Προλάβετε την προθεσμία δήλωσης του καταστήματός σας
ως ‘ΛΕΣΧΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ’
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. & Π.Ο.Λ.Κ. σας εξασφαλίζουν

‘προβάδισμα’

στη σειρά προτεραιότητας για ίδρυση Λέσχης Καπνιστών !
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Λεσχών

Καπνιστών

(Π.Ο.Λ.Κ.)

θα

δέχεται

δηλώσεις

ενδιαφέροντος ίδρυσης Λέσχης Καπνιστών στην περιοχή , όπου
λειτουργεί το κατάστημά σας , μέχρι 31/5/2014
Η πιο πάνω Ομοσπονδία

διεκδικεί ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ την αναγνώριση

δικαιώματος ίδρυσης (από καταστήματα εστίασης και διασκέδασης) «Λεσχών
Καπνιστών» σε περιορισμένο αριθμό ανά περιοχή κάθε Δήμου της
Χώρας και όχι απεριόριστα ( Κι αυτό, λόγω έκδοσης από το Συμβούλιο της
Επικρατείας απόφασης, βάσει της οποίας αποκλείεται οριστικά η ολική
επαναφορά του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος, όπου οποιοσδήποτε
μπορούσε να δηλώσει το κατάστημά του ως ‘αποκλειστικά για καπνίζοντες’ ).
Η «Π.Ο.Λ.Κ.» θέτει την παραπάνω προθεσμία προς κάθε ενδιαφερόμενο
καταστηματάρχη,

επειδή

το

πρώτο

10ήμερο

του

Ιουνίου

έχει

προγραμματίσει να υποβάλει ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ, για
αναγνώριση δικαιώματος (ατομικά στους αιτούντες και μόνο) προς ίδρυση
Λέσχης Καπνιστών στην περιοχή καθενός από αυτούς – κατά προτεραιότητα,
έναντι οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου υποβάλει παρόμοιο αίτημα σε
μεταγενέστερο χρόνο.
Άλλωστε, η προαναφερόμενη δήλωση συμμετοχής στην – υπό κατάθεση
– ομαδική προσφυγή αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση εγγραφής ως Μέλους της
Ομοσπονδίας , ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μην επιβαρυνθούν διπλά (δηλ.
με άλλο χρηματικό ποσό ως μερίδιό τους για τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες
και άλλο ως ετήσια συνδρομή μέλους της ΠΟΛΚ ). Έτσι, αντί να πληρώσετε
90 ευρώ για το ατομικό σας δικαστικό παράβολο και 80 ευρώ ως

αίτηση εγγραφής, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πληρώσει συνολικά μόνο 120
ευρώ.
Άλλωστε, η ημερομηνία εγγραφής και ο αύξων Αριθμός

Μητρώου μέλους στον υπόψη Φορέα

«κλειδώνει» και τη

σειρά προτεραιότητας που θα έχετε ως υποψήφιος για ίδρυση Λ.Κ. στην
περιοχή σας.
Κατά συνέπεια, όπως γίνεται αντιληπτό από τα αμέσως παραπάνω, αυτοί
που δεν περιορίζονται μόνο να προλάβουν την προαναφερόμενη
προθεσμία, αλλά επιπρόσθετα προνοούν να εγγραφούν στην ΠΟΛΚ όσο
γίνεται

νωρίτερα,

έχουν

αποδεδειγμένα

το

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ

έναντι

οποιουδήποτε άλλου υποψηφίου που εγγράφεται ως μέλος έστω και κατά 1
ημέρα αργότερα !
Εξ άλλου, ένα ακόμη προνόμιο που αποκτάτε ΑΜΕΣΑ με την εγγραφή
σας ως μέλος της ΠΟΛΚ, αφορά στη ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΑΣ σε
περίπτωση επιβολής προστίμου της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε
βάρος της επιχείρησής σας (Η παρούσα κάλυψη, μάλιστα, για ακύρωση
προστίμων χωρίς πληρωμή δικηγορικών αμοιβών, ισχύει και για τους πελάτες
του καταστήματός σας).
Για

περισσότερες

πληροφορίες

και

υποβολή

δήλωσης

προτεραιότητας – εγγραφής μέλους , μπορείτε να επικοινωνείτε :
Τηλ. : 211/214-6932
Κιν.: 690/640-8135 (κ. Ζαρκωτός Ι.)
e-mail : polk.association@yahoo.gr
“ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ “ ( ν.π.ι.δ. )
Έδρα : ΑΘΗΝΑ (Σταδίου 39 – Τ.Κ. 105 59)

