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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Συντονιζόμαστε απόλυτα με τις άμεσες κινητοποιήσεις τόσο του υπουργείου Υγείας,
όσο και του ίδιου του κ. πρωθυπουργού σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή
του αντικαπνιστικού νόμου. Η προάσπιση της υγείας των πολιτών αποτελεί,
άλλωστε, έναν ιερό σκοπό.
Ωστόσο, όντας Σωματείο που δραστηριοποιείται εδώ και 15 συνεχόμενα χρόνια στον
κλάδο της Εστίασης, συναναστρεφόμενο με χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, θα
θέλαμε να αναδείξουμε ορισμένες σημαντικές πτυχές που αφορούν την εφαρμογή
του αντικαπνιστικού νόμου στα καταστήματα Εστίασης. Να τονίσουμε ότι οι κάτωθι
παρατηρήσεις αποτελούν απόρροια των συνεχών επιστολών που λαμβάνουμε από
τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ανησυχούν για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τα
καταστήματά τους.
Δηλώνουμε υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα καταστήματα αλλά
οριοθετημένη μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που θα εξασφαλίσει τη σωστή
εφαρμογή της.
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Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε καθοριστικό εμπόδιο της ομαλής εφαρμογής του
νόμου, το πρόστιμο για το κατάστημα να είναι στα 1000€ ενώ μόλις 50€ στον πελάτη
που διαπράττει την παράβαση.
Κρίνουμε απαραίτητο να προστατευθεί ο σωστός επιχειρηματίας, ο οποίος
συμβαδίζει με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου έχοντας:
•
•
•
•
•

Απομακρύνει τα τασάκια από τα τραπέζια
Τοποθετήσει ειδικά αυτοκόλλητα που δηλώνουν ότι απαγορεύεται το
κάπνισμα
Τοποθετήσει σταχτοδοχεία δαπέδου έξω από την είσοδο
Προμηθευτεί Βιβλίο Αναφοράς καπνίσματος από τον εκάστοτε Δήμο
Τοποθετήσει σε κάθε τραπέζι ταμπελάκι απαγορεύεται το κάπνισμα

Σε περίπτωση που έχουν τηρηθεί όλα τα παραπάνω, ωστόσο, κάποιος πελάτης
προβεί σε χρήση τσιγάρου χωρίς να γίνει αντιληπτός (γεγονός που είναι πιθανό σε
κάθε κατάστημα Εστίασης ή διασκέδασης εν ώρα εργασίας) τότε είναι σχεδόν
καταδικαστικό για ένα ιδιοκτήτη να κληθεί να πληρώσει ένα τόσο βαρύ πρόστιμο,
για μια παράβαση που στην ουσία δεν ευθύνεται.
Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι το Σωματείο μας έχει ενημερώσει από την πρώτη
κιόλας στιγμή όλα τα καταστήματα – μέλη του για τις άμεσες αλλαγές που πρέπει να
προβούν προκειμένου να συμβαδίσουν με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού
νόμου.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, και επειδή εισπράττουμε καθημερινά εκκλήσεις με τις
ανησυχίες τους για τη δίκαιη και ορθή εφαρμογή του νόμου, παρακαλούμε όπως
επιληφθείτε όλα τα παραπάνω προκειμένου να προστατευθούν όλα εκείνα τα
καταστήματα που συμμορφώθηκαν με όλες τις σημάνσεις κατά του καπνίσματος,
αλλά αγωνιούν για την ουσιαστική εφαρμογή του νόμου.
Τονίζουμε ότι όλες οι υγιείς επιχειρήσεις που δίνουν καθημερινά τη «μάχη» τους για
να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις, επιζητούν ουσιαστικά και δίκαια μέτρα
και όχι ημίμετρα που δεν πρόκειται να βοηθήσουν κανέναν, αλλά απειλούν να
φέρουν ακόμα περισσότερα «λουκέτα» στην ελληνική επιχειρηματικότητα.
Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε μια προσωπική επαφή μαζί σας, προκειμένου να σας
υποβάλουμε τις προτάσεις μας.
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