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Χαμηλότερα πρόστιμα, αλλά αυστηρότεροι έλεγχοι και ποινές που φθάνουν μέχρι και σε
παραπομπή στο Αυτόφωρο είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τον νέο αντικαπνιστικό
νόμο, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από αύριο σε όλη τη χώρα.
Έχοντας περάσει ένας και πλέον χρόνος από την υποτιθέμενη εφαρμογή της πρώτης
προσπάθειας για απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους
χώρους, το υπουργείο Υγείας προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση του ισχύοντος νομικού
πλαισίου, το οποίο ούτως ή άλλως ήταν κοινό μυστικό ότι παρά τις αρχικές προβλέψεις
παρέμενε «κενό γράμμα».
Τι προβλέπουν οι διατάξεις του νέου, αναθεωρημένου αντικαπνιστικού νόμου και κατά
πόσον αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινότητα των Ελλήνων; Την απάντηση έδωσε
χθες η ηγεσία του ΥΥΚΑ, η οποία μετά το πέρας σχετικής σύσκεψης με τη συμμετοχή 250
εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων ανακοίνωσε τις πολιτικές με τις οποίες προτίθεται να
δημιουργήσει… πραγματικές συνθήκες άκαπνου περιβάλλοντος, τόσο σε υπηρεσίες,
νοσοκομεία, σχολεία και μέσα μεταφοράς, όσο φυσικά και σε καφετέριες, μπαρ και
εστιατόρια.
Βασικό… επιχείρημα του υπουργείου Υγείας στην προσπάθειά του να πείσει τους
παραβάτες θα αποτελέσουν, αναμφισβήτητα, τα πρόστιμα, τα οποία μπορεί να είναι μεν
χαμηλότερα συγκριτικά με πριν, αλλά αυτή τη φορά έχει ξεκαθαριστεί πως υπάρχει
πρόθεση, αλλά και κατάλληλος ελεγκτικός μηχανισμός, ώστε να εισπράττονται!
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των αρμοδίων υπουργείων, τα
πρόστιμα σε ιδιοκτήτες καταστημάτων θα κυμαίνονται από 500 έως 10.000 ευρώ και σε
κάθε υποτροπή τα πρόστιμα θα διπλασιάζονται. Στην τέταρτη υποτροπή θα σφραγίζεται
προσωρινά το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για δέκα μέρες, ενώ στην πέμπτη
υποτροπή θα ανακαλείται οριστικά η άδεια του καταστήματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγειονομικού ενδιαφέροντος θα
πρέπει να φροντίζουν για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος, την απομάκρυνση των
σταχτοδοχείων και τη σύσταση στους παραβάτες, ενώ θα πρέπει να προμηθευτούν και
«Βιβλίο Αναφοράς», αριθμημένο και θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή.
Αυστηρά θα είναι, ωστόσο, τα πρόστιμα και για τους θεριακλήδες, για τους οποίους βάσει
του νέου νόμου προβλέπεται «τιμωρία» με πρόστιμα που θα ξεκινούν από 50 ευρώ και θα
φθάνουν τα 500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που αρνούνται να συμμορφωθούν ενδέχεται να
έρθουν αντιμέτωποι ακόμη και με την απειλή του Αυτοφώρου.
«Μειώσαμε στο ήμισυ τα πρόστιμα των καπνιστών, γιατί αυτό είναι το πιο λογικό, καθώς
πιο εύκολα επιβάλλονται και εισπράττονται» δήλωσε χθες η υπουργός Υγείας Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου κατά την παρουσίαση του νέου αντικαπνιστικού νόμου.
Την ίδια ώρα, αλμυρά ποσά προβλέπονται και για όσους «πιαστούν» να πωλούν προϊόντα
καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους και σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις σχετικά με τη
διαφήμιση προϊόντων καπνού που θα κυμαίνονται από 500 έως 10.000 ευρώ.
Στη «μάχη» των ελέγχων με σκοπό την τήρηση της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος
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σε κλειστούς δημόσιους χώρους, όπως ανακοίνωσε το ΥΥΚΑ, θα μπουν 9.500 συνολικά
άτομα. Από αυτούς οι 530 θα αφορούν σε επόπτες δημόσιας υγείας, οι 4.500 θα είναι
αστυνομικοί της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ με… τεφτέρια θα κυκλοφορούν και 4.500
λιμενικοί.
Σύμφωνα δε με την υπουργό Υγείας κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, κατά το πρώτο
διάστημα εφαρμογής του νέου νόμου οι ελεγκτές θα πραγματοποιούν μόνο παρατηρήσεις
και επιπλήξεις στους παραβάτες. Μετά την «περίοδο χάριτος» ωστόσο ουδείς θα
αποφεύγει τα πρόστιμα και ιδιαίτερα όσοι έχουν ήδη στο «ιστορικό» τους προηγούμενες
επιπλήξεις.
Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται το… μέτρημα των παραβάσεων παρουσιάζει, επίσης,
ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το ΥΥΚΑ θα δημιουργηθεί πλήρες μηχανογραφημένο
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των παραβάσεων.
Το «ιστορικό» των ελέγχων θα καταγράφεται στην ηλεκτρονική βάση, για να διαπιστώνεται
αν κάποιος έχει παρανομήσει στο παρελθόν. Αρχικά θα γίνονται παρατηρήσεις και
επιπλήξεις, ενώ όσοι θα έχουν στο «ιστορικό» τους προηγούμενες επιπλήξεις, δεν θα
γλιτώνουν το πρόστιμο.
«Το 80% της αξίας των προστίμων θα επιστρέφεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για
την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν, όπως είναι η νυχτερινή εργασία και οι
υπερωρίες» διευκρίνισε μάλιστα η κ. Ξενογιαννακοπούλου.
Υπό ειδικό καθεστώς, πάντως, θα βρίσκονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2011 τα καζίνο, αλλά
και τα κέντρα με «ζωντανή» μουσική, τα οποία στεγάζονται σε χώρους άνω των 300τ.μ., μία
«εξαίρεση» που κρίθηκε αναγκαία από το υπουργείο, καθώς βάσει του προηγούμενου νόμου
υπήρχε πλήρης απαλλαγή για τους χώρους αυτούς.
Από αύριο, τέλος, υπενθυμίζεται στους πολίτες, θα λειτουργήσει και η τηλεφωνική γραμμή
1142 (από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ), όπου σε πρώτη φάση θα δίνονται
πληροφορίες για τις διατάξεις του αντικαπνιστικού νόμου, ενώ σε δεύτερη φάση η γραμμή
θα δέχεται και καταγγελίες για τους παραβάτες.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ... Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων και οι υπεύθυνοι διαχείρισης των χώρων όπου από αύριο
θα απαγορεύεται… και με τον νόμο το κάπνισμα θα καλούνται να «βάζουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη» σε περίπτωση που οι ελεγκτές διαπιστώσουν παράβαση.
Σύμφωνα, εξάλλου, με τον νέο, αναθεωρημένο «τιμοκατάλογο» που ανακοίνωσε χθες η
ηγεσία του υπουργείου Υγείας:
* Το κάπνισμα σε παιδικούς σταθμούς, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων και
σε νοσοκομεία, θα τιμωρείται με πρόστιμο 500 ευρώ για τον υπεύθυνο και με πρόστιμο 100
ευρώ για τον παραβάτη.
* Όσοι καπνίζουν σε ταξί ή σε σταθμούς μεταφορικών μέσων, θα καλούνται να πληρώσουν
50 ευρώ, ενώ οι υπεύθυνοι 500 ευρώ.
* Πρόστιμο ύψους 50 ευρώ προβλέπεται για όσους πιαστούν να έχουν ανάψει τσιγάρο σε
κυλικεία, ίντερνετ καφέ, εστιατόρια, αεροδρόμια και χώρους αθλητικών εκδηλώσεων, ενώ
500 ευρώ για τους υπευθύνους των παραπάνω χώρων.

ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
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Εν μέσω αντιδράσεων από επαγγελματικούς φορείς, καταστηματάρχες και φυσικά…
καπνιστές τίθεται από αύριο σε ισχύ στη χώρα μας η καθολική απαγόρευση του
καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους καθώς και στις
επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα καζίνο και τα νυχτερινά
κέντρα με ζωντανή μουσική (άνω των 300τ.μ.) στα οποία θα δοθεί μια περίοδος
προσαρμογής μέχρι την 31/5/2011.
Το υπουργείο Υγείας αυτή τη φορά εμφανίζεται αποφασισμένο, μέσα από την απόλυτη
εφαρμογή του νόμου να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία, ακολουθώντας τα αντίστοιχα
παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Δικαιωμένοι αισθάνονται αντικαπνιστικές
οργανώσεις αλλά και πλήθος παθητικών καπνιστών που βλέπουν τις συνεχόμενες
εκκλήσεις τους προς την Πολιτεία επιτέλους να εισακούονται. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των
καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης αντιδρούν στην εφαρμογή του μέτρου και κάνουν
λόγο για το τελειωτικό χτύπημα στις ήδη πληγείσες από την οικονομική κρίση επιχειρήσεις
τους.
Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα τσουχτερά πρόστιμα, με τα οποία προειδοποιεί τους
παραβάτες το υπουργείο Υγείας, θα αναγκάσουν ακόμα και τους πιο φανατικούς οπαδούς
του καπνίσματος να συμμορφωθούν με το νέο μέτρο.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Τις απόψεις του κόσμου για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος, που ξεκινά από
αύριο, κατέγραψε ο «Α.Τ.» σε καφετέριες της Αθήνας και του Πειραιά. Κάποιοι δήλωσαν
έτοιμοι να ακολουθήσουν το μέτρο για το καλό της δημόσιας υγείας, ενώ μερικοί άλλοι
έκαναν λόγο για «ρατσισμό» απέναντι στους καπνιστές…

Δημήτρης Κουνάδης
«Αν και καπνιστής θεωρώ πως το μέτρο αυτό θα μας βοηθήσει όλους. Δεν πιστεύω ότι θα το
κόψω επειδή δεν θα μπορώ να καπνίσω σε δημόσιους χώρους αλλά σίγουρα θα το
ελαττώσω. Από την άλλη κατανοώ ότι μια προσωπική μου επιλογή, η οποία μου κάνει κακό,
δεν είναι σωστό να επηρεάζει την υγεία ενός συνανθρώπου μου».
Θωμάς Πετρομυλωνάς
«Είμαι κατά της καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος. Νομίζω ότι τουλάχιστον στους
χώρους διασκέδασης θα έπρεπε να επιτρέπεται. Πώς γίνεται δηλαδή να πάω στα
μπουζούκια και να μην κάνω ένα τσιγάρο;».
Εύη Παπουτσίου
«Δεν πιστεύω ότι με το μέτρο αυτό οι καπνιστές θα γίνουν λιγότεροι. Αυτοί που έχουν
επιλέξει να καπνίζουν θα συνεχίσουν να καπνίζουν. Είμαι καπνίστρια και θα δυσκολευτώ να
ακολουθήσω τον νόμο αυτό, καθώς το τσιγάρο για μένα είναι απόλαυση. Η γνώμη μου είναι
ότι θα ήταν καλύτερο και για εμάς τους καπνιστές να υπάρχουν κάποιο χώροι στους
οποίους να μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας…».
Στέλλα Κουνενάκη
«Προσωπικά τάσσομαι υπέρ της μερικής και όχι της ολικής απαγόρευσης. Μπορούμε να
είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, αν υπάρχουν χώροι καπνιστών και χώροι μη καπνιστών.
Θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο δεν είναι δίκαιο για κανέναν. Μάλιστα θεωρώ ότι το να
«διώχνουν» εμάς τους καπνιστές από τους χώρους εστίασης, είναι μια μορφή…
ρατσισμού».
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"ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΤΟ ΜΕΤΡΟ"

Με θετική στάση αντιμετώπισαν, όπως είναι φυσικό, τη χθεσινή ανακοίνωση των
μέτρων όλοι οι μη καπνιστές. Ο πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης
«Nosmoke.gr» Αλέξανδρος Φωτεινός μίλησε στον «Α.Τ.» για το θέμα τονίζοντας ότι:
«Τον τελευταίο καιρό κινητοποιήσαμε τα 15.000 μέλη μας να ασκήσουν πίεση στους
αρμόδιους φορείς, ώστε να βγει η Υπουργική Απόφαση, η οποία εκκρεμούσε».
Για τον αν θα εφαρμοστεί τελικά ο νόμος ο κ. Φωτεινός δήλωσε: «Υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο περσινός νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ
γιατί είχε φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνεται να εφαρμοστεί! Ήταν μια
χαώδης κατάσταση».
Βέβαια, κατά τον ίδιο, ούτε ο τωρινός νόμος είναι τέλειος αλλά όπως αναφέρει
«δεν είναι η ώρα να σκαλίζουμε τις ατέλειες. Ας ξεκινήσει η εφαρμογή του που
είναι ένα μεγάλο βήμα για αυτή τη χώρα και όλες οι ατέλειες θα βελτιωθούν στην
πορεία».
Καταλήγοντας ο κ. Φωτεινός επεσήμανε ότι: «Σε τελική ανάλυση το θέμα του
καπνίσματος δεν λύνεται με αστυνομικά μέτρα, ούτε με την καταστολή αλλά με το
να αλλάξει η συνείδηση του κόσμου απέναντι στο κάπνισμα. Ο αντικαπνιστικός
νόμος βοηθά περισσότερο από όλους τους ίδιους τους καπνιστές».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: "ΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗ"
«Είναι ντροπή για μια κοινωνία να μην μπορεί να εφαρμόσει τους νόμους της. Πρέπει όλοι
να πάρουν απόφαση ότι επιτέλους και στην Ελλάδα το κάπνισμα θα σταματήσει στους
δημόσιους χώρους», λέει στον «Α.Τ.» ο πρόεδρος της Συντονιστικής Αντικαπνιστικής
Επιτροπής, Παναγιώτης Μπεχράκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά
αναβολή στην εφαρμογή του νόμου.
Ως πνευμονολόγος ο ίδιος, θεωρεί ότι το κάπνισμα είναι ένα από τα σοβαρότερα παγκόσμια
προβλήματα δημόσιας υγείας, στην αντιμετώπιση του οποίου η χώρα μας υπολείπεται
σοβαρά. Άλλωστε, όπως τόνισε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο υπουργείο
Υγείας, η Ελλάδα είναι πρώτη σε αριθμό καπνιστών παγκοσμίως, πρώτη στην έκθεση σε
παθητικό κάπνισμα πανευρωπαϊκά και πρώτη στην ετήσια κατανάλωση τσιγάρων κατά
άτομο στην Ευρώπη. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε έρευνα που έγινε στη χώρα μας σχετικά με
τη ρύπανση από τσιγάρο σε κλειστούς χώρους, όπου σε 150 καταστήματα σε όλη την
Επικράτεια καταγράφηκαν απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης. Μάλιστα
όπως επισήμανε, η παραμονή ακόμα και για 20 λεπτά ενός υγιούς ατόμου σε τέτοιους
χώρους αρκεί για να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα.
«Ο καπνιστής δεν παύει ποτέ να είναι ένα εξαιρετικά σεβαστό άτομο της κοινωνίας, όμως
εξίσου σεβαστό είναι και ο μη καπνιστής. Αποτελεί καθήκον της Πολιτείας να τον
προστατέψει από την έκθεση στο υποχρεωτικό κάπνισμα των συνανθρώπων του που
καπνίζουν σε δημόσιους χώρους αλλά και κυρίως σε χώρους εργασίας» τόνισε μιλώντας
στον «Α.Τ.».
Όσον αφορά στις αντιδράσεις των καταστηματαρχών, ο κ. Μπεχράκης θεωρεί πως ο νόμος
δεν θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στον τζίρο των επιχειρήσεων τους, όπως φοβούνται.
«Ακόμα όμως και αν συμβεί κάτι τέτοιο, η προστασία της δημόσιας υγείας αναμφίβολα
προέχει της προστασίας κάποιων οικονομικών συμφερόντων» υποστηρίζει. Άλλωστε, όπως
μας εξηγεί, ο αντικαπνιστικός νόμος αποτελεί μια μορφή «κοινωνικής επιταγής» καθώς
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σχεδόν τα 3/4 των Ελλήνων τον επιζητούν, σύμφωνα με μετρήσεις της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ευρώπης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΟΣ: "ΖΗΤΑΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ"
«Δεν είμαστε κατά του αντικαπνιστικού νόμου, αλλά δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι προς
κάθε διοικητική πράξη και πρόστιμα εναντίον μας. Δε μπορεί να είμαστε εμείς υπεύθυνοι
για τις πράξεις άλλων», αναφέρει στον «Α.Τ.» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εστιατορικών
και Συναφών Επαγγελμάτων, Γιάννης Τσάκος.
Όπως μας εξηγεί, ως καταστηματάρχες έχουν επανειλημμένως ζητήσει από την Πολιτεία
αναστολή του νόμου -τουλάχιστον για μια διετία-, μέχρι η οικονομική κατάσταση της χώρας
να επιστρέψει στην ομαλότητα. Αναφέρει δε τα παραδείγματα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας
και της Αυστρίας, οι οποίες πρόσφατα αποφάσισαν να αναστείλουν τον αντίστοιχο νόμο
για δυο χρόνια, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι οικονομίες τους.
«Ο τζίρος έχει πέσει εξαιτίας της κρίσης, από 30 έως 50%, ενώ με την εφαρμογή του νόμου
αναμένουμε περαιτέρω μείωση της τάξης του 20%, βάσει της εμπειρίας που έχουμε από
αντίστοιχα παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών», επισημαίνει ο κ. Τσάκος κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου για κύμα κλεισίματος καταστημάτων. «Τη στιγμή που ψάχνουμε με το
καλάμι να προσελκύσουμε πελάτες, θα τους δημιουργήσουμε μόνοι μας ένα πρόσθετο
πρόβλημα;» καταλήγει.

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ: "ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΖΙΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ"
Για τεράστιο οικονομικό πλήγμα σε πλήθος επιχειρήσεων, όπως καταστήματα εστίασης,
μπαρ, καφενεία, καφετέριες, όπου όπως υποστηρίζει, η πλειοψηφία των πελατών τους
είναι καπνιστές, κάνει λόγο στον «Α.Τ.» ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, Ηλίας Χατζηβασίλογλου.
«Εκτιμούμε ότι με την εφαρμογή του μέτρου θα σημειωθεί πτώση της τάξης τουλάχιστον
του 20% στον τζίρο των καταστημάτων. Εν μέσω κρίσης, το κράτος προσθέτει στις πλάτες
των καταστηματαρχών ένα επιπλέον δυσβάσταχτο πρόβλημα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Κατά τον κ. Χατζηβασίλογλου η δικαιότερη λύση είναι να αφεθεί στην κρίση του κάθε
ιδιόκτητη αν θέλει το κατάστημά του να είναι καπνιζόντων ή όχι. «Ενώ πριν την εφαρμογή
του προηγούμενου νόμου είχαμε πείσει το υπουργείο να προχωρήσει σε διάκριση χώρων
καπνιζόντων και μη, εντός των καταστημάτων, αυτό τώρα το παίρνουν πίσω αφήνοντας
έκθετους τους καταστηματάρχες, οι οποίοι είχαν κάνει ένα σωρό έξοδα για την υποδομή
αυτού του διαχωρισμού», τονίζει.
Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασίλογλου εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με το κατά πόσο
θα λειτουργήσουν με διαφάνεια οι ελεγκτικοί μηχανισμοί καθώς, όπως υποστηρίζει,
ανησυχεί για ενδεχόμενη ύπαρξη φαινόμενων διακρίσεων και «λαδώματος» ανάμεσα τους.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: "ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΞΑΝΑΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ"
Tην αντίθεσή του στην καθολική απαγόρευση του καπνίσματος εκφράζει στον «Α.Τ.» o
ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων Αργύρης Παπαργυρόπουλος τονίζοντας ότι: «Είναι μια από
τις πιο δύσκολες οικονομικές περιόδους για τα νυχτερινά μαγαζιά, τα οποία ήδη
λειτουργούν μόνο δύο φορές τη βδομάδα. Το μέτρο αυτό έρχεται να μας αποδεκατίσει.
Βέβαια πήραμε μια παράταση μέχρι τον Μάιο για τα κέντρα με ζωντανή μουσική αλλά αυτό
δεν αλλάζει κάτι».
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Αναφορικά με τους χώρους που η απαγόρευση θα ισχύσει από την 1η Σεπτεμβρίου ο
γνωστός επιχειρηματίας είπε: «Είναι εντελώς άδικο για εμάς που έχουμε μαγαζιά και πριν
λίγο καιρό ξοδέψαμε χρήματα για να τα φτιάξουμε έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις
του πρώτου αντικαπνιστικού νόμου. Κάναμε δηλαδή όλες τις απαραίτητες κινήσεις και
έρχονται τώρα και μας λένε ότι θα απαγορεύεται παντού. Δεν σκέφτεται κανένας τον
επιχειρηματία; Δεν υπάρχει σοβαρότητα από τη μεριά της Πολιτείας όταν μας βάζει να
κάνουμε τόσα έξοδα και στη συνέχεια επιβάλλουν την ολική απαγόρευση, η οποία κατά τη
γνώμη μου δεν πρόκειται να εφαρμοστεί παντού. Πιστεύετε ότι στο καφενείο του χωριού οι
άνθρωποι που πίνουν εκεί το καφεδάκι τους δεν θα καπνίζουν;».
Ακόμη ο κ. Παπαργυρόπουλος επεσήμανε ότι δεν πιστεύει ότι το μέτρο αυτό θα ισχύσει
εσαεί, αντιθέτως «θα μας καταστρέψουν οικονομικά και στο τέλος θα ξαναεπιτρέψουν το
κάπνισμα».
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