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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΧΘΕΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣΚΕΔΙ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Με τα συνταγματικά «όπλα» της οικονομικής ελευθερίας και της ισότητας, αλλά και με
εκτεταμένη επιχειρηματολογία γύρω από την ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα του
αυτοκαθορισμού, την αισθητική και τον πλουραλισμό, προσφύγαμε στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, επιδιώκοντας να ακυρώσουμε ως αντισυνταγματική την υπουργική απόφαση
που επέβαλε πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στα μαγαζιά μας.
Η συνταγματική θεμελίωση των επιχειρημάτων μας έχει οικονομική, αλλά και φιλοσοφική
βάση, αφού τονίζουμε ότι κατά παράβαση του Συντάγματος ο νόμος προσβάλλει κατάφωρα
την οικονομική - επαγγελματική ελευθερία μας, φέρνοντάς μας σε ανοικτή σύγκρουση με
τους καπνιστές – πελάτες μας. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε ότι μας επιφορτίζει με
αστυνομικής φύσης καθήκοντα, φέρνοντας μας απέναντι σε αρχές όπως η ελευθερία
επιλογής και ο σεβασμός της διαφορετικότητας. Σχετικά με το οικονομικό σκέλος, τονίζουμε
ότι η ολική απαγόρευση μας στερεί από το 70-90% των πελατών που είναι στη συντριπτική
πλειοψηφία καπνιστές (το 42% του πληθυσμού στην Ελλάδα καπνίζει), οδηγώντας τις
επιχειρήσεις μας σε οικονομικό μαρασμό.
Επισημαίνουμε ότι η μεγάλη οικονομική κρίση και οι φορολογικές αυξήσεις (ΦΠΑ) στα
αλκοολούχα ποτά οδήγησαν σε πτώση 30-40% του κύκλου εργασιών μας και η απαγόρευση
του καπνίσματος θα επιφέρει την οικονομική καταστροφή μας.
Απέναντι στο δημόσιο συμφέρον της υγείας αντιπαραθέτουμε την αρχή της αναλογικότητας,
υποστηρίζοντας ότι προσβάλλεται το Σύνταγμα, αφού υπήρχαν άλλες ηπιότερες
εναλλακτικές λύσεις, με την προειδοποίηση των πελατών με πινακίδες για κάθε χώρο, έτσι
ώστε να μην εκτίθενται καταναγκαστικά στο κάπνισμα, ή με τον διαχωρισμό σε
καταστήματα καπνιστών και μη καπνιστών.

Καλούμε ολόκληρο τον κλάδο
Να δηλώσει συμμετοχή στο www.paskedi.gr ή 2310932420, 473, 481, 6993909353
έως 30 Οκτωβρίου 2010 με ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.

Με την παράκληση να δημοσιοποιηθεί στα μέσα που διαθέτετε Για επαφή
6993909353 Καλιώρας Ηλίας

Σε «σαφάρι» παραβατών επιδίδονται συνήθως κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο
τα συνεργεία ελέγχου για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Όσο οι
έλεγχοι για την εφαρμογή του νόμου σε χώρους εστίασης, καφετέριες και μπαρ
όλης της χώρας εντείνονται, τόσο κορυφώνονται και οι αντιδράσεις των
επιχειρηματιών του χώρου, οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να
συρρικνώνονται, καθώς -όπως σημειώνουν- ανήκουν στον κλάδο, που επλήγη
πρώτος από την οικονομική ύφεση, σημειώνοντας πτώση τζίρου έως και 50%.

Παρατηρούν ότι ο αντικαπνιστικός νόμος εφαρμόζεται στην πιο δύσκολη
οικονομική συγκυρία και διαβλέπουν πως ίσως αποτελέσει για πολλές επιχειρήσεις
«ταφόπλακα», με συνέπεια την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας,
δεδομένου ότι όπου εφαρμόστηκε στην Ευρώπη, παρατηρήθηκε περαιτέρω πτώση
του τζίρου κατά 10-30%.

Τι κάνουμε όμως για να αποτρέψουμε την καταστροφή που έρχεται; Τίποτα, γιατί
βολευόμαστε να ακούμε κάποιους που μας παροτρύνουν ''βγάλτε τα τασάκια στα
τραπέζια'', χωρίς να γνωρίζετε φυσικά ότι οι συγκεκριμένοι, προεκλογικά
(σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου), ήταν σύμφωνοι με τον
αντικαπνιστικό Νόμο, δηλώνοντας υπέρμαχοι μέσω της ΓΕΣΕΒΕΕ, της οποίας
απαρτίζουν ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του Διοικητικού Συμβουλίου της και τώρα
ξαφνικά, παροτρύνουν ολόκληρο τον κλάδο ''βγάλτε τα τασάκια στα τραπέζια'',
αλλά αν είναι μάγκες, πρέπει να λένε ''κι εμείς πληρώνουμε τα πρόστιμα''. Αυτό
όμως το αποφεύγουν, διότι έχουν μάθει να λειτουργούν εκ του ασφαλούς και αυτοί
οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις τους.

Εμείς συνάδελφοι προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και
αναμένουμε απόφαση περί Αναστολής του Νόμου μέχρι την εκδίκαση της
υπόθεσης (μπορεί και 2 ή 3 χρόνια). Η απόφαση αυτή θα ισχύει μόνο για όσους
συμμετέχουν και είναι μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ. Γι' αυτό όσοι θέλετε γίνετε αμέσως μέλη
μας, προκειμένου να αποκτήσετε το προνόμιο.

Η άλλη λύση και η πλέον ιδανική είναι η ΙΔΡΥΣΗ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ. Τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι
1) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων από 20 ιδρυτικά μέλη Έλληνες άνω των 18 ετών.
2) Φωτοτυπία κάτοψης χώρου καταστήματος.
3) Φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου.

