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Κυρίες και Κύριοι
Εκ μέρους του ΠΑΣΥΞΕ εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους
Διοργανωτές του Συνεδρίου για την ευγενική πρόσκληση τους να
απευθύνουμε χαιρετισμό και να συμμετέχουμε στις εργασίες του
ενδιαφέροντος αυτού Συνεδρίου υπό τον τίτλο "Οικονομετρική και Κοινωνική
Ανάλυση του Αντίκτυπου των Πολιτικών Περιορισμού του Καπνίσματος σε
Επιχειρήσεις Εστίασης και Τουρισμού στην Κύπρο".
Με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου πρώτιστα να καλωσορίσω στην Κύπρο
τους διακεκριμένους ξένους Ομιλητές, τον Δρα Joseph Difranza, του
Πανεπιστημίου της Μασσαχουσέτης, και τον Δρα Λάμπρο Λάζουρα, του
Πανεπιστημίου του Sheffield.
Προσβλέπουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις παρουσιάσεις που θα γίνουν κατά
τη διάρκεια των εργασιών, καθώς επίσης και στα ευρύματα του Ερευνητικού
Προγράμματος, αλλά και στην εποικοδομητική, και είμαι σίγουρος,
καρποφόρα συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με την οποία, μεταξύ άλλων, θα
μπουν κάτω από το μικροσκόπιο οι πολιτικές περιορισμού και ελέγχου του
καπνίσματος και οι επιπτώσεις στην οικονομία και την υγεία και στις
επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού στην Κύπρο, με την οποία και θα
ολοκληρωθούν οι εργασίες του Συνεδρίου.
Στο σύντομο αυτό χαιρετισμό θα θέλαμε παρουσιάσουμε τις θέσεις του
Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων αναφορικά με την απαγόρευση του
καπνίσματος σε κλειστούς χώρους των τουριστικών επιχειρήσεων.
Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία στην Κύπρο, του Περί Προστασίας της
Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, απαγορεύεται καθολικά το
κάπνισμα τόσο εντός των Κέντρων Αναψυχής, όσο και εντός όλων των
κλειστών χώρων των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.
Σαν θέση αρχής η απόλυτη αυτή μορφή απαγόρευσης δεν μας βρίσκει
σύμφωνους, ούτε και συνάδει με τα ισχύοντα σε αρκετές άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες, ειδικότερα όσον αφορά τους ξενοδοχειακούς χώρους. Και αυτό
αιτιολογείται από τη φύση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων μια και ως
κύριος τομέας παροχής υπηρεσιών, έχει ως πρώτιστο μέλημα του την
ικανοποίηση του πελάτη, παρέχοντας του το δικαίωμα της επιλογής κατά
τρόπο που να ικανοποιεί τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες.
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Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων μαζί και
με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, υπέβαλαν κοινή
πρόταση ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για αριθμό
τροποποιήσεων στον εν ισχύ Νόμο ώστε να παρέχονται αυτές οι δυνατότητες,
με την ταυτόχρονη διασφάλιση των αναντίλεκτων δικαιωμάτων, αναγκών και
επιθυμιών των μη καπνιστών πελατών των αντίστοιχων χώρων.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η πρόταση μας διαλαμβάνει την παροχή
δυνατότητας δημιουργίας ιδιωτικών χώρων συνάθροισης ανθρώπων με κοινά
ενδιαφέροντα, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα καπνίσματος σε αυτούς,
καθώς επίσης και η δυνατότητα σε Κέντρα Αναψυχής, εμβαδού μικρότερου
των 100 τμ, να επιλέγουν τα ίδια αν θα είναι χώροι φιλοξενίας καπνιστών ή
μη καπνιστών, όπως συμβαίνει σε αριθμό άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Ειδικότερα στην περίπτωση των Ξενοδοχείων, να παρέχεται η δυνατότητα
καθορισμού
συγκεκριμένων
ορόφων
ή/και
δωματίων
και
ειδικά
διαμορφωμένων χώρων, καθώς επίσης και χώρων ιδιωτικών εκδηλώσεων
εντός των ξενοδοχείων, στους οποίους να επιτρέπεται το κάπνισμα.
Νοείται ότι οι χώροι αυτοί θα διέπονται από αυστηρούς Κανονισμούς όπως πχ
τη διασφάλιση προσφοράς ποιοτικού αέρα με την εγκατάσταση σύγχρονων
συστημάτων εξαερισμού και καθαρισμού του αέρα και στην περίπτωση
αιθουσών ή/και άλλου μεγάλου εμβαδού χώρων, τόσο σε Κέντρα Αναψυχής,
όσο και εντός των Ξενοδοχείων, να προσφέρεται ανάλογα διαχωρισμένος
χώρος για τις ανάγκες τόσο των μη καπνιστών, όσο και των καπνιστών
θαμώνων τους.
Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, οι προαναφερθείσες εισηγήσεις μας δεν έχουν
εισακουσθεί από το Νομοθετικό Σώμα.
Καταληκτικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ευαίσθητη φύση και ο
συνεχώς εντεινόμενος ανταγωνισμός που χαρακτηρίζουν τον τουριστικό
τομέα, δεν μας προσφέρουν την πολυτέλεια να αποστερούμεθα πελατών/
τουριστών λόγω καθολικών και απόλυτων απαγορεύσεων, όπως στην
περίπτωση της ισχύουσας Νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος.
Και τούτο, γιατί οφείλουμε να παρέχουμε το δικαίωμα επιλογής, ώστε να
διασφαλίζεται η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη, είτε αυτός είναι καπνιστής ή
μη καπνιστής, μια και αυτό αποτελεί την πεμπτουσία της όποιας επιχείρησης
δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών, που έχει ως κύριο γνώμονα
της την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.
Κλείνοντας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου, εκφράζοντας
ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι τα πορίσματα του θα αποβούν χρήσιμα για
σοφότερες πολιτικές επί του θέματος και βελτιστοποίηση των επιπτώσεων
τόσο για την οικονομία του τόπου, όσο και αναντίλεκτα για την υγεία
γενικότερα.
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