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Θέμα: ‘’Νομοθεσία περί καπνιζόντων και μη καπνιζόντων 

στους χώρους Εστίασης & Διασκέδασης’’  
 

Αξιότιμοι κύριοι, 
 

Ο κλάδος μας, ραχοκοκαλιά της τουριστικής οικονομίας, 

αποτελείται από 150.000 επιχειρήσεις και 700.000 εργαζόμενους σε 
αυτές.  

Η ως άνω Νομοθεσία υπάρχει από το 2002 και ο ΠΑΣΚΕΔΙ 
συνεχώς ενημερώνει τον κλάδο των καταστημάτων Εστίασης και 

Διασκέδασης, με τα μέσα που διαθέτει (site, περιοδικό, ημερίδες, 
κλαδικές εκθέσις), για την πιστή εφαρμογή του νόμου, ο οποίος 

προβλέπει 50% θέσεις για καπνίζοντες και 50% για μη καπνίζοντες. 
  

Πρόσφατα σε ημερίδα που διοργάνωσε ο ΠΑΣΚΕΔΙ στο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE στην Θεσσαλονίκη, αποκλειστικό θέμα ήταν η 

συγκεκριμένη Νομοθεσία. Σε συνέντευξη τύπου του Υπουργού 
Υγείας κ. Αβραμόπουλου ετέθη θέμα πλήρους απαγόρευσης του 

καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και στα καταστήματα του 
κλάδου μας.  

Η Πρόεδρός μας κ. Νίκη Κωνσταντίνου στην εκπομπή ‘’Κλειδί’’ 

της TV 100, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, με καλεσμένους τον 



Βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Μαγκριώτη, τον Αντινομάρχη Υγείας κ. 
Τζιόλα, τον Ιατρό πνευμονολόγο κ. Τιτόπουλο, την Δημοσιογράφο κ. 

Τοπαρλάκη και την Νομική Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Γωγούση, είπε 
μεταξύ άλλων «εάν επέλθει η ολική απαγόρευση στους χώρους 

Εστίασης και Διασκέδασης θα κλείσουν αυτομάτως το 30% 
των επιχειρήσεών μας και χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν 

άνεργοι». 
Όπως σίγουρα θα γνωρίζετε, η ολική απαγόρευση 

καπνίσματος στα καταστήματα Εστίασης και Διασκέδασης επεβλήθη 
ήδη στην Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, Μάλτα, Σκωτία 

και εφαρμόζεται άμεσα σε Πορτογαλία, χωρίς να αποκλείεται και η 
Γερμανία.  

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας οι 

άμεσα θιγόμενοι ήταν οι κλάδοι των καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, των Καπνοβιομηχανιών, των οινοπνευματω-

δών ποτών, των κρασιών, των εξοπλισμών. 
 

Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. εκδίδει τον Ιούνιο του 2007 το περιοδικό με 
τίτλο «Τρώγοντας & Πίνοντας», 164 σελίδων, σε τιράζ 70.000 

αντιτύπων, με σκοπό να ενημερώσει όσους περισσότερους 
επιχειρηματίες του κλάδου της Εστίασης και της Διασκέδασης μπορεί, 

σε όλη την Ελλάδα, για την οικονομική ζημιά που έρχεται. 
  

Σ’ αυτό το πλαίσιο σας καλούμε να στηρίξετε τις 
προσπάθειες του ΠΑΣΚΕΔΙ με διαφήμιση της εταιρείας σας  

στο περιοδικό του Κλάδου (επισυνάπτεται τιμοκατάλογος), γιατί 
αυτός ο αγώνας ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε 
στον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του ΠΑΣΚΕΔΙ κ. Καλιώρα Ηλία 
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Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Για τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.  

Νίκη Κωνσταντίνου 

Πρόεδρος 


