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Με πιο αυστηρά πρόστιμα, πραγματικούς ελέγχους αλλά και με λουκέτα σε καταστήματα
θα επιχειρήσει, από τις αρχές του χρόνου, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να κόψει το
κάπνισμα στους δημόσιους χώρους.

Το ευχάριστο βέβαια για τους θεριακλήδες είναι ότι προς το παρόν δεν θα εξοβελισθούν
πλήρως από τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, καθώς για λίγο ακόμη θα
παραμείνουν τα «παράθυρα» που είχε αφήσει ο προηγούμενος υπουργός, μέχρι βέβαια να
καταργηθούν και αυτά τους επόμενους μήνες.

*Ειδικότερα η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου θα επιδιώξει σε πρώτη φάση
να εφαρμοστεί ο νόμος Αβραμόπουλου κατά του καπνίσματος, που ψηφίστηκε, αλλά ποτέ
δεν εφαρμόστηκε. Γι' αυτό εντός των ημερών θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση, στην
οποία προσδιορίζονται εκ νέου όλες οι παράμετροι και πρέπει να εφαρμοσθεί από 1.1.2010.
Η υπουργική απόφαση θα τεθεί προς συζήτηση στους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ θα
ακολουθήσουν και συνομιλίες με τους ενδιαφερόμενους.

*Οπως λέει η υπουργός Υγείας, «σε πρώτη φάση ο νόμος θα ενισχυθεί και θα υλοποιηθεί,
καθώς μέχρι στιγμής είναι μόνο στα χαρτιά». Η απόφαση θα ορίζει ως υπεύθυνους ελέγχων
το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), γνωστοί και ως «ράμπο» υγείας. Οι
επιθεωρητές θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα αλλά ακόμη και να βάζουν λουκέτα ή να
αφαιρούν άδειες λειτουργίας καταστημάτων σε περίπτωση που θα υπάρχει συνεχόμενη
παραβίαση του νόμου.

Για να μπορέσει όμως να λειτουργήσει ο νέος μηχανισμός θα απαιτηθούν και προσλήψεις οι
οποίες θα δρομολογηθούν στις αρχές του χρόνου, ενώ δεν αποκλείεται να μετατεθούν και
διοικητικοί υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών. Μέχρι στιγμής το αρμόδιο τμήμα διαθέτει μόνο 25
άτομα και κατόρθωσε να πραγματοποιήσει μόλις 100 ελέγχους για το τσιγάρο.
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*Ομως τις περισσότερες αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε κλειστούς χώρους για τον
εντοπισμό των παραβατών θα πραγματοποιούν οι υπάλληλοι των υγειονομικών υπηρεσιών
των νομαρχιών, οι οποίοι και θα αναφέρονται στο ΣΕΥΥΠ. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα,
πηγές αναφέρουν ότι αυτά θα γίνουν πιο αυστηρά και πιθανώς να μην απαιτούνται τρεις
συνεχόμενες παραβάσεις για την επιβολή προστίμου 20.000 ευρώ ή τέταρτη για την
αφαίρεση άδειας λειτουργίας.

*Πάντως οι εισηγήσεις που δέχεται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας από τους ειδικούς, που
αποτελούν την επιστημονική επιτροπή κατά του καπνού, προβλέπουν την πλήρη
απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται πως θα καθυστερήσει, καθώς ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι
πολλοί καταστηματάρχες που είχαν φροντίσει να είναι συνεπείς με το νόμο Αβραμόπουλου
είχαν προχωρήσει σε ανακατασκευές των καταστημάτων τους προκειμένου να
διαμορφώσουν χώρους καπνιστών και μη καπνιστών διαθέτοντας ουδόλως ευκαταφρόνητα
ποσά.

Ηδη οι πρώτες αντιδράσεις των επαγγελματιών του χώρου έχουν εκφραστεί στο αρμόδιο
υπουργείο, μετά και τη σχετική φημολογία για πλήρη απαγόρευση, οι οποίες και φαίνεται
πως ελήφθησαν υπ' όψιν για τις περαιτέρω κινήσεις.

*Στο μεταξύ, όμως, «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Κάπως έτσι
σκέφτηκαν οι έλληνες καπνιστές και αποφάσισαν σε μεγάλο ποσοστό να περιορίσουν το
τσιγάρο πριν ακόμη εφαρμοστεί ο νόμος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προϊόντα κατά του καπνίσματος εμφανίζουν αξιοσημείωτη
αύξηση που ξεπερνά το 30% μετά τις αρχές του καλοκαιριού, οπότε και είχαν γίνει οι
πρώτες... ανακοινώσεις. Οι τσίχλες, τα τσιρότα αλλά και τα χάπια που συμβάλλουν στη
διακοπή της συνήθειας, αποτελούν πρώτη προτίμηση την περίοδο αυτή, ενώ και τα
αντικαπνιστικά ιατρεία έχουν αναμονές μηνών.

*Τον Ιούλιο, οπότε και ξεκίνησαν οι πρώτες απαγορεύσεις του καπνού σε δημόσιους
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κλειστούς χώρους, σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων, ενώ η αγορά
παρουσιάζει μέχρι και σήμερα ανοδικές τάσεις. Τον Ιούνιο οι πωλήσεις αυξήθηκαν 18%, ενώ
τον Ιούλιο η αύξηση άγγιξε το 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

*Η άνοδος καταγράφεται με σαφήνεια και στα τεμάχια των υποκαταστάτων και των
φαρμάκων που αγοράσθηκαν συνολικά. Τον Μάιο πουλήθηκαν 28.400 τεμάχια, τον Ιούνιο
34.100 και τον Ιούλιο 37.700.

Πηγή: Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
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