μηχανήματα υπολογιστές θα τα καταστήσει μη βιώσιμα.

Καλούμε όλους:
- τους συνεργάτες, ιδιοκτήτες, εργαζόμενους, θαμώνες των αληθινών internet cafes (και όχι των γνωστών
&quot;καταστημάτων&quot; με τα φυμέ τζάμια, τις βαριές κουρτίνες και τους ύποπτους πορτιέρηδες),
- τους φίλους των Η/Υ και των καθαρά ψυχαγωγικών computer games (online ή μη)
- τους θιασώτες του παγκόσμιου διαδικτύου και της ελεύθερης πρόσβασης σ' αυτό από παντού,
- τα μέλη των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Flickr, κτλ)
να σχολιάσουμε το παραπάνω Σχέδιο Νόμου και να δώσουμε στους ιθύνοντες να κατανοήσουν ότι πέρα
από τα &quot;φρουτάκια&quot;, τον ηλεκτρονικό και διαδικτυακό τζόγο και τα τεχνικά παιγνιομηχανήματα
(βλέπε coin-ops) υπάρχουν και τα πραγματικά internet cafe όπου άνθρωποι κάθε ηλικίας επικοινωνούν,
ψυχαγωγούνται, ενημερώνονται χρησιμοποιώντας απλούς Η/Υ, όπως αυτούς που έχουμε πολλοί και στα σπίτια
μας ή στα σχολεία μας, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται στην χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και του
διαδικτύου (για τα οποία τόσο ενδιαφέρονται όλοι οι κυβερνώντες και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να
διαδώσουν στους πολίτες της).
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