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    ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ NOSMOKE.GR ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
  κατά τη λεγόμενη «Δημόσια διαβούλευση» ως προς το υπό
διαμόρφωση τότε νομοσχέδιο κατά του καπνίσματος
    

  

Προς
το Υπουργείο Υγείας
Μονάδα Στρατηγικής & Πολιτικών Υγείας
Fax: 2105202074

  

Θέμα: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις ως προς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το
κάπνισμα

  

Αγαπητοί φίλοι,

  

Μελετήσαμε επισταμένα το Εθνικό σχέδιο δράσης για το κάπνισμα , ανταλλάξαμε απόψεις
με πλήθος σκεπτόμενων ανθρώπων και έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

  

Κατ' αρχήν συγχαρητήρια για την απόφασή σας ν' αναλάβετε δράση και να οδηγήσετε την
Ελληνική κοινωνία προς το δρόμο της λογικής, όσον αφορά το πρόβλημα του καπνίσματος.
Η ανθρωπότητα εδώ και δεκαετίες έχει όλες τις αποδείξεις που χρειάζεται, για να δει
ολοκάθαρα πως το κάπνισμα είναι ένας παραλογισμός, που πρέπει να ξεριζωθεί
ολοκληρωτικά από τις συνειδήσεις των ανθρώπων και ειδικά των νέων. Είναι ντροπή μας
εμείς οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που φώτισαν με το πνεύμα τους όλη την
ανθρωπότητα, να έχουμε την παγκόσμια θλιβερή πρωτιά στο κάπνισμα! Είναι ντροπή μας
να επιτρέπουμε στα εξαρτημένα, εθισμένα θύματα της συνήθειας του καπνίσματος να
μολύνουν ανεμπόδιστα τον αέρα που εισπνέουν οι συνάνθρωποί τους, παρασύροντας
ταυτόχρονα εκατοντάδες χιλιάδες ευάλωτα νέα παιδιά στο αρνητικό τους πρότυπο.
Μπράβο σας και πάλι και να ξέρετε πως το Nosmoke.gr θα είναι στο πλευρό σας.
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Το χρονικό διάστημα βέβαια που ορίσατε από τη δημόσια εξαγγελία του σχεδίου (7/4/2008)
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων και ενστάσεων (25/4/2008 - δηλαδή 2½
βδομάδες, περιλαμβάνοντας και τη Μεγάλη βδομάδα που είναι περίοδος διακοπών!!!) είναι
πολύ μικρό και δεν επιτρέπει τη σε βάθος διερεύνηση του σχεδίου σας και τη διασαφήνιση
των λεπτομερειών. Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να δοθεί παράταση, ώστε να μπορούμε
να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες κι εσείς να έχετε το χρόνο να μας
απαντήσετε γραπτά.

  

Εν τούτοις σας υποβάλλουμε τους προβληματισμούς και τις προτάσεις μας και
ευελπιστούμε να τις λάβετε σοβαρά υπ' όψη σας.

  

Οι πρώτες γενικές παρατηρήσεις που έχουμε να κάνουμε ως προς το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για το κάπνισμα (θα το αναφέρουμε για συντομία Ε.Σ.Δ.Κ. από δω και στο εξής) είναι:

    
    1. Στην ανάλυση και περιγραφή του προβλήματος αναμφισβήτητα αναφέρετε σωστά
πράγματα.   
    2. Καθοριστικό θα είναι το να εξασφαλιστούν στην πράξη οι απαιτούμενοι πόροι και
οικονομικοί, αλλά και εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.   
    3. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων
μεταξύ τους.   
    4. Και βέβαια να διασφαλιστεί η αμερόληπτη και δίκαιη εφαρμογή των νόμων,
εκμηδενίζοντας το ενδεχόμενο διαφθοράς των ελεγκτικών μηχανισμών.   

  

  

Οι επί μέρους παρατηρήσεις και προτάσεις μας:

    
    -  ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

  

Το να ενταχθεί το θέμα του καπνίσματος σε ένα φορέα που έχει αντικείμενο γενικά τις
«εξαρτήσεις», κατά την άποψή μας είναι ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ. Όλοι γνωρίζουμε πως η χώρα
μας είναι η πρώτη(!) της Ευρώπης σε ποσοστό καπνιστών και ανάμεσα στις πρώτες στον
κόσμο! Κάθε χρόνο πεθαίνουν 20.000 Έλληνες εξ αιτίας του καπνίσματος! Τα παιδιά
ξεκινούν να καπνίζουν πλέον κατά μέσο όρο στην ηλικία των 10 ετών! Το κάπνισμα από
μόνο του είναι ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Με το να εντάξουμε ένα τόσο σοβαρό και
ξεχωριστό πρόβλημα της χώρας μας σε ένα φορέα που έχει ως αντικείμενο γενικά τις
εξαρτήσεις, υποβαθμίζουμε το πρόβλημα και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις
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δυσλειτουργιών, καθυστερήσεων και αναποτελεσματικών χειρισμών. Αν θέλουμε
πραγματικά να εξαλείψουμε το κάπνισμα απ' αυτό τον τόπο θα πρέπει να ανατεθεί σε
φορέα που θα ασχολείται ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟ. Και δε χρειάζεται να «ξαναανακαλύψουμε τον
τροχό». Υπάρχει η εμπειρία από τις Ευρωπαϊκές χώρες που εφάρμοσαν αντικαπνιστικά
μέτρα με επιτυχία. Έχουμε και την έρευνα του Απριλίου 2008 που λέει ότι το 79,8% των
Ελλήνων καπνιστών θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα. Aρα το μόνο που μένει είναι να
δράσουμε και να δράσουμε άμεσα! Κάθε μέρα που περνάει πεθαίνουν άνθρωποι. Κάθε μέρα
που περνάει εθίζονται καινούρια παιδιά στη νικοτίνη. Κάθε μέρα που περνάει
καταπατούνται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. ΔΡΑΣΗ ΑΜΕΣΑ, ΤΩΡΑ, ΟΧΙ ΣΕ 4
ΧΡΟΝΙΑ!

    
    -  ΠΡΟΛΗΨΗ

  

Η ριζική και οριστική λύση του προβλήματος φυσικά βρίσκεται στην πρόληψη κι όχι στην
αστυνόμευση. Και θα πρέπει, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, να ξεκινήσουμε απ' τα σχολεία.
Με την υπάρχουσα κατάσταση ο διευθυντής του σχολείου είναι αρμόδιος να ορίσει τη χρήση
των χώρων, άρα και τον ορισμό χώρου καπνιστών. Με αποτέλεσμα συνήθως ο χώρος
καπνιστών να είναι τα γραφεία των δασκάλων και να δίνουν με τον τρόπο αυτό το αρνητικό
πρότυπο στους μαθητές που τους βλέπουν. Στη σελίδα 77 του Ε.Σ.Δ.Κ. αναφέρετε:
«Προστασία των νέων... προώθηση μέτρων και προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης
στα σχολεία». Οπωσδήποτε θα πρέπει να εφαρμοστεί καθολική απαγόρευση του
καπνίσματος δασκάλων, καθηγητών, διευθυντών, γονέων κλπ σε μεγάλη ακτίνα γύρω από
τα σχολεία. Δίνουν το πλέον αρνητικό πρότυπο στα παιδιά που τους βλέπουν και τους
αντιγράφουν. Αυστηρότατες κυρώσεις στους παραβάτες. Τα παιδιά θα πρέπει να αρχίζουμε
να τα ευαισθητοποιούμε από τα 5 τους χρόνια. Να γνωρίζουν τα σημαντικότερα θέματα
υγείας. Να μαθαίνουν να σέβονται τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους. Να
γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να μην επιλέγουν την
αποστασιοποίηση και την αδράνεια απέναντι στα προβλήματα. Και βέβαια να εκπαιδευθούν
και οι γονείς, που είναι τα πρώτα πρότυπα που αντιγράφουν τα παιδιά. Στο σημείο αυτό,
όπως πολύ σωστά αναφέρετε στο Ε.Σ.Δ.Κ. μπορούν να προσφέρουν πολλά οι
εξειδικευμένες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Στο χέρι σας λοιπόν είναι να
αξιοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τις δράσεις των οργανισμών αυτών προς όφελος της
Ελληνικής κοινωνίας. Οι υγιείς ΜΚΟ είναι πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια σας. Είναι
οργανισμοί δραστήριοι, ευέλικτοι, γρήγοροι, αυτοϋποκινούμενοι, με πίστη σ' αυτό που
κάνουν, πείσμα και ορμή. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ. Ελέγξτε και πιστοποιήστε άμεσα τις ΜΚΟ που
λειτουργούν με υγιή τρόπο και ενισχύστε τις οικονομικά, ώστε να μπορέσουν να
συμβάλλουν δυναμικά και αποτελεσματικά στο έργο σας, επισπεύδοντας και θεμελιώνοντας
με τον τρόπο αυτό την αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς της Ελληνικής κοινωνίας στο
θέμα του καπνίσματος. Και εντάξτε τους πιο άξιους από τους ηγέτες των ΜΚΟ στους
φορείς και στις επιτροπές σας. Έχουν πολλά να δώσουν.
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    -  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
  

Μέτρο βέβαια που απ' ότι φαίνεται απ' το Ε.Σ.Δ.Κ. προτίθεστε να θέσετε σε εφαρμογή. Να
περιλαμβάνονται φυσικά όλοι οι δημόσιοι χώροι, δηλαδή όλοι οι χώροι εργασίας, όλοι οι
χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια, cafe, pub, club, καζίνο κλπ) όλοι οι χώροι συνάθροισης
κοινού, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα στρατόπεδα κλπ. Είναι
καθαρά θέμα ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ!

  

Το μέτρο αυτό πιστεύουμε πως θα μπορούσε μετά από οργανωμένη και μελετημένη
καμπάνια να εφαρμοστεί σε 1 χρόνο από σήμερα!

    
    -  ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

  

Η πρόληψη είναι σημαντική. Εν τούτοις και η αστυνόμευση θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην
αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Μας γεννήθηκαν διάφορες απορίες: Πως θα
λειτουργεί ο «τομέας ελέγχου καπνού;» Θα βγαίνουν οι ελεγκτές έξω κάθε βράδυ και θα
ελέγχουν τους χώρους ψυχαγωγίας; Θα μπορεί ο απλός πολίτης να τους καλεί για
καταγγελία και να προσέρχονται άμεσα στον τόπο της παράβασης για αυτοψία και επιβολή
κυρώσεων; Στους χώρους εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών που επικρατεί συγκεκριμένη
νοοτροπία, πως θα εξασφαλιστεί η εφαρμογή των νέων μέτρων; Και ποιες θα είναι οι
κυρώσεις για τους ενδεχόμενους παραβάτες; Θα έχει δικαίωμα το ελεγκτικό όργανο να
επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα; Θα έχει δικαίωμα να αφαιρέσει την άδεια από κάποια
επιχείρηση που δε συμμορφώνεται; Σε περίπτωση που ο τομέας ελέγχου καπνού δεν είναι
επαρκής από άποψη προσωπικού για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον όγκο των
καταγγελιών, θα πρέπει να δοθεί αρμοδιότητα και στα αστυνομικά όργανα, ώστε να μπορεί
ο απλός πολίτης να τηλεφωνεί στην Αμεση Δράση και να καταγγέλλει τις ενδεχόμενες
παραβάσεις και να υπάρχει κι εκεί η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων με κάποιο τρόπο. (Στο
Ε.Σ.Δ.Κ. αναφέρεται ότι οι ελεγκτές του τομέα ελέγχου καπνού θα μπορούν να καλέσουν
προς βοήθεια τις αστυνομικές ή λιμενικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι ο απλός πολίτης δε θα
μπορεί να τις καλέσει;) Επίσης με κάθε τρόπο θα πρέπει να αποφευχθούν γραφειοκρατικοί
μηχανισμοί που να αφήνουν «παραθυράκια» παραβάσεων. (Π.χ. ασάφεια αρμοδιοτήτων
ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες, αντιφατικές διατάξεις και κανονισμοί κλπ με
αποτέλεσμα π.χ. μια επιχείρηση που κατ' επανάληψη παρανομεί να χάνει τη μια μέρα την
άδειά της και την επόμενη να της επιστρέφεται, μέσω των «παραθύρων» της
γραφειοκρατίας και της ασυνεννοησίας των εμπλεκομένων φορέων).

    
    -  ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

  

Στη σελίδα 58 του Ε.Σ.Δ.Κ. αναφέρεστε σε αντικαπνιστικά σποτ για την TV. Η εμπειρία στο
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εξωτερικό έχει δείξει ότι πολλά διαφημιστικά απέτυχαν στο σκοπό τους. Πλήθος από τα
διάφορα «χαριτωμένα» και φαινομενικά έξυπνα αντικαπνιστικά σποτ, φυλλάδια κλπ έχει
αποδειχθεί ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά στο να μη καπνίζουν οι νέοι. Οι σοβαρές
διαφημιστικές εταιρείες δοκιμάζουν πιλοτικά το κάθε είδους διαφημιστικό σε ένα δείγμα
του πληθυσμού και μετά το εκθέτουν στο ευρύ κοινό. Κι έτσι τα μηνύματά τους
επιτυγχάνουν το στόχο τους. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο ζήτημα του
καπνίσματος πρέπει να γίνει με τρόπο σαρωτικό. Τα μηνύματα θα πρέπει να εγκριθούν από
ειδικούς (με απόλυτη διαφάνεια), να βρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι και να δοθούν με
σιγουριά πλέον στον κόσμο.

    
    -  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΜΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

  

Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να απαγορευθούν
τα τραγούδια που προβάλουν θετικά ή εξυμνούν το κάπνισμα. Και στη χώρα μας δυστυχώς
είναι πολλά. Η μουσική έχει τεράστια δύναμη. Διεισδύει στο υποσυνείδητο των ανθρώπων
και μπορεί να τους επηρεάσει. Ας χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της μουσικής προβάλλοντας
τραγούδια που τίθενται κατά του καπνίσματος.

    
    -  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

  

Σημαντικότατο ρόλο θα παίξει και η εύκολη και οικονομική πρόσβαση των πολιτών σε
εξειδικευμένα και αποτελεσματικά κέντρα διακοπής καπνίσματος. Αν πραγματικά θέλουμε
να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να απαλλαγούν από τη σκλαβιά του καπνίσματος, θα
πρέπει να τους διευκολύνουμε με κάθε τρόπο. Η τηλεφωνική γραμμή και η υποστήριξη μέσω
e-mail που αναφέρετε είναι πολύ καλές. Όμως θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των Κέντρων
διακοπής καπνίσματος. Θα πρέπει να είναι προσιτά σε κάθε καπνιστή που αποφασίζει να
κάνει την προσπάθεια να το κόψει. Θα πρέπει να υπάρχουν κέντρα διακοπής σε όλα τα
νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στα δημοτικά ιατρεία. Και ο κατάλογος με τα κέντρα
αυτά να δημοσιοποιείται σε πολύ εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας,
να αποστέλλεται με fax ή e-mail στους πολίτες που τον ζητούν, να υπάρχει στο 11888 κλπ.
Και οι γιατροί που θα εργάζονται σ' αυτά τα κέντρα θα πρέπει φυσικά να είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένοι, αλλά και να περνάνε το μήνυμα «μη καπνίζεις» στην προσωπική επαφή τους
με τους ασθενείς.

    

  
    -  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

  

Στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει το αρνητικό προηγούμενο, έργα που έχει ξεκινήσει μια
κυβέρνηση να τα εγκαταλείπει ή να τα ακυρώνει η επόμενη. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι
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τελικά θα σχεδιάσετε με αποτελεσματικό τρόπο το Ε.Σ.Δ.Κ., θα πρέπει με κάθε τρόπο να
διασφαλιστεί η διαχρονικότητά του. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί ότι η
εφαρμογή του θα συνεχιστεί σταθερά και δυναμικά, ακόμη κι αν το μέλλον φέρει κάποια
αλλαγή κυβέρνησης.

    
    -  Και μερικές παρατηρήσεις ανά σελίδα του Ε.Σ.Δ.Κ.:

    
    -  Στη σελίδα 54 αναφέρει: «Απομάκρυνση των προϊόντων καπνού από εκθετήρια
αυτοεξυπηρέτησης (self-service)». Τι σημαίνει «απομάκρυνση»; Να γίνει «Απαγόρευση».
 
    -  «Πρόβλεψη ειδικών κυρώσεων». Να γίνει «ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΩΝ» κυρώσεων.  
    -  «Ψήφιση το 2008». Ποιο μήνα;  
    -  Σελίδα 55: «Έναρξη εφαρμογής: 2009». Ποιο μήνα; Και τι σημαίνει έναρξη;
Διαβλέπουμε ελαστικότητα στην εφαρμογή.   
    -  «2009-12: Παρακολούθηση». Τι σημαίνει αυτό; Διαβλέπουμε ελαστικότητα στην
εφαρμογή.   
    -  Σελίδα 56: «Κυρώσεων». Να γίνει: «Αυστηρών κυρώσεων»  
    -  «Σταδιακή απαγόρευση». Να γίνει: «Καθολική απαγόρευση»  
    -  Πως θα λειτουργεί στην πράξη ο «Τομέας ελέγχου καπνού»; Πως θα αποφύγετε
κρούσματα διαφθοράς των υπαλλήλων;   
    -  «Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων». Να έχουν
λόγο και οι εξειδικευμένες ΜΚΟ σ' αυτά τα θέματα. Να λαμβάνουμε κι εμείς μέρος στη
διαδικασία λήψης των αποφάσεων.   
    -  «Εκδηλώσεις». Κι εδώ φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολύ καλά τις
εξειδικευμένες ΜΚΟ. Και σας υπενθυμίζουμε την ύπαρξη του αντικαπνιστικού μας
τραγουδιού με τίτλο «Σε κάνει σκλάβο», το οποίο όσο εξαπλώνεται, παίζει σημαντικό ρόλο
στη μεταβολή των προτύπων και στην αποστασιοποίηση των ανθρώπων από το κάπνισμα.
Ήδη το έχουν κατεβάσει δωρεάν μέσω internet δεκάδες χιλιάδες νέων ανθρώπων, το
παίζουν τουλάχιστον 12 ραδιοσταθμοί, δίνουμε πλήθος συνεντεύξεων κλπ   
    -  Σελίδα 58: «Έντυπο ενημερωτικό υλικό με Κυριακάτικες εφημερίδες». Οπωσδήποτε θα
πρέπει να διανεμηθεί και το CD με το τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο». Θα επηρεάσει πολύ
κόσμο.   
    -  Στη σελίδα 60 αναφέρετε ότι το κράτος έχει έλλειμμα και γι' αυτό επιλέξατε τον
ΟΚΑΝΑ για να μετατραπεί σε όργανο παραγωγής και υλοποίησης πολιτικής πρόληψης και
καταπολέμησης των εξαρτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι τον ΟΚΑΝΑ δε θα τον χρηματοδοτεί το
κράτος; Και το έλλειμμα;   
    -  Σελίδα 61: «Παραγωγή απ' το ΕΚΑΕ ενιαίου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού
για τις εξαρτήσεις για όλα τα Κέντρα Πρόληψης στη χώρα». Να περιλαμβάνεται και το CD
με το τραγούδι «Σε κάνει σκλάβο» σ' αυτό το υλικό. Θα επηρεάσει πολύ κόσμο.   
    -  Σελίδα 65: «Διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παραγωγή στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια
και ψηφιακό υλικό)». Η διενέργεια του διαγωνισμού να ανακοινωθεί φυσικά απ' όλα τα μέσα
ενημέρωσης, αλλά και να προσκληθούν προσωπικά εγκαίρως όλες οι εξειδικευμένες ΜΚΟ,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.   
    -  Σελίδα 67: «Quit line 1031 έναρξη 2009». Πιστεύουμε πως θα μπορούσε να ξεκινήσει
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και νωρίτερα.   
    -  «Εξατομικευμένη υποστήριξη με e-mail έναρξη 2010». Πιστεύουμε πως θα μπορούσε να
ξεκινήσει και νωρίτερα.   
    -  Σελίδα 77: «Απαγόρευση της διαφήμισης στα σημεία πώλησης και στα κιόσκια...». Να
γίνει: Απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης: Έντυπης, αφίσες, χορηγίες, δωρεάν δείγματα,
έμμεση διαφήμιση κλπ   
    -  Σελίδα 78: «Προβολή προτύπων ελευθέρων καπνίσματος». Κι εδώ μπορούν να
συμβάλλουν σημαντικά οι ΜΚΟ. Αξιοποιήστε τις.   
    -  Σελίδα 89: «Ο συντονισμός και η παρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα
ανατεθεί σε μια Εθνική Επιτροπή Συντονισμού, η οποία θα περιλαμβάνει μέλη από όλους
του εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του Σχεδίου φορείς, του δημόσιου, ιδιωτικού φορέα και
των μη κυβερνητικών οργανώσεων». Το Nosmoke.gr εκδηλώνει ενδιαφέρον να συμμετέχει
ενεργά στην επιτροπή αυτή. Αξιοποιήστε μας.   

    
    -  Επιγραμματικά καταλήγουμε προτείνοντας:

  
    1. Aμεση εφαρμογή των αντικαπνιστικών νόμων που ήδη υπάρχουν!  
    2. Aμεση ψήφιση και εφαρμογή των νέων νόμων. (Αραγε έχετε αναλογιστεί ΠΟΣΕΣ
ΖΩΕΣ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ αν βάλετε τους νέους νόμους σε εφαρμογή ένα χρόνο νωρίτερα;)   

  

  

Συγχαρητήρια και πάλι για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το κάπνισμα και με μεγάλη χαρά να
συνεργαστούμε για τον κοινό μας στόχο!

  

Με εκτίμηση,

  

Αλέξανδρος Φωτεινός
Πρόεδρος Nosmoke.gr
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