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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – 
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
 

     Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 
Όπως δηλώσαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή, το Σωματείο μας, συντονίζεται 
απόλυτα με τις άμεσες κινητοποιήσεις τόσο του υπουργείου Υγείας, όσο και του 
ίδιου του κ. πρωθυπουργού σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του 
αντικαπνιστικού νόμου. Είμαστε υπέρμαχοι της συνολικής προσπάθειας του κράτους 
για την πρόληψη της υγείας των Ελλήνων πολιτών. 
 
Είναι υποχρέωσή μας, ωστόσο, να τονίσουμε μερικά πολύ σημαντικά ζητήματα που 
ανακύπτουν από αυτή την απόφαση. Ζητήματα που απειλούν άμεσα να τινάξουν 
στον «αέρα» την αποδοτική λειτουργία των καταστημάτων Εστίασης.  
 
Ευρισκόμενοι ως Σωματείο για 15 συνεχόμενα χρόνια δίπλα στον κλάδο της 
Εστίασης, και αριθμώντας 40.000 μέλη καταστήματα, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι 
ότι η οριζόντια εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αναμένεται να δυσχεράνει 
δραματικά τη βιωσιμότητα των περισσότερων καταστημάτων Εστίασης.   
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Ειδικότερα για τη χειμερινή σεζόν, καταστήματα βραδινής διασκέδασης, λόγω του 
περιορισμού που αναμένεται να φέρει ο αντικαπνιστικός νόμος, αναμένεται να 
λειτουργήσει αποτρεπτικά για πλειάδα θαμώνων. Κατ΄ επέκταση, αυτό προκαλεί 
άμεσο κίνδυνο για την απόδοση των καταστημάτων, θέτοντας σε ρίσκο ακόμα και 
για την ίδια τους τη βιωσιμότητα. Ο εν λόγω κίνδυνος δεν αποτελεί απλώς εικασία 
δική μας, αλλά μία ισχυρή «φωνή» που λαμβάνουμε καθημερινά από τους 
επιχειρηματίες-ιδιοκτήτες καταστημάτων Εστίασης που έρχονται καθημερινά σε 
επαφή μαζί μας. Μελετήστε σχετικό Άρθρο μας στο F/B που προσέλκυσε μέχρι 
στιγμής 40.000 άτομα, εκ των οποίων 500 περίπου σχολίασαν και αρκετοί το 
κοινοποίησαν στις σελίδες τους και πάρτε τον σφυγμό. 
 
Για να αποφευχθεί αυτός ο ορατός κίνδυνος που προκύπτει από την οριζόντια 
εφαρμογή του επίμαχου νόμου, προτείνουμε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα 
επιλογής από το κατάστημα η λειτουργία ως καταστήματος καπνιζόντων ή μη 
καπνιζόντων, κάτω από όλες τις αυστηρές προϋποθέσεις που θα οριστούν για κάθε 
περίπτωση.  
 
Κρίνουμε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αυτή η διάκριση ώστε αφενός, η 
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου να υλοποιηθεί με ομαλό τρόπο, αφετέρου, τα 
καταστήματα Εστίασης και διασκέδασης να παραμείνουν σε θέση να προσφέρουν 
υπηρεσίες διασκέδασης σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κατηγορίας (καπνιζόντων ή 
μη). 
 
Θεωρούμε ότι αυτή η διάκριση αναμένεται να φέρει ισορροπία στον κλάδο σε σχέση 
με την εφαρμογή του νόμου, θέτοντας ένα ακόμα πιο σαφές πλαίσιο λειτουργίας με 
ακόμα μεγαλύτερες επιλογές και ξεκάθαρους κανόνες για τους ιδιοκτήτες 
καταστημάτων.    
 
Θα θέλαμε, τέλος, να προσθέσουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις Εστίασης που 
εκπροσωπούμε, επιθυμούν να δραστηριοποιούνται με υγιή τρόπο, γι’ αυτό και 
μεταφέρουμε την έκκλησή τους για ειδική μέριμνα και κρατική πρόληψη που θα 
τους επιτρέψει να εργαστούν ακόμα πιο παραγωγικά. Άλλωστε, ο βασικός 
κερδισμένος από όλο αυτό θα είναι τελικά η ίδια η ελληνική επιχειρηματικότητα.  
 
                                                              

Με τιμή 
 
 
 
 
 
               Νίκη Κωνσταντίνου                                                        Ηλίας Καλιώρας 
                      Πρόεδρος                                                               Γεν. Γραμματέας  
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