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ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Όταν κατορθώσεις να κόψεις το κάπνισμα, το ποτό και τον 

έρωτα, δεν θα ζήσεις περισσότερο. Απλώς θα σου φαίνεται ότι 
η ζωή διαρκεί περισσότερο” 

(Ο πατέρας της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ)

Επειδή τα πολλά λόγια είναι 
φτώχια. Επειδή προσπαθούν να 
μας πείσουν ότι για τα δεινά της 
χώρας, για την άθλια κατάσταση 
της οικονομίας φταίμε εμείς που 
απλά θέλουμε να ζούμε σαν 
ΕΛΛΗΝΕΣ – να βγαίνουμε με τις 
παρέες μας – να πίνουμε ένα ποτό 
– το πρωί να πίνουμε το καφεδάκι 
μας αντί για  κορν φλέϊκς, με λίγα 
λόγια να μην γίνουμε Αμερικανά-
κια  ρε αδελφέ!!!.
Στις δύσκολες στιγμές στις ωραί-

ες!!! Στιγμές παρέα με το τσιγαράκι 
και όχι με το “τσιγαριλίκι” κε Πρω-
θυπουργέ και κα Υπουργέ Μαρι-
λίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Ως Έλληνες ξέρουμε ότι τα 

επώνυμα λένε την ιστορία μας. 
Πχ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ είναι το 
παιδί του ΠΑΠΑ. Ξενο - γιαννακο-
πούλου, είναι ο ξένος, αυτός που 
μας βλέπει σαν υπηκόους, και 
τον εαυτό του σαν Αποικιοκράτη 
Κυβερνήτη.
Ο Αποικιοκράτης ήθελε και θέλει 

να επιβάλει τα δικά του ήθη και έθι-
μα στους Ιθαγενείς!!! Τους μισεί και 
τους περιφρονεί και τους θεωρεί 
κατώτερους. Προσκυνάει αυτούς 
που τον Έβαλαν στην θέση του, 
δηλαδή τις Πολυεθνικές τα ΜΜΕ 
και το ΔΝΤ.
Αυτή είναι η ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟ-

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (βουλευτής 
Β’ Αθήνας) δυστυχώς με την δική 
μας ψήφο και την δική μας ανοχή, 
η οποία αποφάσισε ότι το καφενείο 

του φτηνού καφέ και της λαϊκής 
παρέας πρέπει να κλείσει.  
Το καφενείο της γειτονιάς που 

παρέχει δωρεάν υπηρεσίες που 
συχνάζουν άτομα μεγάλης ηλικίας, 
πρέπει να αντικατασταθεί με το 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ 
και ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΙ αντί για ΚΑΦΕ, 
της πλαστικής καρέκλας και της 
πλαστικής καθημερινότητας.
Η Κα ΞΕΝΟ ( τα υπόλοιπα ξεχά-

στε τα) πουλώντας παραμυθάκια 
και παραπληροφορώντας μας 
είπε ότι το τσιγάρο σκοτώνει!!! 
Συμφωνούμε. Όμως το τσιγάρο 
δεν σκοτώνει στα σχολεία όπου 
ανήλικα παιδιά καπνίζουν κατά 
εκατοντάδες στα διαλλείματα 
και όχι μόνο. Δεν σκοτώνει στα 
γήπεδα, δεν σκοτώνει στα Πρα-
κτορεία ΠΡΟΠΟ, δεν σκοτώνει 
στα ξενυχτάδικα, δεν σκοτώνει 
στα Καζίνο!!!!
ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΜΟΝΟ 

ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟ-
ΝΙΑΣ!!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ;
Και αλήθεια κα ΞΕΝΟ μου, 

το τσιγάρο σκοτώνει – Συμφω-
νούμε – και για αυτό τον λόγο 
όλα τα καφενεία έχουμε βάλει 
κλιματισμό- έχουμε αναρτήσει 
πινακίδες – ΟΜΩΣ ο πελάτης που 
μπαίνει στο μαγαζί μας, έρχεται 
να πιεί ένα καφέ, ένα ούζο, και να 
καπνίσει ένα τσιγάρο, για να μην 
το καπνίσει σπίτι του. Για να μην 
το καπνίσει μπροστά στο  παιδί 
του. Αν είχες ζήσει στην Ελλάδα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάδελφοι όσοι δεν έχετε πληρώσει 

για τα τσόχινα τραπέζια, τακτοποιήστε εγκαίρως 
την εκκρεμότητα αυτή διότι το πρόστιμο είναι 
αρκετά τσουχτερό και δυσβάσταχτο ειδικά στις 
μέρες μας. 
Επίσης προσοχή: Με τον κάθε καφέ να σερβίρετε 

και την απόδειξη.

Συνάδελφοι ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. Συνάδελφοι ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 
της ΑΚΑ σας εύχονται Καλό Καλοκαίρι, της ΑΚΑ σας εύχονται Καλό Καλοκαίρι, 
χαρούμενες και δροσερές διακοπές, χαρούμενες και δροσερές διακοπές, 

για όσους καταφέρουν και αποδράσουν για όσους καταφέρουν και αποδράσουν 
από την καυτή πόλη της Αθήνας.από την καυτή πόλη της Αθήνας.

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αναβάθμιση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
Κεφάλαιο Ζ

Μέτρα για την ολική απαγό-
ρευση του καπνίσματος στους-
δημόσιους χώρους - Τροποποί-
ηση του ν.3730/2008 και του ν. 
3370/2005

Άρθρο 17
1. Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 

εδάφιο (ζ) του ν. 3370/2005 (176 
Α΄) καταργείται το “Αυτοτελές Τμή-
μα Εξαρτησιογόνων Ουσιών” και 
συστήνεται “Διεύθυνση Εξαρτησι-
ογόνων Ουσιών” με τρία τμήματα, 
ως ακολούθως: i) Τμήμα Α’ “Εξαρ-
τησιογόνων Ουσιών”, ii) Τμήμα Β’ 
“Τμήμα Αντιμετώπισης Αλκοολι-
σμού- Κατάχρησης Ουσιών” και iii) 
Τμήμα Γ’ “Τμήμα Ψυχικών εξαρτή-

σεων- Εθισμού”.
2. Στην παράγραφο 1  του άρθρου  

1 του ν. 3730/2008 (176 Α΄)  η φρά-
ση “ασκείται από την Ειδική Υπηρε-
σία Προστασίας Ανηλίκων από τον 
Καπνό και το Αλκοόλ” αντικαθίστα-
ται από τη φράση “ασκείται από τη 
Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής 
Διευθύνσεως Δημόσιας Υγείας”.

3. Στο τέλος της  παραγράφου 
1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 
(176 Α΄)  προστίθενται εδάφια ως 
εξής: “ζ) η κάθε είδους διαφήμιση 
και προώθηση προϊόντων καπνού 
σε όλους τους εξωτερικούς, υπαί-
θριους και εσωτερικούς χώρους, 
εξαιρουμένων των εσωτερικών χώ-

ΤΕΜΠΕ: Δάνειο για εξόφληση 
ασφαλιστικών και φορολογικών χρεών 
Άρθρο από το Hellenic Business (www.hbnews.gr) 

8/3/2010 
Δύο νέα προγράμματα μέσω του ΤΕΜΠΕ ύψους 2 δισ. ευρώ, «ειδικού 

σκοπού και ζωτικής σημασίας» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για εξόφληση 
ασφαλιστικών και φορολογικών χρεών, ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη.
Παράλληλα, η υπουργός ανακοίνωσε ότι αυτή την εβδομάδα έρχεται στη 

Βουλή το σχέδιο νόμου για την απλούστευση, αποκέντρωση και αποτελε-
σματικότητα του ΕΣΠΑ. Την επόμενη εβδομάδα έχει σειρά το νομοσχέδιο για 
την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων.
Πρώτο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ: εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών 

υποχρεώσεων
Με το πρώτο πρόγραμμα καλύπτονται, με εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ 

χαμηλότοκα δάνεια, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιά-
δων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πρόγραμμα έκτακτου χαρακτήρα 
για να στηρίξει λόγω της κρίσης βιώσιμες επιχειρήσεις. Ένα πρόγραμμα, το 
οποίο ανταποκρίνεται στο αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων, όπως 
τα επιμελητήρια, η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ, και το οποίο συνδυάζει ταυτόχρονα 
τη στήριξη επιχειρήσεων και την ταμειακή ενίσχυση του δημοσίου και των 
ασφαλιστικών ταμείων.
Επιχειρήσεις για τις οποίες σήμερα έχει σταματήσει η ροή πιστώσεων επει-

δή δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, μπορούν με 
χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώσουν μέχρι και το 100% 
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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 στη σελ. 3ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ...................... 210 5746004 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Χρήστος ΔΑΝΔΑΚΗΣ ................... 210 8670931
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Δημοσθένης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ....... 210 8235659
ΤΑΜΙΑΣ κ. Θεοδώρα ΜΑΡΟΥΛΗ ..................................... 210 5741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ κ. Ηλίας ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ............. 210 2012206
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 
κ. Αγλαΐα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ................................... 210 5737350
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ... 210 5780140
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Ηλίας ΠΑΠΠΑΣ  ..................................... 210 7754191
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δημήτριος ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ...................... 210 5735496
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
κ. Γεώργιος Δάβρης ............................................................ 22950 73282
κ. Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ....................................... 210 5244129

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα 
που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
μέλη του Σωματείου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

εύχονται 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους εορτάζοντες 
του μηνός Ιουνίου
Νικηφόρο, Μάρθα, 
Δωρόθεο, Καλλιόπη, 
Αυγούστα, Αυγου-
στίνο, Πέτρο, Παύλο, 

Απόστολο  

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
αξιότιμη κα ΞΕΝΟ θα ήξερες ότι τα 
καφενεία είναι προαιρετικοί χώροι. 
Άρα δεν παραβιάζεται ΚΑΝΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΑ-
ΠΝΙΣΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟ-
ΤΕ ΝΑ ΠΙΕΙ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΤΟΥ. 
Όμως εσύ δεν είσαι μαζί με τον 

Κο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ που ΦΩΝΑ-
ΖΕΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ   ΝΑΡΚΩΤΙΚΏΝ!!! 
ΝΑΙ των ΝΑΡΚΩΤΙΚΏΝ δηλαδή 
Χασίσι – Μαριχουάνα κλπ. Ο κος 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ δεν δήλωνε πως    

Ε, σαν παιδί κι αυτός…
Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου 

ήταν Υπουργός Παιδείας είχε 
παραδεχτεί ότι σαν φοιτητής 
είχε δοκιμάσει καννάβι (χασίς)  
κι αυτός και υποστήριζε το δι-
καίωμα της αυτοκαλλιέργειας 
για προσωπική χρήση.

Άραγε αυτό είναι το όραμα του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου 
Παπανδρέου, που προέτρεπε 
τους νέους να καλλιεργούν το 
χασίς σε γλάστρες; 
Συνέντευξη τύπου της ΚΝΕ για 

τα ναρκωτικά
Δημοσιεύτηκε January 10th, 

2008  Οι θέσεις της ΚΝΕ για τα 
ναρκωτικά 
Αυτό θέλετε; Να κυνηγάτε αυ-

τόν που θα τολμήσει να ανάψει 
ένα τσιγάρο που από μόνο του 
δεν σκοτώνει, και να αφήνετε 
ελεύθερη την πρέζα; ΔΕΝ ΝΤΡΕ-
ΠΟΜΑΣΤΕ;
Επανειλημμένα σας καταθέ-

σαμε τις προτάσεις μας, και σας 
τονίσαμε ότι με την κατάλληλη 

συνεργασία μπορεί και το τσιγάρο 
να μειωθεί και τα μαγαζιά μας να 
μην κλείσουν. 
ΑΡΝΗΘΗΚΕΣ και μάλιστα με 

υποκριτικό τρόπο. Δεν πειράζει 
πίσω έχει η αχλάδα την ουρά.
Σε καλούμε ακόμα και σήμερα 

να σκεφτείς τι θα γίνει με έναν 
πελάτη που αρνείται  να σβήσει 
το τσιγάρο. Καλά εμάς θα μας 
κλείσεις- τον πελάτη όμως; Θα 
του βάλεις πρόστιμα και αν δεν 
το πληρώσει θα τον κλείσεις φυ-
λακή; Δηλαδή αυτός που παίρνει 
ναρκωτικά δεν τρέχει μία – αυτός 
που ανάβει ένα τσιγάρο έστω 
και ελαφρύ θα πηγαίνει φυλακή; 
Είσαι σίγουρη ότι ζεις σε αυτήν 
τη χώρα;

Γιατί δεν κόβω το κάπνι-
σμα; Μα δεν έχω κανένα 
πρόβλημα, όταν πηγαίνω 
με τα πόδια στις κηδείες 
των φίλων μου που δεν 
κάπνιζαν” (Ο Γουίνστον 
Τσόρτσιλ, ο βρετανός πο-
λιτικός που γεννήθηκε …
με το πούρο στο στόμα και 
πιθανότατα να τον έθαψαν 
μ’ αυτό.)

Να μια ευκαιρία να δηλώσεις 
αντιστασιακή!!!! Να κόψεις πρό-
στιμο στον Τσόρτσιλ, και αν δεν 
βγει από τον τάφο να στο πληρώ-
σει να τον συλλάβεις και να κατα-
κυρώσεις τον Β’ Παγκόσμιο  υπέρ 
του Αδόλφου που δεν κάπνιζε.
Καταλαβαίνεις και εσύ ότι υπη-

ρετείς συμφέροντα πολυεθνικών 
και στον χώρο του τσιγάρου και 
στον χώρο της εστίασης. Θέλεις 
ή μάλλον αυτοί που μας έχουν  σε 
κατοχή σου επέβαλαν να θέλεις,  
να κλείσουν όλες οι μικρές και 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 
να μείνουν μόνο οι πολυεθνικές 
του  καφέ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Όμως και για το τσιγάρο λες 

ψέματα. Το τσιγάρο φταίει δηλαδή 
ο καπνός ή τα χημικά που βάζουν 
οι καπνοβιομήχανοι για να το κά-

νουν πιο ελκυστικό; Άμα φταίει ο 
καπνός σε προκαλούμε να κόψει 
πρόστιμο στα καλοριφέρ, στο 
πετρέλαιο θέρμανσης, στα τζάκια 
και στις ξυλόσομπες. Αν φταίνε 
τα παρείσακτα και καρκινογόνα 
χημικά έχουμε πρόταση για να 
διακινούνται καθαρά τσιγάρα με 
ελάχιστο κόστος με διαδικασία 
εγκεκριμένη από Χημείο του Κρά-
τους. Όμως ολόκληρη Υπουργός 
και οι τεράστιοι σύμβουλοι της 
σιγά μην καταδέχονταν να κάνουν 
διάλογο με ιθαγενείς
Όμως υπάρχει ΙΣΟΤΗΤΑ σε 

αυτόν τον τόπο;
Σε προκαλούμε να βγάλεις 

ανακοίνωση προς τους ψηφοφό-
ρους και να τους πεις ότι όποιος 
καπνίζει να μην τολμήσει να σε 
ξαναψηφίσει!!!! 
Αν κάποιος καπνίσει σε συγκέ-

ντρωση ή ομιλία σου αμέσως να 
συλληφθεί, και εσύ να εκπέσεις ως 
συνυπεύθυνη. του βουλευτικού 
αξιώματος.
Τόλμα να κάνεις κάτι τέτοιο, για 

να δώσεις το καλό παράδειγμα 
στους ιθαγενείς, και εμείς σου 
υποσχόμαστε ότι θα αυτοσυλ-
ληφθούμε και θα πάρουμε προ-
σωπικό μπλοκ προστίμων για να 
κόβουμε πρόστιμα στον εαυτό 
μας.

“Έχω διαβάσει τόσα πολλά 
γύρω από το ποτό και το κά-
πνισμα, που αποφάσισα να 
κόψω το διάβασμα” (Ο ένας και 
μοναδικός Αρκάς)

Τι έγινε αυτός ο άθλιος σκιτσο-
γράφος; δεν διαβάζει τους νόμους 
σου; Και είναι ακόμα ελεύθερος; 
Πρόσεχε κα ΞΕΝΟ μου γιατί αυτοί 
που θα σταματήσουν αηδιασμένοι 
και αγανακτισμένοι να διαβάζουν 
τους νόμους σου, θα αρχίσουν να  
γράφουν…………… ελπίζουμε 
στα παλιά τους τα παπούτσια.
Τέλος σε καλούμε αφού κλείσεις 

τα μαγαζιά μας, και βάλεις πρό-
στιμο στον συνταξιούχο και τον 

άνεργο πελάτη μας, να καταδικά-
σεις όλα αυτά τα καθάρματα που 
προσπάθησαν να διαφθείρουν την 
ΑΡΕΙΑ ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣ-
ΤΩΝ με τα τραγούδια και τους 
στίχους τους. 
Εμείς ως γνήσιοι κουκουλοφό-

ροι ταγματασφαλίτες, σου τους 
καταδίδουμε. Περιμένουμε η ΙΕΡΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ Του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ σου, 
( μάθαμε ότι πρωτοσύμβουλος 
σου είναι παιδί ενός Διορισμένου 
Πρύτανη πρωτοπαλίκαρου της 
Χούντας, ο οποίος στην εξέγερση 
των Φοιτητών της Νομικής ΕΚΑΝΕ 
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ !!! στην Χού-
ντα επειδή οι αλήτες φώναζαν για 
δημοκρατία και φυσικά κάπνιζαν) 
και περιμένουμε να πράξεις το 
καθήκον σου.
Βέβαια αν είχες ερωτευτεί, αν 

είχες παρέες, αν ήσουν σαν και 
εμάς, σίγουρα αυτά τα τραγούδια 
θα τα είχες σιγοτραγουδήσει. Αλλά 
εσύ δεν είσαι ιθαγενής.

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ
Στίχοι: Μπέτυ Κομνηνού

Μουσική: Νένα Βενετσάνου
Πρώτη εκτέλεση: 
Νένα Βενετσάνου

Θα σου πω τη μοίρα
και του καφέ το παραμύθι θ’ 
ακουστεί
μια τύχη βλέπω ταιριαστή.

Εδώ στο τραπέζι πάνω στα 
καρώ
θα σου βρω τα μελλούμενα και 
θα στα πω
θά ‘ρθει του τσιγάρου
ο βαρύς καπνός, σοβαρός, 
στολισμένος
θά ‘ναι σαν γαμπρός.

Θα σου βρω τον ήχο
στου πεπρωμένου την ανέμη τη 
λεπτή
βγαίνουν δύο δρόμοι αγκαλια-
στοί.

Μαζί θα πηδάμε μέσα στις μικρές
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συνέχεια από σελ.2

τις όμορφες φούσκες που ‘χει ο καφές
κι οι δρόμοι σα φίδια άσπρα και σοφά
θα υμνούν της αγάπης τ’ άστρα τα χρυσά.

Θα μ’ αναγνωρίσεις
τον έρωτά μας στον καφέ βλέπω καιρό
δυο χρόνια τώρα σ’ αγαπώ.

Εδώ με τη σκούπα
στη γριά γωνιά
θα πετούν τα φλυτζάνια
σα λευκά πουλιά
η μάγισσα θά ‘ρθει μ’ εκατό ραβδιά
και θα δεις το χαλάκι πέρα να πετά
Αίσχος Κα ΞΕΝΟ μου!!! Να συλληφθούν  

αμέσως και σαν εξιλέωση να αναγκαστούν να 
πουλάνε ναρκωτικά ( αποποινικοποιημένα).
Αλλά και αυτή η μουσίτσα η Άλκηστις Πρωτο-

ψάλτη άκου τι τραγουδά…… η ξετσίπωτη

Ο ΑΔΩΝΙΣ (ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΔΩΝΙ 
ΓΙΑ ΚΑΦΕ)

Στίχοι: Σταμάτης Κραουνάκης
Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης
Πρώτη εκτέλεση: Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Όπου κι αν πας θα ‘σαι πάντα εδώ
θα ‘χεις κλειδί και θ’ ανοίγεις την πόρτα
όμως φοβάμαι μωρό μου μη φύγω εγώ
έλα να πάμε οι δυο μας μια βόλτα.

Πάμε στον Άδωνι για καφέ
που πηγαίνουν τεκνά και φρικιά
και αράζουνε και αθλητές

και που πηγαίνει και μία χοντρή νευρικιά
Κυριακή να της φύγει το στρες.

Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα
και κυκλοφορούν ανύποπτα
κι είσαι η λαχτάρα μου
ο καφές και τα τσιγάρα μου.

Ό,τι κι αν ζήσουμε το ‘χουμε δει
σαν μία σκηνή από άλλη ταινία
Κι όλος ο κόσμος - μωρό μου - μπορεί και το 
ζει
έλα - κερνάω καφέ στην πλατεία.

Αίσχος και καταισχύνη, να σταλεί σε 
συναυλίες στο Ιράκ, και να της στερηθεί η 
Ελληνική Ιθαγένεια!!!!
Αλλά  και οι παρακάτω τι λένε; Και μάλιστα 

μαζί με παιδική χορωδία; Καλά όλοι οι άλλοι 
αλλά η Βουλευτής σας η Κα Άννα Νταλάρα τι 
λέει για το ηθικό ατόπημα του συζύγου της

ΠΡΩΙΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ
Στίχοι: Άλκης Αλκαίος

Μουσική: Νότης Μαυρουδής
Πρώτη εκτέλεση: Χορωδία ομίλου Πατραϊκής 
Μαντολινάτας και μικτής χορωδίας
Άλλες ερμηνείες: Γιώργος Νταλάρας & Χα-
ρούλα Αλεξίου ( Ντουέτο ) || Παιδική Χορω-
δία Δημήτρη Τυπάλδου || Κώστας Σμοκοβίτης 
|| Αναστασία Μουτσάτσου

Χαράζει η μέρα και η πόλη έχει ρεπό
στη γειτονιά μας καπνίζει ένα φουγάρο

κι εγώ σε ζητάω σαν πρωινό τσιγάρο
και σαν καφέ πικρό και σαν καφέ πικρό

Άδειοι οι δρόμοι δε φάνηκε ψυχή
και το φεγγάρι μόλις χάθηκε στη Δύση
και γω σε γυρεύω σαν μοιραία λύση
και σαν Ανατολή και σαν Ανατολή

Βγήκε ο ήλιος το ράδιο διαπασών
μ’ ένα χασάπικο που κλαίει για κάποιον Τάσο
κι εγώ σε ποντάρω κι ύστερα πάω πάσο
σ’ ένα καρέ τυφλών σ’ ένα καρέ τυφλών
ΑΙΣΧΟΟΟΟΟΟΟΣ ΝΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΞΙ-

ΖΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΩΡΑ 
Αφού λοιπόν φρόντισες να μας βάλεις απέ-

ναντι σου θα αφιερώσουμε και σε σένα ένα 
τραγουδάκι, μια Γλυκιά ΚΑΛΗΜΕΡΑ τραγου-
δισμένη από τον Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Μόλις ξυπνήσω το πρωί 
τα βλέπω όλα μαύρα
θέλω μια κούπα με καφέ
και τέσσερα τσιγάρα”...
(στίχος: Τάκης Σιμώτας - “Καλημέρα”) εκτε-

λεση Νίκος ΠΑΠΆΖΟΓΛΟΥ

Εξαιρετικά αφιερωμένο σε εσένα και σου 
υποσχόμαστε ότι αν δεν μας δεις σαν Έλληνες 
Πολίτες με υποχρεώσεις και δικαιώματα, και αν 
δεν σταματήσεις να μας φέρεσαι σαν ιθαγενείς, 
άνεργους και πεινασμένους, σου υποσχόμαστε 
ότι θα το τραγουδήσεις πολύ σύντομα όπως 
το τραγούδησε και ο Προκάτοχος σου κος 
Αβραμόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

των υποχρεώσεών τους προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς. 
Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να αποκτήσουν και πάλι φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική 
τους και λειτουργική τους δραστηριότητα. Τους δίνεται ακόμα η δυνατότητα, 
και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, να είναι πλέον επιλέξιμες στο νόμο για τη 
ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τις τράπεζες.
Με τον τρόπο αυτό, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, 

αυξάνουμε επιπλέον τα φορολογικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού με 
την εξόφληση οφειλών που έχουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς 
τις εφορίες, ενώ παρέχουμε μια ταμειακή “ένεση” και προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία τα οποία όπως γνωρίζετε αιμορραγούν.
Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δισεκ. ευρώ και 

αφορά οφειλές επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία που δεν 
έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 28.02.2010. Το πρόγραμμα λήγει στις 31.12.2010, 
δηλώνοντας ακριβώς τον έκτακτο, λόγω της κρίσης, χαρακτήρα του.
Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονο-

μίας (οιασδήποτε ηλικίας – νέες ή υφιστάμενες) και όλων εταιρικών μορ-
φών(ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, 
Ε.Π.Ε., Α.Ε.)που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την 
τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρή-
σειςπου έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης 
του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από 

τη β΄φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. 
Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τους 
κοινοτικούς κανονισμούς.
Το ανώτατο ύψος δανείου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το κατώτατο σε 

5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων.

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας Ανώτατο ύψος δανείου

0- λιγότερες από 5 40.000 ευρώ

5-λιγότερες από 20 70.000 ευρώ

Από 20 και λιγότερες από 50 100.000 ευρώ

Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στις ΔΟΥ και τα ασφαλι-
στικά ταμεία.
Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά 

τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους, ώστε 
να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποπληρωμή του δανείου 
τους κατά την περίοδο της κρίσης.
Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%, ενώ για δάνεια 

άνωτων 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα 
παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

ΤΕΜΠΕ: Δάνειο για εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών χρεών 
συνέχεια από σελ.1

03.06.2010  Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 
του Ο.Α.Ε.Δ., για το σχολικό έτος 2010-2011

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εγκρίνει την 
εισαγωγή 8.155 μαθητών και μαθητριών 
στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για 
το σχολικό έτος 2010-2011. Μαθητεία εί-
ναι η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαί-
δευση, που απευθύνεται κυρίως σε νέους 
και νέες, που προάγονται στη Β’ Τάξη 

των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκεί-
ων, ηλικίας μέχρι 23 ετών και συνδυάζει 
τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπ/ση 
του μαθητή στο σχολείο και την πρακτική 
του άσκηση σε χώρους εργασίας.
Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να υπο-

βάλλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της 
προτίμησής τους αίτηση από 21-6-2010 

έως 31/8/2010. Αν μέχρι 31/8/2010 δεν 
έχει επιτευχθεί συμπλήρωση του αριθμού 
εισακτέων, οι εγγραφές θα συνεχιστούν, 
μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου 
αριθμού εισακτέων, ακόμη και μέχρι την 
παραμονή έναρξης των μαθημάτων.   
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2010 θα δημοσιο-

ποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επι-

λαχόντων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν 
αναλυτικά τα μόρια των υποψηφίων αλλά 
και το σύνολο των μορίων αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική 
σελίδα της ΓΣΕΒΕΕ όπου έχει αναρ-
τηθεί η σχετική εγκύκλιος http:www.
gsevee.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλείται καφενείο που φέρει το όνομα 
«ΒΙΟΛΕΤΑ» και βρίσκεται στην πλατεία 

Κυψέλης, οδός πλατεία Κυψέλης 2 με άδεια 
τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8670931 

κ. Δανδάκης Χρήστος

Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò 
Óõíå÷ßæïíôáé ôá óåìéíÜñéá ôå÷íéêþí áóöáëåßáò. Ïé åí-

äéáöåñüìåíïé, ðïõ åðéèõìïýí íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ, 
ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôï ãñáöåßï åðáããåëìáôé-
êþí èåìÜôùí ôïõ Å.Å.Á. óôï ôçëÝöùíï: 210-3601651-3 
(åóùô.22).

ρων των σημείων πώλησης προϊό-
ντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος, 
κατά την έννοια του παρόντος, νοεί-
ται και η πρόσοψη και λοιπές πλευ-
ρές του κουβουκλίου, οι τέντες και 
ο περιβάλλων χώρος του περιπτέ-
ρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται 
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 
2946/2001 (224 Α΄). Στους εσωτερι-
κούς χώρους περιλαμβάνονται ενδει-
κτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, 
οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικα-
στήρια, όλα τα καταστήματα υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδο-
χεία και πάσης φύσεως τουριστικά 
καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά 
καταστήματα. η) Απαγορεύεται η 
προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων 
προϊόντων καπνού στους κινηματο-
γράφους. Το εδάφιο γ) του άρθρου 1 
της Υπουργικής Απόφασης Α2γ/οικ. 
1591 (411 Β΄) καταργείται”.

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 
3  του ν. 3730/2008 (176 Α΄) η φρά-
ση “από 1ης Ιουλίου 2009” καταργεί-
ται η φράση “από 1/09/2010”.

5. Στην παράγραφο 1(α) του άρ-
θρου 3 του ν. 3730/2008 (176 Α΄) δι-
αγράφεται η φράση “εξαιρουμένων 
των χώρων που ειδικά θα προβλε-
φθούν για τους καπνιστές (…)  για 
την παρασκευή προϊόντων καπνού”.

6. Στην παράγραφο 1(β) του 
άρθρου 3 του ν. 3730/2008 
(176 Α΄) προστίθεται στο τέλος 
της πρότασης η φράση “σε πε-
ρίπτωση που είναι περιμετρικά 
ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλά-
χιστον. Ως “εσωτερικός χώρος”, 
για την εφαρμογή του παρόντος, 
νοείται και το αίθριο ή ο χώ-
ρος με συρόμενη ή αποσπώμενη 
οροφή, όπως και κάθε χώρος, 
με σκέπαστρο και ταυτόχρονα 

κλεισμένος με οποιονδήποτε 
τρόπο περιμετρικά.”

7. Καταργούνται οι παράγρα-
φοι 2 και 3 του άρθρου 3  του ν. 
3730/2008 (176 Α΄).

8. Στο άρθρο 3 του ν. 3730/2008 
(176 Α΄) προστίθεται παράγραφος 
ως ακολούθως: “2. Η απαγόρευση 
του καπνίσματος, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
ισχύει από 1/09/2010. Εξαιρούνται 
τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδα-
σης, άνω των 300τ.μ., με ζωντα-
νή μουσική, για τα οποία η απα-
γόρευση του καπνίσματος ισχύει 
από 1/06/2011. Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι 
και προϋποθέσεις συμμόρφωσης 
των καζίνο και των κέντρων αυτών 
για τη μεταβατική περίοδο”.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 
του ν. 3730/2008 (176 Α΄) αντικα-
θίσταται ως εξής: “Στο Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης αρμόδια για θέματα καπνού και 
αλκοόλ είναι η Διεύθυνση Εξαρτή-
σεων της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Υγείας”.

10. Στην παράγραφο 2  του άρθρου 
5 του ν. 3730/2008(176 Α΄), οι λέξεις 
“Η Ειδική Υπηρεσία” αντικαθίστα-
νται με τις λέξεις “Η Διεύθυνση Εξαρ-
τήσεων” και προστίθεται εδάφιο (θ) 
“τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής 
της νομοθεσίας περί απαγορεύσεως 
του καπνίσματος υποχρεούνται σε 
υποβολή εξαμηνιαίων αναφορών και 
στατιστικών στοιχείων στη Διεύθυν-
ση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
βάσει των οποίων συντάσσεται ετή-
σια έκθεση και υποβάλλεται στον 

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

11. Στο πρώτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 
3730/2008 (176 Α΄), μετά τις λέ-
ξεις “αρμόδιος για τον” και πριν 
τη λέξη “έλεγχο” προστίθεται η 
φράση “τον πρωτοβάθμιο έλεγχο 
στους Φορείς παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) και για το δευτε-
ροβάθμιο”. Στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 3  οι λέξεις “κατό-
πιν αιτήσεως” αντικαθίστανται με 
τις λέξεις “κατόπιν αιτήματος”. Στο 
τέλος της παραγράφου προστίθεται 
η φράση: “Αρμόδιες αρχές για τον 
έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, 
τη βεβαίωση των παραβάσεων και 
την επιβολή κυρώσεων είναι οι Δι-
ευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η 
δημοτική αστυνομία καθώς και οι 
αστυνομικές και λιμενικές αρχές 
στην περιοχή ευθύνης τους”.

12. Το άρθρο 6 του ν. 
3730/2008 (176 Α΄) αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

“α. Σε όσους καπνίζουν ή κα-
ταναλώνουν προϊόντα καπνού 
κατά παράβαση του άρθρου 3 
επιβάλλεται πρόστιμο 50 έως 
500 ευρώ. Η υποτροπή λαμβά-
νεται υπόψη για το ύψος του 
επιβαλλόμενου προστίμου.
β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχεί-

ρισης και λειτουργίας των χώ-
ρων της πρώτης παραγράφου 
του άρθρου 3, που ανέχεται την 
παραβίαση της διατάξεων του 
άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστι-
μο από 500 έως 10.000 ευρώ. 
Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη 
για το ύψος του επιβαλλόμενου 
προστίμου. Στην τέταρτη υπο-
τροπή ανακαλείται προσωρινά 
η άδεια λειτουργίας του κατα-
στήματος υγειονομικού ενδια-
φέροντος με απόφαση της αρ-
χής, η οποία την χορήγησε, για 

χρονικό διάστημα 10 ημερών. 
Στην πέμπτη υποτροπή ανακα-
λείται οριστικά η άδεια λειτουρ-
γίας με απόφαση της αρχής, η 
οποία την χορήγησε.
γ. Σε όσους πωλούν προϊόντα 

καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους ή 
ανέχονται παραβίαση της σχετικής 
διάταξης του παρόντος επιβάλλεται 
πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. 
Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για 
το ύψος του επιβαλλόμενου προστί-
μου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακα-
λείται προσωρινά η άδεια λειτουργί-
ας με απόφαση της αρχής, η οποία 
την χορήγησε, για χρονικό διάστημα 
10 ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή  
ανακαλείται οριστικά η άδεια λει-
τουργίας με απόφαση της αρχής, η 
οποία την χορήγησε.
δ. Σε όσους παραβιάζουν τις δι-

ατάξεις του παρόντος σχετικά με 
τη διαφήμιση προϊόντων καπνού 
επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 
10.000 ευρώ. Η υποτροπή λαμβά-
νεται υπόψη για το ύψος του επι-
βαλλόμενου προστίμου. Πέραν των 
ανωτέρω, τυχόν κυρώσεις που προ-
βλέπονται από άλλους νόμους δεν 
θίγονται από τις διατάξεις της πα-
ραγράφου αυτής.

13.  Τα όργανα, η διαδικασία ελέγ-
χου, πιστοποίησης των παραβάσεων 
και επιβολής των ως άνω προστίμων, 
το ύψος των προστίμων αυτών, κα-
θώς και τα κριτήρια προσδιορισμού 
του ύψους του επιβαλλόμενου προ-
στίμου, η διαδικασία είσπραξης των 
προστίμων, όπως και η διάθεση των 
εσόδων και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή του παρόντος, κα-
θορίζονται με Απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Προστασίας του Πολίτη και άλλων 
συναρμόδιων Υπουργών.

14. Καταργείται από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας η Υπουργική 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 88202/2009 
(1286 Β΄).
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Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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συνέχεια από σελ.1

Υπηρεσίες Υπηρεσίες 
του επαγγελματικού του επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών Επιμελητηρίου Αθηνών 
προς τα μέλη τουπρος τα μέλη του

Το ΕΕΑ, συνεχίζοντας μια παράδοση προσφοράς προς τα 
μέλη του, εγκαινίασε δυο νέες υπηρεσίες προκειμένου να 
ενημερώνει και να προστατεύει τα μέλη του κατά τη διάρ-
κεια άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Πρόκειται για το Νομικό Γραφείο και το Φοροτεχνικό 
Γραφείο. Επίσης συνεχίζει να παρέχει για τα μέλη του 
σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας, τα οποία ήδη έχουν παρα-
κολουθήσει εκατοντάδες επαγγελματίες εφοδιάζοντάς τους 
με το ανάλογο πιστοποιητικό.

Νομικό Γραφείο 
Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη 

του ότι έχει αναθέσει σε δικηγόρο την παροχή νομικών συμβου-
λών για την επίλυση των επαγγελματικών θεμάτων τους. Τα μέλη 
μπορούν να ζητούν τη συνδρομή του κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
ώρες 12.00-14.00 στα γραφεία του επιμελητηρίου, 1ος όροφος 
ή να επικοινωνούν μαζί του μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
210-3601654, 210-3613671, 210-3613679, 210-3613766, 

210-3613038


