Ελλάδα (Elláda)

συνδυασμένες
προειδοποιήσεις

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

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

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

Ο γιατρός σας ή ο φαρμακοποιός σας μπορούν να σας βοηθήσουν να κόψετε το κάπνισμα

Ζητήστε βοήθεια για να σταματήσετε το κάπνισμα

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.
Οι φωτογραφίες, εικόνες και εικονογραφήσεις με κείμενο που περιέχονται σ’ αυτό το δίσκο
CD έχουν αναπτυχθεί για χρήση σε συσκευασίες προϊόντων καπνού σύμφωνα με :
> την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (2001/37/ΕΚ)
> την απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη χρήση έγχρωμων
φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων ως προειδοποιήσεων για την υγεία στις
συσκευασίες προϊόντων καπνού (2003/641/ΕΚ)
> την απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με τη βιβλιοθήκη επιλεγμένων
εγγράφων πηγής που περιέχουν έγχρωμες φωτογραφίες ή άλλες εικονογραφήσεις για κάθε μια
από τις συμπληρωματικές προειδοποιήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας
2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2005) 1452 τελικό)
Όλες οι λοιπές χρήσεις υπόκεινται σε χορήγηση αδείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

