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ΠΡΟΣ : 

 

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

ΘΕΜΑ: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος _  31 Μαΐου 2017, με θέμα:  

«Καπνός – μια απειλή για την ανάπτυξη»
 

 

Σχετ. :
 
1. Το με αριθμ. Γ3δ/ΔΦ 4.3, ΦΑΥ9.2016/Γ.Π./οικ.9350/08.02.2016(ΑΔΑ: 

7ΦΗ9465ΦΥΟ-ΟΟ2) έγγραφο της Δ/νσης Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, με 

θέμα : «Υπενθύμιση του αρ. πρωτ.Γ3δ/ΔΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 

(ΑΔΑ:6Μ9E465ΦΥΟ-ΤΦ8) έγγραφο της Δ/νσης Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, 

με θέμα «Καθορισμός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης Εγκυκλίων για 

Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες /Εβδομάδες για θέματα υγείας» 

2.  Το από 09-05-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας/ 

Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία 

και Εξαρτήσεων 

 

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ’ Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας, Τμήμα 

Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων του 

Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του 

Καπνίσματος, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που είναι η 31
η
 

Μαΐου εκάστου έτους, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:  

Α. Για το έτος 2017, το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 

2017, είναι «Καπνός – μια απειλή για την ανάπτυξη»
 

και εστιάζεται στην 

παρουσίαση μέτρων και στρατηγικών εκ μέρους των κρατών προκειμένου να 
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προάγουν την υγεία και την ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια επιδημία 

συνήθειας του καπνίσματος. 

Οι στόχοι της  Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου 2017), 

σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. είναι: 

1. Να επισημανθούν οι δεσμοί μεταξύ της χρήσης των προϊόντων καπνού και του 

ελέγχου του καπνού με την αειφόρο ανάπτυξη. 

2. Να ενθαρρυνθούν οι χώρες να συμπεριλάβουν τον έλεγχο του καπνού στις εθνικές 

τους στρατηγικές στην Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030. 

3. Να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών στην 

καταπολέμηση των παρεμβολών των καπνοβιομηχανιών στις πολιτικές διαδικασίες, 

οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε ισχυρότερη εθνική δράση για τον έλεγχο του 

καπνού. 

4. Να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών και των εταίρων στις εθνικές, 

περιφερειακές και παγκόσμιες προσπάθειες, για την ανάπτυξη και εφαρμογή 

αναπτυξιακών στρατηγικών και σχεδίων και για την επίτευξη στόχων που δίνουν 

προτεραιότητα στη δράση για τον έλεγχο του καπνίσματος. 

5. Να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα μπορούν να συνεισφέρουν στην 

καθιέρωση ενός αειφόρου, απαλλαγμένου από τον καπνό κόσμου, είτε 

δεσμευόμενοι να μην κάνουν χρήση ποτέ προϊόντα καπνού, είτε εγκαταλείποντας 

τη συνήθεια αυτή. 

B.1. Σύμφωνα με στοιχεία του Π.Ο.Υ., περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή 

τους από τη χρήση καπνού κάθε χρόνο, αριθμός που προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σε πάνω 

από 8 εκατομμύρια ετησίως έως το 2030. Το κάπνισμα έχει χαρακτηριστεί από τον 

Π.Ο.Υ., ως η μεγαλύτερη επιδημία όλων των εποχών καθώς και προσφάτως ο πρώτος 

επιβαρυντικός παράγοντας για την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα και η διεθνής 

κοινότητα λαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

 

Β.2. Στη χώρα μας, αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή το έτος 2014 και αφορούσε στην υγεία του πληθυσμού και 

συγκεκριμένα τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, καταδεικνύουν ότι : 

 3 στους 10 (27,3%) ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθημερινά και 

 1 στους 20 (5,2%) καπνίζει περιστασιακά 
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 7 στους 10 (67,5%) δεν καπνίζουν. Από αυτούς το 51,7% δεν έχει καπνίσει 

ποτέ ενώ το 15,8% κάπνιζε στο παρελθόν και το έχει διακόψει για 

περισσότερους από 6 μήνες. 

Σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2009, μείωση 14,4% καταγράφεται 

στο ποσοστό των καθημερινών καπνιστών (2009: 31,9%, 2014: 27,3%) και σχεδόν 

ισόποση αύξηση (13,3%) στο ποσοστό όσων καπνίζουν περιστασιακά (2009: 6,0%, 

2014: 5,2%). 

Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ως προς το φύλο στα ποσοστά του πληθυσμού 

ηλικίας 15 ετών και άνω που καπνίζουν. Καπνίζουν, καθημερινά ή περιστασιακά: 

 4 στους 10 (39,0%) άνδρες ηλικίας 15 ετών και άνω και 

 περίπου 3 στις 10 (26,5%) γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω. 

Σε ότι αφορά την ηλικία έναρξης του καπνίσματος, τα αποτελέσματα δηλώνουν 

ότι η πρόληψη σε νεαρές ηλικίας είναι απαραίτητη, καθώς το 42,5% των 

ερωτηθέντων ξεκίνησε να καπνίζει από 15 έως 18 ετών και το 39% από 19 έως 25 

ετών (Δελτίο Τύπου : Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, 2014, Ελληνική 

Στατιστική Αρχή).  

 

Γ. Επισημαίνεται ότι, σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό τσιγάρο, υπάρχουν στοιχεία που 

δείχνουν ερεθισμό των πνευμόνων, μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας και 

αύξηση των δεικτών φλεγμονής μετά το άτμισμα. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 

να δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί αποτελεσματικό  μέσο διακοπής του 

καπνίσματος.  

Άλλωστε, η χημική μορφή της νικοτίνης που διατίθετο μέχρι πρότινος για αναγόμωση 

των περισσοτέρων ηλεκτρονικών τσιγάρων, παράγεται χωρίς φαρμακευτικό ή χημικό 

έλεγχο όσον αφορά την καθαρότητα και τη συγκέντρωσή της στα υγρά 

αναπλήρωσης. 

Επίσης, ούτε οι επιστήμονες-ερευνητές έχουν τελικώς καταλήξει στο αν το 

ηλεκτρονικό τσιγάρο  αποτελεί  μακροπρόθεσμα παράγοντα εξόδου από τη χρήση 

του τσιγάρου ή την πύλη προς τη διατήρηση της συνήθειας του καπνίσματος. 

Απαιτούνται επιπλέον μακροπρόθεσμες ερευνητικές προσπάθειες και συνάμα 

καθορισμένες σαφείς προδιαγραφές προς την κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για 

τα νέα προϊόντα καπνού, όπου σύμφωνα με κείμενες διατάξεις προβλέπεται μια 

οργανωμένη διαδικασία αδειοδότησης αυτών των προϊόντων. 
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Δ. Με το N.4419 (ΦΕΚ 174 /τ. Α’/20-9-2016) η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε 

προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου 

της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών μελών, σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την 

πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων καθώς και την κατάργηση της 

οδηγίας 2001/37/ΕΚ. Στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο εντάσσονται οι υποχρεώσεις της 

Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν και από την Σύμβαση-Πλαίσιο του 

Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού. Η ως άνω Σύμβαση επικυρώθηκε από τη χώρα 

μας με το Ν.3420/2005 (ΦΕΚ Α` 298) «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον  έλεγχο του καπνού». Οι σχετικές δράσεις 

της χώρας μας καθώς και των άλλων Συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της ως άνω 

Σύμβασης, τόσο σε εθνικό, περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι η 

προστασία των γενεών αλλά και των μελλοντικών, από τις καταστρεπτικές 

επιπτώσεις που έχουν, η κατανάλωση καπνού και η έκθεση στον καπνό, στην υγεία, 

την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον με στόχο τη διαρκή και ουσιαστική 

μείωση της χρήσης του καπνού και της έκθεσης σε καπνό.  

Σημειώνεται ότι στο Υπουργείο Υγείας, με την αρ. πρωτ. οικ.11273/13-2-

2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας  έχει επανασυγκροτηθεί 

Ομάδα Εργασίας για την Παγκόσμια Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(Π.Ο.Υ.) για την επιδημία Καπνού.  

Επίσης αναφέρεται ότι στην 70η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (Γενεύη, 22-31.05.2017) με θέμα «Οικοδομώντας καλύτερα 

συστήματα για την Υγεία στην Εποχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης», θα τεθεί και το 

θέμα της ενδυνάμωσης της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης-

Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού στο πλαίσιο της Επιτροπής Α` που 

εξετάζει τεχνικά-υγειονομικά θέματα και του υποστόχου (9) : «η ενίσχυση της 

εφαρμογής της σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για τον 

έλεγχο του καπνού, σε όλες τις χώρες, κατά περίπτωση, έως το 2030» και στο πλαίσιο 

του τρίτου στόχο: «Διασφάλιση  της υγείας και ευημερίας για όλους και σε όλες τις 

ηλικίες», όπως αυτός εντάσσεται στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 

Sustainable Development Goal (SDG`s)  των Ηνωμένων Εθνών. 

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την πρόληψη χρήσης καπνού 

(European Network for Smoking and tobacco Prevention (ENSP) - ένας διεθνής  μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός για την ανάπτυξη στρατηγικής περί κοινών 

συντονισμένων δράσεων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο του 
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καπνού στην Ευρώπη,  υλοποιεί στην Αθήνα, Διεθνή Διάσκεψη για τον έλεγχο του 

Καπνού 2017 (Μάιος 2017) που έχει τεθεί υπό την αιγίδα  του Προέδρου της 

Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Επισημαίνεται ότι θεωρήθηκε αναγκαία η ανάληψη περαιτέρω δράσης όχι 

μόνο για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά κυρίως για την 

αντιμετώπιση των ανακυπτόντων και των πρόσφατα εντοπιζόμενων κινδύνων για την 

υγεία από τη χρήση/κατανάλωση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, 

ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα. Τα προϊόντα καπνού 

δεν είναι συνήθη εμπορεύματα και λόγω των ιδιαίτερα επιβλαβών συνεπειών του 

καπνού στην ανθρώπινη υγεία, η προστασία της υγείας θα πρέπει να έχει υψηλή 

προτεραιότητα, ιδίως για τη μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος μεταξύ των 

νέων. 

Η χώρα μας, ως συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση-Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για 

τον έλεγχο του καπνού, μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του ως άνω νόμου,  

εκπληρώνει πολλές από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση. 

Επιτυγχάνεται, επίσης η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με θέσπιση 

κανόνων για ορισμένες πτυχές της κατασκευής, της παρουσίασης και της πώλησης 

προϊόντων καπνού και άλλων συναφών προϊόντων και για τις διασυνοριακές εξ’ 

αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικού τσιγάρου, η μείωση του 

αριθμού των παράνομων προϊόντων καπνού μέσω της διαδικασίας της 

Ιχνηλασιμότητας και του Χαρακτηριστικού Ασφαλείας και διασφαλίζεται η δέουσα 

εποπτεία αυτής με υπέρτατο στόχο κυρίως την προστασία της υγείας του πληθυσμού 

της χώρας από τη χρήση καπνού και άλλων συναφών προϊόντων.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 «Κυρώσεις» (Άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ), 

παράγραφοι 1 και 2  του ανωτέρω νόμου:  

1.Για την πώληση και διαφήμιση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, 

ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ. Α’) και οι διατάξεις του 

άρθρου 3 της υπ`αριθμ.Γ.Π.οικ.104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ.Β’) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης.  Επίσης έχουν εφαρμογή στα προϊόντα  καπνού, νέα προϊόντα καπνού, 

ηλεκτρονικό τσιγάρο και φυτικά προϊόντα για κάπνισμα και  οι διατάξεις της υπ’ 

αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.81348/2005 (ΦΕΚ 1075/τ.Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

(Κ.Υ.Α.).  

2.Για τη χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου 

και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις  του άρθρου 3 του 
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ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ. Α’) και οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π. 

οικ.104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ.Β’) Κ.Υ.Α. Επίσης, αντίστοιχη εφαρμογή για τα 

προαναφερόμενα προϊόντα έχουν και οι διατάξεις της 

υπ`αριθμ.Υ1/Γ.Π./οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001/τ. Β’) Απόφασης του Υπουργού 

Υγείας και Πρόνοιας και οι διατάξεις της υπ`αριθμ.Υ1/Γ.Π.οικ.93828/2011(ΦΕΚ 

2026/τ. Β`) της ΚΥΑ. 

Σε συνέχεια των (1) και (2), τονίζεται ότι καμία ουσία δεν είναι «αθώα», 

επισημαίνοντας ότι δεν είναι θεμιτό να αντιπροτείνονται, σε κάτι που είναι εξαιρετικά 

επιβλαβές – όπως η χρήση του τσιγάρου, κάποια άλλα  λιγότερα επιβλαβή συναφή 

προϊόντα.  

Άλλωστε σύμφωνα με κείμενες διατάξεις το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί τις 

εξελίξεις  της αγοράς σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους περιέκτες 

επαναπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η 

χρήση τους από νέους και μη καπνιστές οδηγεί στον εθισμό στη νικοτίνη και τελικά 

στην παραδοσιακή κατανάλωση καπνού και υποχρεώνει  τους κατασκευαστές και 

τους εισαγωγείς ήδη αδειοδοτηθέντος νέου προϊόντος καπνού να ενημερώνουν 

αμέσως το Υπουργείο Υγείας σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητου  περιστατικού 

σε χρήστη των προϊόντων τους. 

To Υπουργείο Υγείας με τα άρθρα 17 και 32  του Ν. 3868/2010, περί  

αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. και άλλων διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 129/τ.Α./3-8-2010), 

τροποποιεί και  συμπληρώνει τις διατάξεις του Ν.3730/2008 και 3370/2005 και με 

την αριθμ. πρωτ 104720 (ΦΕΚ 1315/τ.Β/25-8-2010) Κ.Υ.Α., καθορίζει τα όργανα, τις 

διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των 

προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του 

προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και άλλης αναγκαίας 

λεπτομέρειας για τη εφαρμογή του  προαναφερόμενου νόμου. 

Το ίδιο ισχύει και για τα νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα  και φυτικά 

προϊόντα για το κάπνισμα, βάσει του  άρθρου 24 του Ν.4419/2016 (ΦΕΚ 174/τ. Α’). 

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας, για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου και την 

εντατικοποίηση των ελέγχων, εξέδωσε την υπ’ αρ. πρωτ. Α4γ/Γ.Π./οικ.10790/13-3-

2017 (ΑΔΑ: 61Γ0465ΦΥΟ-Ζ7Ε) εγκύκλιο με θέμα:  «Εφαρμογή  του   Νόμου 4419 

/2016(ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας  2014/40/ΕΕ για τα 

προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση 

αυτών».  
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Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικές, 

έκτακτες και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός 

συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις του Ν. 4419/2016, βεβαιώνουν παραβάσεις  

και επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης για την καλύτερη εφαρμογή του 

νόμου έχει οριστεί και σειρά προτεραιότητας όσον αφορά στους χώρους που 

διαπιστώνεται η παράβαση για την επιβολή των ανάλογων προστίμων. Παράλληλα με 

την ως άνω εγκύκλιο ζητείται από τα αρμόδια  ελεγκτικά όργανα η εντατικοποίηση 

των ελέγχων, με ταυτόχρονη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας για το είδος των 

παραβάσεων, τον αριθμό  και το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται. 

Διευκρινίζεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται τόσο στους υπευθύνους εφαρμογής των 

διατάξεων όσο και στον παραβάτη καπνιστή ή χρήστη προϊόντων καπνού, νέων 

προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα. 

 

Το Υπουργείο Υγείας, μέσω των φορέων του, υλοποιεί τόσο δράσεις 

πρόληψης και ενημέρωσης για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης καπνού και 

άλλων συναφών προϊόντων, κυρίως σε παιδιά και εφήβους, όσο και σχετικές 

θεραπευτικές παρεμβάσεις απεξάρτησης σε ιατρεία διακοπής καπνίσματος ανά τη 

χώρα με εξειδικευμένο προσωπικό για τους ήδη καπνιστές. 

 

Ε. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση  και 

υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων: 

 Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γονέων, εφήβων, ενηλίκων, 

εκπαιδευτικών,  επαγγελματιών υγείας, κ.λ.π., σχετικά με τους κινδύνους στη 

δημόσια και την ατομική υγεία που προκαλεί το κάπνισμα, τη διαμόρφωση 

καλών πρακτικών και δημοσιοποίηση αυτών, σχετικά με θέματα πρόληψης 

της καπνιστικής συνήθειας, των βλαβών που προκαλούνται από αυτή, καθώς 

και της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας και των εγκυκλίων για 

την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.  

 Επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρμόδιων 

υπηρεσιών  στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  που απασχολούνται σε δομές, 

Φορείς, Μονάδες Υγείας και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ, σε υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της 

Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες και τις 

σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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     Οι εν λόγω δράσεις, προτείνεται να αναπτυχθούν με την συνεργασία τοπικών 

και περιφερειακών φορέων και υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας  και των κατά τόπους 

Ιατρικών Συλλόγων, προκειμένου να επιμορφωθούν σε θέματα προστασίας της 

υγείας των παιδιών των νέων και των πολιτών από τις επιβλαβείς συνέπειες του 

καπνίσματος (ενεργητικού και παθητικού).  

 

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται: 

 Ανάρτηση αφισών και διανομή ενημερωτικού υλικού και εντύπων με οδηγίες, 

παροτρύνσεις και συμβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες ομάδες 

πληθυσμού, όπως γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες δημόσιας 

υγείας, κ.α.  

 Ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι 

ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συμβουλών  

σχετικά με τους κινδύνους στην δημόσια και ατομική υγεία που προκαλεί το 

κάπνισμα. 

  Προβολή των μηνυμάτων και των στόχων της εκστρατείας κατά του καπνίσματος 

και ιδιαίτερα του θέματος «Καπνός - μια απειλή για την ανάπτυξη» με στόχο 

την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, μέσω των δελτίων ειδήσεων και της 

διοργάνωσης ειδικών εκπομπών. 

 

ΣΤ.  Προκειμένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και 

ενέργειες, προτείνεται  οι αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, όπως γενικοί ιατροί, 

παιδίατροι,  παθολόγοι, καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, ιατροί δημόσιας υγείας, 

επισκέπτες-τριες υγείας,  νοσηλευτές/τριες, κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο με 

φορείς, υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, Φορείς Κοινωνικής 

Φροντίδας, ΟΤΑ, Μ.Κ.Ο. προσανατολισμένες στην αντιμετώπιση του καπνίσματος.  

Ζ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες υγείας δύνανται να αναζητήσουν  

περισσότερες πληροφορίες για θέματα  προστασίας της δημόσιας και ατομικής υγείας  

από τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος (ενεργητικού και παθητικού), την 

εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, στους ακόλουθους ιστότοπους: 

 www.who.int//tobacco/wntd/en (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) 

 www.cancer-sosiety.gr (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία )  

 www.hts.org.gr (Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ) 

 www.hcs.org.gr (Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία)  

 www.statistics.gr (Ελληνική Στατιστική Αρχή)  

http://www.who.int/tobacco/wntd/en
http://www.hcs.org.gr/
http://www.statistics.gr/
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     Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου,  παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά  

τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο 

Φορέα.  

Επίσης, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης. 

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας 

(www.moh.gov.gr στον άξονα «Υγεία» και στην ενότητα «Δ/νση Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας/Δράσεις και Προγράμματα Αγωγής Υγείας/Παγκόσμιες 

Ημέρες για την Υγεία» 

       

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά 

τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης (ηλεκτρονική διεύθυνση: 

pfy4@moh.gov.gr). 

 

                                                                 Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

                                                                                                   

                                                                       

                                                                            ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Προεδρία της Δημοκρατίας, Βασ. Γεωργίου Β΄2, 100 28 Αθήνα 

2. Βουλή των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2-6, 100 21 Αθήνα  

3. Ακαδημία Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 28, 106 79 Αθήνα  

4. Υπουργεία, Δ/νσεις Διοικητικού, (για ενημέρωση υπηρεσιών και εποπτευόμενων 

φορέων)   

5. Υπουργείο Υγείας  

   α) Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. Διοικητών (με την   

παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι εποπτευόμενους φορείς τους). 

   β) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Γραφ. κ. Διοικητή 

   γ)  Ε.Κ.Α.Β., Γραφ. κ. Προέδρου – Τέρμα Οδού Υγείας , 115 27 Αθήνα 

   δ) Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου 12, Γραφ. κ. Προέδρου, 151 23 Μαρούσι Αττικής 

  ε) Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1,          

   11527, Αθήνα  

http://www.moh.gov.gr/
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         στ) ΣΕΥΥΠ Γραφ. κ. Γεν. Επιθεωρητή  

   ζ) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γραφ. κ. Προέδρου, Αβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα  

   η) ΚΕΕΛΠΝΟ, Γραφ. κ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Αττικής        

   θ) ΚΕΘΕΑ, 
 
Σορβόλου 24,

 
11636 Αθήνα 

   ι) ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Συγγρού 356, 176 74 Αθήνα 

6. ΕΣΔΥ, Γραφ. κ. Κοσμήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα   

7. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας (για ενημέρωση Σχολών και Τμημάτων) 

8. ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ Στρ. Παπάγου Μεσογείων 227-231, 154 51 Χολαργός  

9. Γ.Ε.Σ. Δ/νση Υγειονομικού Λ. Κανελλοπούλου Π. 1 & Κατεχάκη, 115 25 Αθήνα.  

10.  Γ.Ε.Α. Δ/νση Υγειονομικού Π. Κανελλοπούλου 3, 115 25  Αθήνα  

11.  Γ.Ε.Ν. Δ/νση Υγειονομικού, Δεινοκράτους 70, 115 21  Αθήνα  

12. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενημέρωση των Π.Ε.) 

13. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων (για ενημέρωση ΟΤΑ) 

14. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8. 106 78 Αθήνα  

15. Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, Παλαιολόγου 9 

15124 Μαρούσι Αττικής 

16. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Πειραιώς 134, 118 54 Αθήνα  

(ενημέρωση Μελών ) 

17. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3, και Υψηλάντους,  196 75 Αθήνα 

(ενημέρωση Μελών)  

18. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Τσόχα 18 -20, 115 21 Αθήνα 

19. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 115 25 Αθήνα (Ενημέρωση 

Επιστημονικών Εταιρειών)  

20. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Ποταμιάνου 6, 115 28 Αθήνα  

21. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Λ. Μεσογείων  152,  115 27 Αθήνα   

22. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΙΔΥ) ΕΣΥ 

Λ. Αλεξάνδρας 215, 115 23 Αθήνα 

23. Διαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Γενναδίου 14, 115 21 Αθήνα  

(για ενημέρωση Ι.Μ.)  

24. ΄Ενωση  Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47,   106 76, Αθήνα (ενημέρωση 

Μελών)   

25. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών/των, Αρ. Παππά 2, 115 21, Αθήνα, (ενημέρωση 

Μελών)  

26. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών/τριών,  Παπαρηγοπούλου 15,   105 61, 

Αθήνα (ενημέρωση Μελών )  

ΑΔΑ: ΨΚ5Τ465ΦΥΟ-4ΡΦ



11 

 

27. Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας, Γλάδστωνος 10,  106 67, Αθήνα 

(ενημέρωση Μελών )   

28. Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17 ,  104 32 , Αθήνα    

29. Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 10672 Αθήνα 

30. Ι.Κ.Α. Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 102 41 Αθήνα  

31.  Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας : 

α) Για λογαριασμό Δημόσιας Τηλεόρασης β) Για λογαριασμό Δημόσιας 

Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, 101 63 Αθήνα (δύο (2) 

αντίγραφα του εγγράφου). 

32. ANTENNA, Κηφισίας 10-12, 15125 Μαρούσι Αττικής  

33. ALPHA TV, 40
ο 

χλμ Αττικής Οδού (Σ.Ε.Α. Μεσογείων , Κτίριο 6) Κάντζα   

Αττικής  

34. STAR CHANNEL,Βιλτανιώτη 36, 145 64 Κάτω Κηφισιά  Αττικής  

35. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πειραιώς 100, 118 54 Αθήνα  

36. ANTENNA 97,2 FM, Κηφισίας 10-123, 151 25 Μαρούσι Αττικής  

37. SKAI 100,3 FM, Φαληρέως 2 και Εθνάρχου Μακαρίου, 185 47, Ν. Φάληρο 

Αττικής. 

38. ΕΣΗΕΑ Ακαδημίας 20, 106 71, Αθήνα  

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφ. κ. Υπουργού  Υγείας  

2. Γραφ.  κ. Αν. Υπουργού Υγείας   

3.  Γραφ. κ.κ.  Γεν. Γραμματέων (3)   

4. Γραφ. κ.κ. Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων (3) 

5. Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου  

6. Δ/νση Ψυχικής Υγείας  

7. Δ/νση Π.Φ.Υ & Πρόληψης    
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