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Ο κόσμος του καπνού διέπεται όλο και περισσότερο από αυστηρά ρυθμιστικά μέτρα,

τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και της διανομής. 

Η Συνομοσπονδία αναγνωρίζει ότι η προστασία της υγείας είναι απόλυτη προτεραιότη-

τα, αλλά είναι εξίσου πεπεισμένη ότι μαζί με τους θεσμούς και τον κόσμο της παραγωγής

μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα δρόμο που οδηγεί σε μια συνειδητή κατανάλωση από

τους ενήλικες ενός ιδιότυπου προϊόντος όπως είναι ο καπνός.

Ένα δρόμο που οι εθνικοί μας οργανισμοί έχουν ιχνηλατήσει στις αντίστοιχες χώρες τους

μέσω ενός συστήματος προστασίας που βασίζεται στην αποκλειστική εκχώρηση αδειών

ή εγκρίσεων για την πώληση καπνικών και παραγώγων τους.

Αυτό το καθεστώς πωλήσεων εξασφαλίζει:

• Έλεγχο ποιότητας των προϊόντων;

• Τήρηση των υγειονομικών προτύπων και προδιαγραφών της ΕΕ;

• Φορολογικό έλεγχο;

• Τήρηση των κανόνων σε σχέση με την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους;

• Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Τα σημεία πωλήσεών μας στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αυστρία, την Ελλάδα

και την Ουγ- γαρία, τελούν υπό συνεχή παρακολούθηση από τις οικονομικές και τελωνει-

ακές διοική- σεις, και αποτελούν σταθμούς πραγματικής διασφάλισης νομιμότητας στην

κυκλοφορία των επεξεργασμένων καπνών, διότι εμποδίζουν την εισχώρηση και διακίνη-

ση παράνο- μων προϊόντων.

Γι’αυτό το λόγο, τα δίκτυα πωλήσεών μας αποτελούν εγγύηση, μια κληρονομιά που δεν

πρέπει να χαθεί λόγω άχρηστων, δημαγωγικών κανόνων, οι οποίοι θέτουν το σύστημα

σε κίνδυνο αποδιάρθρωσης ανοίγοντας την πόρτα στο λαθρεμπόριο και την παραποί-

ηση. Στα σημεία πωλήσεών μας εργάζονται επαγγελματίες άντρες και γυναίκες, σωστά

προετοιμασμένοι, έχοντας επίγνωση ότι διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο, που βασίζεται

σε σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος το οποίο αναθέτει στα έμπειρα χέρια τους την πώ-

ληση προϊόντων που δεν μπορούν και δεν πρέπει να πωλούνται με άγνωστο και ανεξέ-

λεγκτο τρόπο. 

Ακριβώς γι’αυτό το λόγο υπερασπιζόμαστε την αξία του δικτύου διανομής μας και το

προτείνουμε ως πρότυπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε

όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά για την υγεία των πολιτών του, χωρίς να παραβλέπει τα

φορολογικά του έσοδα.

Θέλουμε να παραβαλλόμαστε ήρεμα με τα θεσμικά όργανα, τα κόμματα, τους βιο-

μήχανους, την κοινή γνώμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλης της Ευρώπης,

να ξεφύγουμε από τη λογική της γκετοποίησης που προκύπτει από την άγνοια

του κόσμου μας, της πραγματικότητας στην οποία εργαζόμαστε με αυστηρότητα

και συνείδηση. 

Για να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε σε βάθος την πραγματικότητά μας επικοινω-

νήστε μαζί μας στο info@cedt.eu


