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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. ΕΚΡΙΘΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
1)Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (φωτοτυπία).
2)Άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής (φωτοτυπία όπου υπάρχει).
3)Άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου ή χρήσης αιγιαλού (όπου υπάρχχει ή
συμφωνητικό εκμίσθωσης αιγιαλού μετά από δημοπρασία σε
περίπτωση χρήσης αιγιαλού (φωτοτυπία).
4)Καταστατικό και τροποποιήσεις εταιριών (όπου τα καταστήματα
λειτουργούν ως εταιρίες).
5)Συμφωνητικό - ά μίσθωσης, όπου δεν υφίσταται ιδιόκτητο ακίνητο
(φωτοτυπία).
6)Εξουσιοδότηση προς τους Νομικούς. (Υπάρχει υπόδειγμα ή ζητείστε το).

Διευκρινίσεις:
1) Πριν ακριβώς από 1 χρόνο στραφήκαμε δικαστικά (με την
συμμετοχή 200 περίπου συναδέλφων), εναντίον του Νόμου
3730/2008 (Αβραμόπουλου), περί καπνιζόντων στο ΣτΕ. Η
ομαδική αυτή προσφυγή έγινε αποδεκτή από το ΣτΕ (σε αυτό
φυσικά οφείλεται και η μη ενεργοποίηση του Νόμου) και
ορίσθηκε δικάσιμος η 12 Οκτωβρίου 2010 ώρα 09.30, πλην όμως
επειδή ο Νόμος αυτός, καταργήθηκε από τον Νόμο
Ξενογιαννακοπούλου (πράγμα που τότε δεν το γνώριζε κανείς
μας), η ως άνω δικάσιμος είναι άνευ ουσίας. Το γεγονός όμως
ότι
το
ΣτΕ
έκανε
αποδεκτή
και
μάλιστα
‘’λόγω
σπουδαιότητος’’, την προηγούμενη προσφυγή και όρισε
δικάσιμο, μας ανοίγει περίτρανα τον δρόμο να στραφούμε
δικαστικά και εναντίον του νέου νόμου, πάλι με τον ίδιο τρόπο.
ΟΜΑΔΙΚΑ με γκρουπ 20 - 20 καταστημάτων.
2) Το Νομικό τμήμα του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. ήδη έχει συντάξει το

δικόγραφο της περί μη συνταγματικότητας του νέου Νόμου
Ξενογιαννακοπούλου και είναι έτοιμο προς κατάθεση στο ΣτΕ.
αναμένοντας την αθρόα συμμετοχή σας.
3) Με το που κατατίθεται το δικόγραφο στο ΣτΕ, το κάθε
κατάστημα – μέλος, που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, λαμβάνει
αντίγραφο του δικογράφου (περίπου σε 30 - 40 ημέρες μετά την
κατάθεση) και λειτουργεί πλέον την επιχείρησή του κανονικά ως
καπνιζόντων (διότι θεωρείται ότι βρίσκεται σε εκκρεμοδικία,
έχων έννομο συμφέρον). Το δικόγραφο αυτό επιδεικνύεται σε
κάθε έλεγχο για αποφυγή προστίμων, που και αν επιβληθούν,
καταρρίπτονται.
4) Περίπου σε 6 – 7 μήνες, μετά την κατάθεση του δικογράφου στο
ΣτΕ, λαμβάνουμε ημερομηνία δικασίμου, που συνήθως ορίζεται
μετά από 1 έως 2 χρόνια, οπότε και σε όλο αυτό το διάστημα
συνεχίζουμε να λειτουργούμε ως καπνιζόντων, διότι και πάλι
βρισκόμαστε σε εκκρεμοδικία μέχρι έκδοση απόφασης ανωτάτου
Δικαστηρίου.
5) Το χρονικό περιθώριο για καταθέσεις δικαιολογητικών ξεκινά
από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου. Φυσικά όσο πιο
γρήγορα κατατεθούν οι αιτήσεις, τόσο πιο σύντομα θα πάρετε
το δικόγραφο στα χέρια σας.
6) Το Δικαστικό κόστος για την κάθε επιχείρηση ανέρχεται λόγω
ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στα 300 Ευρώ. Δελεαστικό για να προσφύγουμε
όλοι μας.
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