Ποιος θα εμποδίσει τώρα τις
ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ;
Μετά την πρόσφατη άρση της καπνοαπαγόρευσης σε
ΟΛΑ τα πρακτορεία του Ο.Π.Α.Π. , βρίσκεται πλέον πιο κοντά
στην τελική δικαίωσή της και η δική μας διεκδίκηση (για
δικαίωμα ίδρυσης «Λεσχών Καπνιστών» στα καταστήματα
εστίασης & διασκέδασης) !
Π.Α.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. και «Πανελλήνια Ομοσπονδία Λεσχών Καπνιστών (ΠΟΛΚ) ενισχύουν
καθοριστικά το νομικό τους οπλοστάσιο, εν σχέσει με την πιο πάνω διεκδίκησή μας, για
την οποία έχουμε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση με ημερομηνία 23/4/2014.
Άλλωστε, εμείς δεν απαιτούμε να μπορούν να χαρακτηριστούν ως «καπνιζόντων»
ΟΛΑ τα καταστήματά μας (αφού το αρχικό αυτό αίτημα δεν έγινε δεκτό από το Συμβούλιο
της Επικρατείας). Αντίθετα, αυτό που ζητάμε είναι να αναγνωριστεί τέτοιο δικαίωμα σε
περιορισμένο μόνο αριθμό καταστημάτων ανά περιοχή κάθε Δήμου της Χώρας,
προκειμένου να διασφαλίζεται η ελάχιστη προβλεπόμενη προστασία των δικαιωμάτων
και των καπνιστών πολιτών (αίτημα που χαρακτηρίζεται - τόσο δίκαιο, όσο και εύλογο).
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η ΠΟΛΚ – ως αρμόδιος Φορέας για τις κατηγορίες
ελευθέρου καπνίσματος στους δημόσιους επαγγελματικούς χώρους – τηρεί αδιάβλητο
μητρώο σειράς προτεραιότητας με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις-αιτήσεις ίδρυσης
Λεσχών Καπνιστών εκ μέρους των ενδιαφερομένων καταστηματαρχών του κλάδου,
πανελλαδικά.
Όπως είχαμε επισημάνει και με την αρχική σχετική ανακοίνωσή μας, η προθεσμία
υποβολής δήλωσης υποψηφιότητας για ίδρυση Λ.Κ. λήγει στις 31/5/2014, χωρίς
πρόβλεψη καμίας παράτασης (Κι αυτό , γιατί –αλλιώς– δεν θα προλάβουμε να είμαστε
έτοιμοι, με τις απαιτούμενες διαδικασίες, μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο που το πρόβλημα
της καπνοαπαγόρευσης θα ξεκινήσει πάλι να είναι πιο επιτακτικό).
Όσον αφορά το σύνολο των εξόδων που πρέπει να καλύψουν οι ενδιαφερόμενοι να
αναγνωρίσουν το κατάστημά τους ως ‘καπνιζόντων’ , η τελική οικονομική επιβάρυνσή σας
ανέρχεται μόνο σε 120 ευρώ ( Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται – τόσο η αναλογία σας
στις δαπάνες της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας , όσο και η ετήσια συνδρομή μέλους
στην εν λόγω Ομοσπονδία που εκπροσωπεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών τους αιτούντες
καταστηματάρχες , με τη σειρά προτεραιότητας στην περιοχή καθενός από τους
υποψηφίους ) .

Προλάβετε την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για
ίδρυση «Λέσχης Καπνιστών» ( μέχρι 31 / 5 / 2014 ) .
#

# Κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Αφού
την εκτυπώσετε, την συμπληρώσετε και εκτελέσετε κατά γράμμα τα διαδικαστικά, την
αποστέλλετε σε μορφή αρχείου jpg ή pdf στο polk.association@yahoo.gr ή στο Fax: 210 /
322-4970.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε ( πριν κάνετε την
προβλεπόμενη κατάθεση ) οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή
πρόσθετη πληροφορία , μπορείτε να επικοινωνείτε :
Τηλ. 211 / 214-6932 , Κιν. 690 / 640 – 8135 ( κ. Ζαρκωτός Ι. )
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