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Ένας μακρύς και υγιής βίος είναι αυτό που προσπαθούν όλοι να πετύχουν. η χρήση του καπνού, 
ωστόσο, μειώνει σημαντικά, τις πιθανότητες για μια τέτοια ζωή. ενώ ο αριθμός των καπνιστών 
στην ευρωπαϊκή Ένωση (εε) έχει μειωθεί, το ένα τρίτο των ευρωπαίων ακόμα καπνίζουν. Βάζουν 
σε κίνδυνο τη ζωή τους αλλά και αυτή των παθητικών καπνιστών που εκτίθενται στον καπνό τους. 
με στόχο τη βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών με έναν αποτελεσματικό και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, η ευρωπαϊκή επιτροπή εργάζεται συνεχώς για τον έλεγχο του καπνίσματος, 
τόσο σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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το τίμημα που πληρώνει η κοινωνία για τον καπνό 
δεν πρέπει να υποτιμηθεί...

 650.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο πρόωρα εξαιτίας του 
καπνίσματος, αριθμός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Μάλτας 
ή του  Λουξεμβούργου

 19.000 Ευρωπαίοι μη καπνιστές πεθαίνουν κάθε χρόνο από την 
έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι ή σε χώρους εργασίας 

 Η οικονομική απώλεια στις κοινωνίες μας που προκλήθηκε από το 
κάπνισμα ανήλθε σε περισσότερο από 100 δις ευρώ το έτος 2000 

Ωστόσο, υπάρχουν ενδήξεις πως η κατάσταση 
βελτιώνεται:

 Το κάπνισμα με το χρόνο γίνεται λιγότερο κοινωνικά αποδεκτό    

 Όλο και περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν 
νομοθεσία για χώρους ελεύθερους από καπνό, προστατεύοντας έτσι 
τους πολίτες τους από τον καπνό σε δημόσιους χώρους, δημόσια 
μέσα μεταφοράς και στο χώρο εργασίας  

 Ο έλεγχος του καπνού βελτιώνεται  διεθνώς
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Επιβάρυνση ασθενειών (εκατομμύρια χαμένες DALY)

DALY (disability-adjusted life year):  έτη ζωής υπολογιζόμενα σε συνάρτηση με τις 
επιβαρύνσεις που επιφέρει η ασθένεια στην υγεία - μια μέτρηση χρόνου που σταθμίζει 
έτη ζωής που χάνονται λόγω πρόωρης θνησιμότητας και έτη ζωής που χάνονται λόγω 
επιβίωσης σε κατάσταση μη πλήρους υγείας.

επισκόπηση τησ εΥρΩπαϊκησ πόλιτικησ

η πολιτική ελέγχου καπνού της εε στηρίζεται σε τρείς 
πυλώνες:

 νομοθεσία    εκστρατείες     διεθνείς συνθήκες 
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Οι κύριοι 9 παράγοντες κινδύνου για ασθένειες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση
Προσαρμοσμένο από την μελέτη του Π.Ο.Υ. για την παγκόσμια επιβάρυνση 
ασθενειών (Rehm et al.2004)



η οδηγία για τα προϊόντα καπνού (2001) είναι η πρώτη σημαντική Έυρωπαϊκή νομοθεσία που σχετίζεται συγκεκριμένα 
με τα προϊόντα καπνού. η οδηγία:

- απαιτεί από τους  βιομηχάνους να τοποθετούν προειδοποιήσεις υγείας στα προϊόντα καπνού   

- απαγορεύει τη χρήση όρων όπως «light» (ελαφριά), «mild» (ελαφριά) ή «low tar» (χαμηλή περιεκτικότητα πίσσας) 

- υποχρεώνει τους παραγωγούς να παρέχουν πλήρη στοιχεία για όλα τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα τους

- θέτει ανώτατα όρια για την πίσσα, την νικοτίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα στα τσιγάρα.

 Η Οδηγία για τη Διαφήμιση των προϊόντων καπνού (2003) απαγορεύει τη διασυνοριακή διαφήμιση των προϊόντων καπνού σε 
έντυπα, ραδιόφωνο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Απαγορεύει εξίσου τη χορηγία διασυνοριακών εκδηλώσεων εάν έχει ως επα-
κόλουθο την προώθηση προϊόντων καπνού. Η διαφήμιση και η χορηγία προϊόντων καπνού από την τηλεόραση έχει ήδη απα-
γορευτεί από το 1989. Τώρα η Οδηγία υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων επεκτείνει αυτή την απαγόρευση σε όλες τις μορφές 
εμπορικών οπτικοακουστικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της γκρίζας διαφήμισης. Αυτή η  εκτενής  απαγόρευση της 
διαφήμισης στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βασικός πυλώνας μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου του καπνού και 
βοηθά να κάνει το κάπνισμα λιγότερο ορατό και ελκυστικό για την κοινωνία.   

νόμόθεσια Για τόν ελεΓχό τόΥ καπνόΥ

Από την δεκαετία του ‘80, υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες 
στην ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης του καπνού. Ο σκοπός 
ήταν, αφ’ ενός μεν, να ελεγχθούν τα προϊόντα καπνού ούτως 
ώστε να διασφαλιστούν εναρμονισμένα πρότυπα και κατάλληλη 
πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού, αφ’ ετέρου δε να τεθούν 
ορισμένοι περιορισμοί στην προώθηση των προϊόντων καπνού 
για λόγους δημόσιας υγείας. Σήμερα, η βασική νομοθεσία στον 

τομέα του ελέγχου του καπνού προέρχεται από δύο νόμους - την 
Οδηγία για τα προϊόντα καπνού και τη Οδηγία για τη διαφήμιση των 
προϊόντων καπνού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά με 
εκπροσώπους  των  κρατών μελών της ΕΕ για να συζητήσουν θέματα 
ελέγχου του καπνού όπως επίσης και για να διασφαλίσουν ότι η 
νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα εφαρμόζεται αποτελεσματικά και 
ενημερώνεται με τις νέες εξελίξεις.

χΩρόι ελεΥθερόι από καπνό

Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ακόμα εκτίθενται τακτικά σε καπνό άλλων καπνιστών είτε στο σπίτι, ή σε δημόσιους χώρους ή στο χώρο εργασίας. 
Υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία πως ο καπνός προκαλεί θάνατο, ασθένειες και αναπηρία και ότι είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα παιδιά και τα 
βρέφη. Περίπου το ένα τρίτο των Ευρωπαϊκών Κρατών έχουν εφαρμόσει μία διεξοδική νομοθεσία για χώρους ελεύθερους από καπνό και οι 
άμεσες θετικές επιδράσεις στην υγεία είναι εντυπωσιακές, για παράδειγμα τα περιστατικά καρδιακών προσβολών έχουν μειωθεί 11-19%. Η 
Επιτροπή, στις 30 Ιουνίου 2009 έκανε μία Πρόταση για Σύσταση του Συμβουλίου η οποία καλεί όλα τα Κράτη Μέλη να προχωρήσουν στην 
εφαρμογή μέτρων προστασίας των πολιτών τους από την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου μέχρι το 2012.

η πρόταση για χώρους ελεύθερους από καπνό καλεί τα κράτη μέλη:

- να υιοθετήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή νόμους για την προστασία των πολιτών από την έκθεση σε καπνό τσιγάρου στους 
κλειστούς δημόσιους χώρους, στους εργασιακούς χώρους και στα δημόσια μεταφορικά μέσα, εντός τριών ετών από την έγκριση 
της Σύστασης.

- να ενισχύσουν τους νόμους για χώρους ελεύθερους από καπνό με μέτρα υποστήριξης όπως είναι η προστασία των παιδιών και η 
ενθάρρυνση της προσπάθειας για το κόψιμο του καπνίσματος και οι εικονογραφημένες προειδοποιήσεις επάνω στα πακέτα των 
τσιγάρων.

- να ενδυναμώσουν τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ με την δημιουργία δικτύου εθνικών κομβικών σημείων ελέγχου του καπνού.

«Ο έλεγχος του καπνού είναι βασικός παράγοντας για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Επί πολλά 
έτη στην ΕΕ, έχουμε δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα, αλλά η καταπολέμηση της χρήσης 
του καπνού και η επίτευξη αποτελεσμάτων δεν είναι  εύκολη υπόθεση. Αυτός είναι και ο σκοπός 
που  προτείνουμε  κοινοτική νομοθεσία, συμμετέχουμε σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τον έλεγχο 
του καπνού και χρηματοδοτούμε μεγάλης κλίμακας εκστρατείες αποτροπής.   Αλλά έχουμε πολλή 
δουλειά ακόμα και δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε.  Η Επιτροπή θα εργαστεί για την περαιτέρω 
επιτυχία επιτευγμάτων στον έλεγχο του καπνού, διότι κάθε βήμα προς τη μείωση της χρήσης 
του καπνού είναι τεράστιο όφελος  για την υγεία και την ποιότητα της ζωής όλων των πολιτών.»     

Andrzej Ryś, Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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περα από την πόλιτικη τησ ΥΓειασ

στόχεΥόντασ τα ατόμα

ΔόΥλεΥόντασ ΔιασΥνόριακα Για εναν κόσμό ελεΥθερό από καπνό

Η ΕΕ συνεργάζεται επίσης με διεθνείς εταίρους για να μειώσει τη χρήση καπνού σε όλο τον κόσμο. Το 2005 η Σύμβαση Πλαίσιο για 
τον έλεγχο του καπνού, η πρώτη διεθνής συνθήκη για την υγεία τέθηκε σε ισχύ. Δεσμεύει πάνω από 160 χώρες παγκοσμίως να 
αναλάβουν δράση για να μειωθούν οι ασθένειες και ο αριθμός των θανάτων που οφείλονται σε προϊόντα καπνού. Με βάση τη Σύμβαση, θα 
αναπτυχθούν περαιτέρω πρότυπα για να καταστήσουν τα μέτρα ελέγχου του καπνού πιο καθολικά. Η Επιτροπή κατέχει σημαντικό ρόλο σε 
αυτή τη διαδικασία.    

Εκτός από νομοθεσία, η ΕΕ έχει αναπτύξει ορισμένα μέσα για 
να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς τις 
επιπτώσεις του καπνού και να τους ενθαρρύνει να σταματήσουν να 
χρησιμοποιούν καπνό ή να μη ξεκινήσουν εξ αρχής. Αυτά τα μέσα 
έχουν σχεδιαστεί για να πληροφορούν τον κόσμο για τις αρνητικές 
επιπτώσεις που έχει ο καπνός στην υγεία.   

 Οι προειδοποιήσεις για την υγεία έχουν αποδειχθεί ως σημαντικό 
και αποτελεσματικό στοιχείο της διεξοδικής πολιτικής για τον 
έλεγχο του καπνού. Το 2005, η Επιτροπή σχεδίασε μια σειρά από 
εικονογραφημένες προειδοποιήσεις οι οποίες επιδεικνύουν 
τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνού με σκληρές οπτικές 
απεικονίσεις. Οι εικονογραφημένες προειδοποιήσεις δεν είναι 
προς το παρόν υποχρεωτικές στην ΕΕ αλλά η Επιτροπή προωθεί 
την ευρύτερη χρήση τους.       

 Η πρόληψη είναι άλλο ένα βασικό μέρος της πολιτικής της ΕΕ για 
τον έλεγχο του καπνού. Στοχεύοντας τους νέους, η εκστρατεία 
που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2005: «HELP – για μια ζωή χωρίς 
τσιγάρο» είναι μια από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες που 

οργάνωσε ποτέ η ΕΕ για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την 
υγεία. Η εκστρατεία δραστηριοποιείται σε όλα τα 27 Κράτη Μέλη με 
διαφημιστικά σποτ στην τηλεόραση, έναν ιστότοπο σε 22 γλώσσες 
και μια σειρά από Ευρωπαϊκές και εθνικές εκδηλώσεις τύπου.  
Το HELP 2.0 εξακολουθεί να στοχεύει τους νέους. Η εκστρατεία 
μέσω διαδικτύου έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους νέους όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με τους κινδύνους του 
καπνίσματος και πώς να το κόψουν. Τους ενθαρρύνει να πάρουν 
τη ζωή τους στα χέρια τους και να δίνουν λιγότερη σημασία στις 
επιρροές των μέσων μαζικής ενημέρωσης.  

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (2005-2008),  προβλήθηκαν 
πάνω από 70.000 τηλεοπτικές διαφημίσεις στην τηλεόραση σε 
περισσότερα από 96 εθνικά κανάλια και η ιστοσελίδα του HELP 
δέχτηκε πάνω από 7,6 εκατομμύρια επισκέψεις. Η εκστρατεία 
πέτυχε να προσεγγίσει τους νέους και να τους πληροφορήσει για 
τα πλεονεκτήματα του να μην καπνίζουν. Το 59% των Ευρωπαίων 
κάτω των 25 ετών δήλωσαν ότι είχαν δει την εκστρατεία Help 
και 79% των μη-καπνιστών νέων είπαν ότι οι διαφημίσεις τους 
έκαναν να σκεφθούν τη σοβαρότητα του να μην καπνίζουν.  

Μέτρα περιορισμού της χρήσης του καπνού δεν απαντώνται μόνο στην πολιτική της υγείας. Ο καπνός είναι ένα ευρύτερο 
θέμα το οποίο επηρεάζει πολλούς τομείς πολιτικών.  

 Τα στοιχεία αποδεικνύουν σαφώς ότι οι υψηλοί φόροι στα τσιγάρα και τα άλλα προϊόντα καπνού είναι από τα πλέον αποτελεσματικά μέσα 
για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού, ειδικά στα νεαρά άτομα. Αυτός είναι ο λόγος που η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη φορολογία 
του καπνού θεωρείται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο οικονομικό μέσο αλλά και μέσο δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή έχει κάνει μια 
πρόταση να αυξήσει τα κατώτατα όρια φόρου του καπνού.  Οι συζητήσεις σχετικά με αυτή την πρόταση συνεχίζονται.     

 Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) ασχολείται με την έρευνα περιπτώσεων παράνομου εμπορίου 
προϊόντων καπνού που στοιχίζουν στην ΕΕ δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.  Επιπρόσθετα, τα παράνομα προϊόντα καπνού είναι 
φθηνότερα και επομένως περισσότερο προσιτά. Αυτό απειλεί τις προσπάθειες της ΕΕ για τον έλεγχο του καπνού.      

 Οι επιδοτήσεις για τον καπνό υπήρξαν σημαντικό αλλά και επίμαχο θέμα της αγροτικής πολιτικής στην ΕΕ. Προς όφελος της δημόσιας 
υγείας, οι επιδοτήσεις για τον καπνό ήδη αποσύρονται σταδιακά  και αναμένεται να  εξαντληθούν μέχρι το 2010.



Για περισσότερεσ πληρόφόριεσ
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Η προσέγγιση της ΕΕ στον έλεγχο του καπνού - νομοθεσία, εκστρατείες και 
διεθνείς συμφωνίες - έχει αποδειχθεί επιτυχημένη στην προσπάθεια να μειωθεί 
η χρήση του καπνού στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, λιγότεροι άνθρωποι 
καπνίζουν, και οι πολίτες γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τις αρνητικές 
επιπτώσεις του καπνού. 

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές ανησυχητικές εξελίξεις. Οι νέοι αρχίζουν το κάπνισμα 
σε μικρότερη ηλικία και η προώθηση προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου 
αυξάνεται. Επίσης εμφανίζονται νέες τάσεις, όπως η χρήση ναργιλέ και άκαυστων 
προϊόντων καπνού ή «ηλεκτρονικών τσιγάρων», τις βλαβερές επιπτώσεις των 
οποίων δεν γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι ή δεν τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Η 
Επιτροπή γνωρίζει αυτές τις νέες εξελίξεις και τάσεις και εξετάζει τους καλύτερους 
τρόπους αντιμετώπισης αυτών των νέων προκλήσεων. 

ιστότοπος για τον καπνό της DG SANCO: •	
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

HELP – για μια ζωή χωρίς τσιγάρο: •	
http://el-el.help-eu.com/pages/index-8.html

σύμβασης πλαίσιο του π.ό.Υ. για τον έλεγχο του καπνού:•	  
http://www.who.int/fctc
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