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Προσφυγή Μ.Κ.Ο. Νosmoke.gr στην Ε.Ε. για το κάπνισμα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13 Δεκεμβρίου 2010

Η μη κυβερνητική οργάνωση Nosmoke.gr απέστειλε στις 13/12/10 αναφορά - καταγγελία
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 'για την απροκάλυπτη
καταστρατήγηση του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος και το συνεχιζόμενο εμπαιγμό
των πολιτών από το κράτος.'
Η καταγγελία επισημαίνει ότι ‘20.000 Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που
σχετίζονται με το κάπνισμα, ενώ το κόστος του καπνίσματος στα ασφαλιστικά μας ταμεία
ανέρχεται στα 2 δισ. € το χρόνο, σε μία εποχή όπου η χώρα μας παλεύει κυριολεκτικά για
να αποφύγει τη χρεοκοπία’.
Υπενθυμίζει επίσης ότι ‘η Ελληνική Πολιτεία κύρωσε τη Σύμβαση-Πλαίσιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τον έλεγχο του καπνού με τον Ν. 3420/2005. Και οι
κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. για την αποτελεσματική εφαρμογή της παραπάνω
Σύμβασης αναφέρουν σαφώς ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης σε καπνό του
περιβάλλοντος που οφείλεται στο κάπνισμα’. Με δυο λόγια δεν υπάρχει ασφαλές παθητικό
κάπνισμα!
Η καταγγελία καταλήγει:
‘Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα είναι ένας διαρκής εμπαιγμός εκ μέρους του Ελληνικού
κράτους. Η Κυβέρνηση, δια στόματος του αρμόδιου Υπουργού κ. Λοβέρδου, δε διστάζει να
γελοιοποιήσει την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή έννομη τάξη μη εφαρμόζοντας νόμο
που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, σε παραβίαση του Ελληνικού Συντάγματος αλλά και των
πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του καπνίσματος που προωθεί ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
»Ας σημειωθεί ότι το Nosmoke.gr είχε προσφύγει ενώπιον του ελληνικού Συμβουλίου της
Επικρατείας εναντίον των εξαιρέσεων στην απαγόρευση του καπνίσματος που
προβλέπονταν από το προηγούμενο νομικό καθεστώς (νόμος 3730/2008), αλλά η υπόθεση
δε συζητήθηκε στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με την εισήγηση του εισηγητή
δικαστή, επειδή στο μεταξύ είχε ψηφισθεί ο νέος νόμος 3868/2010, ο οποίος γενικεύει την
απαγόρευση σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, κατά τα ανωτέρω. Ωστόσο,
ελάχιστες μόνο ημέρες αργότερα η Κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι θα επανεξετάσει το θέμα,
ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο για μεγάλη χρονική μετάθεση και κωλυσιεργία στην
εφαρμογή, υπεκφυγή από τις ευθύνες της και αποφυγή της ουσιαστικής κρίσης των
ελληνικών δικαστηρίων’.
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Σύμφωνα με το Nosmoke.gr, η μη κυβερνητική οργάνωση αριθμεί σήμερα περίπου 25.000
μέλη, στελεχώνεται από αξιόλογους επαγγελματίες και έχει 3 παραρτήματα σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα, ενώ ετοιμάζεται ν’ ανοίξει άλλα δυο στο άμεσο μέλλον σε άλλες
πόλεις.
‘Το τελευταίο δεκαπενθήμερο τα μέλη της οργάνωσης διαμαρτυρήθηκαν μαζικά στον
Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας, ‘βομβαρδίζοντάς τους’ με email και τηλεφωνήματα
και ζητώντας το αυτονόητο: Να εφαρμοστεί ο νόμος της απαγόρευσης του καπνίσματος
στους δημόσιους χώρους, για να προστατευθεί η δημόσια υγεία! Παράλληλα τα μέλη της
οργάνωσης στα πλαίσια Πανελλαδικής κινητοποίησης ασκούν πιέσεις στους αρμόδιους
φορείς σε τοπικό επίπεδο, για να εκτελέσουν το καθήκον τους και να προστατέψουν την
υγεία των πολιτών. Και οι πιέσεις αυτές έχουν ήδη αρχίσει και αποδίδουν καρπούς, καθότι
σε πολλές περιπτώσεις οι ελεγκτικές αρχές κινητοποιήθηκαν κι άρχισαν να διενεργούν
ελέγχους.’
Ο Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. Nosmoke.gr κ. Αλέξανδρος Φωτεινός δήλωσε πως η απαγόρευση
του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους δεν είναι μέτρο αστυνομικό. Είναι μέτρο
προστασίας της δημόσιας υγείας. Και μάλιστα επίσημη έρευνα του υπουργείου υγείας
έδειξε πως το μέτρο το υποστηρίζει το 80% των πολιτών, καπνιστών και μη:
http://www.nosmoke.gr/smokingandconsequences/articlesaboutsmoking/125-researchforsmokin
g.html
Σύμφωνα με την Μ.Κ.Ο. Nosmoke ‘Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η κινδυνολογία
και η παραπληροφόρηση όσον αφορά το τζίρο των καταστημάτων εστίασης. Κατ’ αρχήν δε
θα ‘πρεπε καν να μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά η ανθρώπινη υγεία και ζωή απ’ τη μια με το
οικονομικό κέρδος απ’ την άλλη. Η ανθρώπινη υγεία και ζωή προφανώς όλοι συμφωνούμε
πως είναι αξίες και αγαθά αδιαπραγμάτευτα! Παρόλα αυτά έγκυρες διεθνείς έρευνες έχουν
αποδείξει πως με την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος ο τζίρος των καταστημάτων
εστίασης και ψυχαγωγίας δεν επηρεάζεται. Σίγουρα δεν πέφτει. Σε πολλές περιπτώσεις
μάλιστα ανεβαίνει, αφού αρχίζουν να κυκλοφορούν περισσότερο άνθρωποι που με τα
σημερινά δεδομένα αποφεύγουν τους χώρους που έχουν καπνό. Αυτό θα πρέπει να το
καταλάβει ο κόσμος, αλλά και να το καταλάβουν πρώτα απ’ όλους οι καταστηματάρχες και
τα συνδικαλιστικά τους όργανα. Βλέπε σχετικές έρευνες:
http://www.nosmoke.gr/smokingandconsequences/articlesaboutsmoking/329-oikonomikes-epipt
oseis.html
Να διευκρινίσουμε τέλος πως το Nosmoke.gr δεν τίθεται κατά των ανθρώπων που
καπνίζουν. Τίθεται κατά της συνήθειας του καπνίσματος και ειδικά στους δημόσιους
χώρους, όπως επίσης και κατά της παραπλάνησης των νέων και του προσηλυτισμού τους
σε μια αποδεδειγμένα καταστροφική συνήθεια, που είναι δεδομένο ότι θα τη μετανιώσουν
στο μέλλον, αλλά τότε ίσως να είναι πολύ αργά πια.
Η οργάνωση καλεί τους πολίτες να μποϋκοτάρουν τα μέρη που δεν τηρείται ο νόμος, να
διαμαρτύρονται έντονα προς τους καταστηματάρχες για μη τήρηση του νόμου και σε κάθε
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περίπτωση καταστρατήγησης να κάνουν αμέσως καταγγελία στο 1142.’
'Ο αγώνας θα είναι δύσκολος, όμως στο τέλος η λογική θα νικήσει. Το όφελος του συνόλου
των πολιτών θα επικρατήσει τελικά απέναντι στα τεράστια οικονομικά συμφέροντα μιας
ασήμαντα μικρής μερίδας της κοινωνίας, που όμως έχει ισχυρή φωνή και έχει καταφέρει να
σπείρει την αμφιβολία πως το άσπρο είναι μαύρο και το μαύρο άσπρο!’, καταλήγει ο
Πρόεδρος της οργάνωσης κ. Αλέξανδρος Φωτεινός.
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