27 Ιουνίου 2016
Επιστολή από τις Ενώσεις Ατμιστών της Ευρώπης,
Με την παρούσα επιστολή, δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στον αγώνα των Ελλήνων Ατμιστών ενάντια στις
αχρείαστες και περιοριστικές ρυθμιστικές προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τις Ηλεκτρονικές Συσκευές
Ατμίσματος (γνωστές και ως ηλεκτρονικά τσιγάρα), και συγκεκριμένα την επιβολή φορολόγησης, την απαγόρευση
χρήσης σε δημόσιους χώρους και την απαγόρευση των διαδικτυακών πωλήσεων.
Οι ηλεκτρονικές συσκευές ατμίσματος έχουν αλλάξει τις ζωές εκατομμυρίων ατμιστών και των οικογενειών τους σε
όλη την Ευρώπη. Παρέχουν μια ασφαλέστερη εναλλακτική του καπνίσματος επιλογή - κατά τις τρέχουσες
επιστημονικές εκτιμήσεις το άτμισμα είναι τουλάχιστον 95% και ίσως 99% πιο ασφαλές από το κάπνισμα.
Οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, εφόσον ψηφιστούν, θα περιορίσουν την πρόσβαση σ' αυτό το σωτήριο
προϊόν, ενώ προστατεύουν το συμβατικό κάπνισμα. Οι προτάσεις φορολόγησης θα κάνουν τα προϊόντα
ατμίσματος πιο ακριβά, ενώ η απαγόρευση των διαδικτυακών πωλήσεων θα περιορίσει την πρόσβαση σε όσους
επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν, ενόσω τέτοιοι περιορισμοί δεν υφίστανται για τα συμβατικά προϊόντα καπνού.
Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για την απαγόρευση της χρήσης τους σε δημόσιους χώρους. Σε
αντίθεση με το παθητικό κάπνισμα, οι ηλεκτρονικές συσκευές ατμίσματος δεν εκπέμπουν προϊόντα καύσης και δεν
ενέχουν κανένα κίνδυνο για τους παρευρισκόμενους. Ωστόσο, οι τρέχουσες προτάσεις θα αναγκάσουν τους
ατμιστές να χρησιμοποιούν τους χώρους των καπνιστών, όπου θα εκτίθενται υποχρεωτικά και παρά τη θέλησή
τους στο παθητικό κάπνισμα.
Είμαστε καταναλωτές, χωρίς οικονομικά οφέλη ή συμφέροντα από το άτμισμα. Παρακαλούμε να ακούσετε
εκείνους που πλήττονται περισσότερο από αυτές τις προτάσεις - αυτούς που μπορούν να σταματήσουν το
κάπνισμα με τη χρήση ατμιστικών προϊόντων. Οι Έλληνες ατμιστές έχουν αποκλειστεί από όλες τις συζητήσεις για
ένα θέμα που αφορά το θεμελιώδες δικαίωμά τους να προστατεύσουν την υγεία τους. Αυτό είναι απαράδεκτο.
ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ
Με εκτίμηση,
Hazel Mabe
European Vapers United Network
germany@evun.org
εκ μέρους και των ανεξάρτητων σωματείων και οργανώσεων ατμιστών από Ελβετία, Γαλλία, Δανία, Ισπανία,
Ουγγαρία, Γερμανία, Νορβηγία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο και τους συντονιστές της
κίνησης NNA UK, NNA Australia, Sovape.
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