
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Βιβλιοθήκη επιλεγµένων εγγράφων πηγής 

Οι καπνιστές πεθαίνουν πρόωρα 

   

Το κάπνισµα αποφράσσει τις αρτηρίες και προκαλεί έµφραγµα και 
εγκεφαλικά επεισόδια  

   

Το κάπνισµα προκαλεί θανατηφόρο καρκίνο των πνευµόνων 

   

Το κάπνισµα είναι εξαιρετικά εθιστικό, µην το αρχίσετε 
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Το σταµάτηµα του καπνίσµατος µειώνει τον κίνδυνο θανατηφόρων 
καρδιαγγειακών και πνευµονικών παθήσεων 

   

Το κάπνισµα µπορεί να προκαλέσει αργό και επώδυνο θάνατο 

   

Το κάπνισµα προκαλεί γήρανση του δέρµατος 

   

Το κάπνισµα µπορεί να βλάψει το σπέρµα και µειώνει τη 
γονιµότητα 
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Το κάπνισµα µπορεί να µειώσει τη ροή του αίµατος και να 
προκαλέσει ανικανότητα 

   

Ο καπνός περιέχει βενζόλιο, νιτροζαµίνες, φορµαλδεΰδη και 
υδροκυάνιο 

   

Το κάπνισµα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να βλάψει 
την υγεία του παιδιού σας 

   

Προστατέψτε τα παιδιά: µην τα αναγκάζετε να αναπνέουν τον 
καπνό σας 
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Ο γιατρός σας ή ο φαρµακοποιός σας µπορούν να σας βοηθήσουν 
να κόψετε το κάπνισµα 

   

Ζητήστε βοήθεια για να σταµατήσετε το κάπνισµα 

   

 

 

 

Ο φάκελος για το κάθε κράτος µέλος παρουσιάζεται στην εξής διεύθυνση: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Τεχνικές προδιαγραφές για την εκτύπωση 

Οι συνδυασµένες προειδοποιήσεις πρέπει να αναπαράγονται χωρίς µεταβολή των αναλογιών 
τους ή των χρωµάτων τους. 

Οι συνδυασµένες προειδοποιήσεις έχουν σχεδιαστεί ως συνολικές εικόνες και δεν µπορούν 
να τροποποιηθούν. 

Ως ελάχιστη απαίτηση, οι συνδυασµένες προειδοποιήσεις πρέπει να τυπώνονται σε 
τετραχρωµία CMYK/133 γραµµές ανά ίντσα. 
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