
Νέα μηνυτήρια αναφορά για παράνομες διαφημίσεις προϊόντων καπνού σε υπαίθριο χώρο 15-12-09

    Και νέα υποβολή μήνυσης εναντίον καπνοβιομηχανίας και
διαφημιστικής εταιρείας που διαφήμιζαν προϊόντα καπνού σε
υπαίθριο χώρο – Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί
  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009
    

  

Η υπουργική απόφαση Αβραμόπουλου που εκδόθηκε την 30/6/2009 σε εφαρμογή του άρθρου
3 του Ν. 3730/2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ ορίζει ρητά
ότι «Από την 01/09/2009 απαγορεύεται κάθε μορφής
διαφήμιση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Η
διαφήμιση προϊόντων καπνού επιτρέπεται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των σημείων
πώλησης προϊόντων καπνού
». Το νόημα της υπουργικής απόφασης είναι σαφέστατο. Ωστόσο, παρόλο που οι μεγάλες
υπαίθριες πινακίδες και τα banners με διαφημίσεις τσιγάρων τείνουν να εξαφανισθούν απ’
το τοπίο μας, αυτό δε σημαίνει πως δεν διαπιστώνουμε γενικευμένη απειθαρχία πολλών
καπνοβιομηχανιών στο νέο νομικό καθεστώς.

  

Πράγματι, πολλοί πολίτες διαπιστώνουν καθημερινά ότι μετά την επιβολή της
απαγόρευσης, πολλές καπνοβιομηχανίες βγάζουν κοπέλες έξω στο δρόμο, συνήθως
μπροστά από περίπτερα ή από ψιλικατζίδικα και δίπλα σε stands. Οι κοπέλες φορούν
χαρακτηριστικά μονόχρωμα ρούχα (μπουφάν ή/και μπλουζάκια ή/και καπελάκια έντονου
χρώματος) και φέρουν τσάντες αντίστοιχου χρώματος που περιέχουν προϊόντα καπνού ή
αξεσουάρ συνδεδεμένα με τα προϊόντα αυτά. Οι κοπέλες αυτές, όπως διαπιστώνεται, στέκ
ονται εμφανώς μπροστά από (και όχι βεβαίως μέσα σε)
περίπτερα ή ψιλικατζίδικα και προσπαθούν να διαφημίσουν τα προϊόντα της
καπνοβιομηχανίας σε όσους καταλαβαίνουν ότι θέλουν να αγοράσουν κάτι από το
περίπτερο ή το ψιλικατζίδικο. Κανείς δεν μπορεί να εκλάβει αυτήν την πρακτική ως κάτι
άλλο από διαφήμιση - προώθηση προϊόντων καπνού.

  

Η ΜΚΟ Nosmoke.gr έχει καλέσει τους πολίτες να υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά όπου
διαπιστώνουν παραβιάσεις. Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009, δύο στελέχη της Nosmoke.gr
έγιναν μάρτυρες μίας ακόμα τέτοιας παραβίασης, αυτήν την φορά από την εταιρεία JTI,
έμπροσθεν περιπτέρου στην κεντρική πλατεία της Θέρμης Θεσσαλονίκης και αποφάσισαν
άμεσα να υποβάλουν μήνυση.
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Η διαδικασία που τηρήθηκε και στην οποία εφιστούμε την προσοχή σας είναι η εξής:

    
    1. Κάνουμε παρατήρηση στην κοπέλα ότι κάνει παρανομία  
    2. Αν αυτή αντιδράσει λέγοντας ότι «δεν κάνει τίποτα παράνομο» και εμμείνει σ’ αυτήν
την θέση, καλούμε το 100 εξηγώντας το λόγο   
    3. Όταν καταφθάσει το περιπολικό, ζητούμε από τους αστυνομικούς να δουν τι
συμβαίνει και να καταγράψουν και αναφέρουν στο Βιβλίο Συμβάντων της Αστυνομίας το
περιστατικό   
    4. Πάμε αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα εφοδιασμένοι με ένα παράβολο των 10 ευρώ για
την υποβολή μήνυσης (στο Τμήμα μας πληροφορούν πού μπορούμε να το προμηθευτούμε –
συνήθως από γειτονικό περίπτερο ή ΚΕΠ). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αστυνομικοί
πήραν και την κοπέλα μαζί τους στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει τα στοιχεία της (η
μήνυση βεβαίως στρέφεται εναντίον της εταιρείας, όχι της υπαλλήλου)   
    5. Υπαγορεύουμε στον/στην αστυνομικό που θα συμπληρώσει το έντυπο της μήνυσης τι
ακριβώς είδαμε χωρίς νομικούς χαρακτηρισμούς (αυτό είναι δουλειά του εισαγγελέα),
τονίζοντας ότι το άτομο που ήθελε να μας διαφημίσει - προωθήσει προϊόντα καπνού έφερε
μπλουζάκι ή/και καπελάκι χαρακτηριστικού χρώματος, ενδεχομένως με λογότυπο μίας
εταιρείας, καθώς και ότι η όλη διαδικασία εκτυλίχθηκε στο πεζοδρόμιο μπροστά από
περίπτερο από όπου περνάει ελεύθερα κοινό και όχι σε κάποιον εσωτερικό χώρο   
    6. Ζητούμε από τον αξιωματικό της Αστυνομίας να καλέσει τον εισαγγελέα για να πάρει
οδηγίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εισαγγελέας κάλεσε την Αστυνομία να βρει τα 
ονόματα των νομικών υπευθύνων:
α) 
της καπνοβιομηχανίας
και β) 
της διαφημιστικής εταιρείας
που προωθεί τα προϊόντα της προηγούμενης κατόπιν σύμβασης μεταξύ τους. Αυτό μπορεί
να απαιτήσει κάποια αναμονή.
 
    7. Ξαναδιαβάζουμε (ή ακούμε τον αστυνομικό να μας διαβάζει) το κείμενο της μήνυσης
και εφόσον συμφωνούμε με το περιεχόμενό της την υπογράφουμε   
    8. Καλό θα ήταν να υπάρχει μάρτυρας ή αποδεικτικό στοιχείο περί της παρανομίας. Σ’
αυτήν την περίπτωση, αναφέρουμε το ονοματεπώνυμο του μάρτυρα στη μήνυσή μας   
    9. Ζητούμε αντίγραφο - απόσπασμα από το Βιβλίο Αναφοράς Συμβάντων της
Αστυνομίας, όπου υπάρχει υποχρέωση να καταγραφεί η διαπίστωση του συμβάντος απ’ το
περιπολικό της Αστυνομίας, καθώς και της μήνυσης, για δικαστική χρήση. Συνήθως αυτό το
αντίγραφο μπορούμε να το έχουμε σε περίπου 10 ημέρες.   

  

Η Nosmoke.gr κάνει εκ νέου έκκληση για ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ απέναντι στην παρανομία.
Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΚΑΘΗΚΟΝ όλων των πολιτών να αναφέρουν στον Εισαγγελέα με
μηνυτήρια αναφορά οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου διαπιστώνουν οι ίδιοι. Η
απαγόρευση της υπαίθριας διαφήμισης προϊόντων καπνού είναι ένα ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ πρόληψης του καπνίσματος και προστασίας της δημόσιας υγείας. Πιθανολογούμε
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πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι, σε κάθε περίπτωση που επιδιώξαμε να υποβάλουμε
μήνυση, ο εισαγγελέας, εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου, ζήτησε να προχωρήσει η
διαδικασία. Μάλιστα, το Σάββατο 12/12/2009 ο εισαγγελέας φάνηκε να επιζητά την
ανεύρεση συγκεκριμένων προσώπων, δηλαδή των νομικά υπεύθυνων της εταιρείας
προϊόντων καπνού και της διαφημιστικής εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαφήμιση των
προϊόντων αυτών.

  

Από αυτό συνάγουμε ότι οι πολίτες που διαπιστώνουν παραβιάσεις του αντικαπνιστικού
νόμου έχουν το δικαίωμα να καλούν την Αστυνομία για να διαπιστώσει επί τόπου την
παράβαση, χωρίς αυτή να δικαιούται να υπεκφύγει, και να υποβάλουν μήνυση ακολουθώντας
τη διαδικασία που προαναφέραμε.
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