ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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Αγαπητοί/ές
Συγχαρητήρια για την εκλογή σας στις αυτοδιοικητικές αρχές του τόπου.
Ελπίζουμε να έχετε μία καλή θητεία, για οποιαδήποτε θέση και αν έχετε εκλεγεί.
Εκτός των άλλων ζητημάτων η τοπική αυτοδιοίκηση είναι από τη φύση της ο
φορέας που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή υγείας των
συμπολιτών μας. Και η ευθύνη σας σ’ αυτό είναι πολύ σημαντική, αν όχι
σημαντικότερη απ’ άλλα θέματα που θα σας απασχολήσουν.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να στηρίξετε ενεργά την εκστρατεία της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας για:
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΑΠΝΟΥ
Τοποθετήστε στις παιδικές χαρές της Περιφέρειας ή του Δήμου σας τις
καλαίσθητες ταμπέλλες που προτρέπουν τους συμπολίτες μας να μην καπνίζουν
μέσα σ’ αυτές. Είναι ανθυγιεινό και κακό παράδειγμα για τα παιδιά μας.

Χώρος για
τοποθέτηση του
λογότυπου του
Δήμου ή της
Περιφέρειας

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ
Τα αποτσίγαρα διεθνώς αποτελούν την μεγαλύτερη ποσότητα σκουπιδιών που
καλούνται να συλλέξουν οι δημοτικές αρχές. Δυστυχώς εκτός των εξόδων για την
περισυλλογή τους (που οδήγησαν Δήμους σε άλλες χώρες να ζητούν
αποζημιώσεις από τις καπνοβιομηχανίες) τα αποτσίγαρα δεν είναι μόνο
σκουπίδια, αλλά τοξικά απόβλητα. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από τις τοξικές
ουσίες που περιέχουν και από το μη βιοδιασπώμενο πλαστικό υλικό των φίλτρων
είναι εξαιρετικά μεγάλη, ιδιαίτερα η μόλυνση των θαλασσών μας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στα γραφεία της Ε.Α.Ε. θα ενημερωθείτε για τις μακέτες των πινακίδων και για τον
τρόπο υλοποίησης των εκστρατειών που σας αναφέραμε.
Σας ευχόμαστε και πάλι δημιουργική θητεία
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Γι αυτό σας προτρέπουμε να αναρτήσετε όπου μπορείτε και επιτρέπεται τις
ειδικές πινακίδες προτροπής στους πολίτες τουλάχιστον να μην μετατρέπουν τις
παραλίες μας σε τασάκια.
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