
 

 

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος, 31η Μαίου 2019 

«Μην Αφήσεις Τον Καπνό Να Σου Πάρει Την Ανάσα» 

Ένα αρχαίο Ινδικό ρητό αποφαίνεται ότι «η αναπνοή είναι ζωή, και όποιος αναπνέει καλά θα 

απολαύσει την μακροζωία».  Ο σύνδεσμος της αναπνοής - της ανάσας του ανθρώπου - με 

την σωματική και πνευματική υγεία, αποτελεί πανάρχαια γνώση όλων των λαών, και για αυτό 

τον λόγο σύγχρονοι επιστήμονες έχουν εντοπίσει την μόλυνση του αέρα ως κύρια πηγή 

πολλών χρόνιων ασθενειών, και έχουν προωθήσει το δικαίωμα στον καθαρό αέρα ως βασικό 

ανθρώπινο δικαίωμα. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θέτει τις ασθένειες του πνεύμονα στο επίκεντρο της 

εκστρατείας του για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 2019 που τιμάται την 31η 

Μαΐου κάθε χρόνο, και ζητά από τις κυβερνήσεις και τις κοινότητες όλων των χωρών της 

υφηλίου να θέσουν τον έλεγχο του καπνού σε προτεραιότητα, προκειμένου να τηρηθούν οι 

διεθνείς στόχοι για το έτος 2030 για την πρόληψη της θνησιμότητας από μη-μεταδιδόμενα 

νοσήματα.  Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να σχεδιαστούν, να εφαρμοστούν, και να τηρηθούν 

εθνικές στρατηγικές οι οποίες συνάδουν με τα πρότυπα Framework Convention on Tobacco 

Control (FCTC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.   

Το κάπνισμα αποτελεί το πρώτο σε μέγεθος και συνέπειες πρόβλημα δημόσιας υγείας 

διεθνώς, έχοντας ως αποτέλεσμα εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, σε παγκόσμια βάση, οι 

οποίοι μπορούν να προληφθούν. Οι άντρες καπνιστές χάνουν σε μέσο όρο 13.2 έτη από την 

ζωή τους, και οι γυναίκες καπνιστές χάνουν 14.5 έτη.  Τουλάχιστον το ήμισυ των καπνιστών 

παγκοσμίως πεθαίνουν νωρίς λόγω του καπνίσματος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συχνότητα 

των καπνιστών είναι 1:3, ενώ υπολογίζεται ότι 650,000 ευρωπαίοι πολίτες χάνουν τη ζωή τους 

ετησίως εξαιτίας του καπνίσματος.   

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Στην προσπάθεια για μία σφαιρική και συντονισμένη αντιμετώπιση του φαινομένου των 

εξαρτήσεων, η ΑΑΕΚ μέσα από το ρόλο που η Πολιτεία της έδωσε ανέλαβε τοσυντονισμό του 



ελέγχου του καπνίσματος στην Κύπρο από τον Ιανουάριο του 2018.  Για τον σκοπό αυτό η 

ΑΑΕΚ κάλεσε αρμόδια μέλη για τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την βέλτιστη εκπροσώπηση 

των εμπλεκόμενων θεσμών και την ομαλή συνέχιση του έργου του ελέγχου του καπνίσματος 

και του καπνού γενικότερα.  Οι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς που εκπροσωπούνται στην Εθνική 

Συμβουλευτική Επιτροπή για το Κάπνισμα (ΕΣΕΚ) συμβάλουν άμεσα στο έργο της πρόληψης, 

της θεραπείας, του ελέγχου και της έρευνας για το κάπνισμα μέσα από τους δικούς τους 

ρόλους, με την ΑΑΕΚ να αναλαμβάνει τον συντονισμό της Επιτροπής και την επίβλεψη της 

ομαλής διεκπεραίωσης των απορρεόντων των εργασιών της. Σκοπός της ΕΣΕΚ είναι η 

χάραξη της πολυεπίπεδης εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για το κάπνισμα στην Κύπρο, η 

διαχρονική παρακολούθηση και τεκμηρίωση του φαινομένου, η ενίσχυση και προώθηση  στην 

κοινωνία των θέσεων της ΑΑΕΚ ενάντια στο κάπνισμα.  Επίσης, η ΕΣΕΚ έχει συμβουλευτικό 

χαρακτήρα προς την ΑΑΕΚ για τα ζητήματα που αφορούν το Κάπνισμα.   

 

Της ΕΣΕΚ προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΑΑΕΚ ή εκπρόσωπος του, και η επιτροπή απαρτίζεται 

από εκπροσώπους / μέλη των πιο κάτω θεσμών: 

 

• Υπουργείο Υγείας 

• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 

• Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Υπουργείο Εσωτερικών 

• Επαγγελματικούς συλλόγους (ΠΙΣ, Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαίων) 

• Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) 

• ΜΚΟ (ΠΑΣΥΚΑΦ, Κίνηση Μη-Καπνιστών, Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του 

Παιδιού) 

• Οργανισμός Νεολαίας 

• Ένωση Δήμων 

• Ένωση Κοινοτήτων 

 

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

 

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2018-2020 (ΣΔ) για την αντιμετώπιση του καπνίσματος  

εκπονήθηκε από την ΑΑΕΚ με την συμβολή της ΕΣΕΚ.  Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης στηρίζεται 

στις διεθνείς δεσμεύσεις του ΠΟΥ (WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)), 

τις οποίες υπέγραψε και η Κύπρος το 2004 (Ο Περί της Σύμβασης - Πλαίσιο για τον Έλεγχο 



του Καπνού (Κυρωτικός Νόμος), Ν12(ΙΙΙ)2005).  Μέχρι σήμερα 181 χώρες έχουν δεσμευτεί 

νομικά για να εφαρμόσουν αυτή την σύμβαση-πλαίσιο.  Επίσης, το ΣΔ βασίζεται και στην 

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον έλεγχο του καπνού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(2002), και την Σύσταση Του Συμβουλίου της ΕΕ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για περιβάλλον 

χωρίς καπνό (2009/C 296/02). Η κύρια νομοθεσία που αφορά το κάπνισμα στην Κύπρο είναι 

ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017, Ν 241(I)/2017 

και οι σχετικοί Κανονισμοί.  Οι τομείς που καλύπτει ο νόμος αυτός, μεταξύ άλλων είναι η 

καταχώρηση σε μητρώο των επιχειρήσεων καπνικών προϊόντων, η κοινοποίηση των 

συστατικών και των εκπομπών, η υποχρέωση του κατασκευαστή ή εισαγωγέα για αναγραφή 

προειδοποιήσεων σε πακέτα, η απαγόρευση διάθεσης προϊόντων καπνού, η απαγόρευση του 

καπνίσματος σε ορισμένους χώρους κ.α. 

 

Ο ευρύτερος σκοπός του ΣΔ είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας μέσα από τη δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και υγείας χωρίς καπνό, καθώς επίσης και της ενθάρρυνσης 

για διακοπή του καπνίσματος. Η άρτια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς 

την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι πολύ σημαντική. 

 

Το ΣΔ αποτελείται από 5 βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, και μέσα από τους πυλώνες 

καθορίζονται συγκεκριμένες προτεραιότητες.   

 

Ενδεικτικά το ΣΔ στον πυλώνα της πρόληψης έχουν τεθεί ως προτεραιότητες  η δημιουργία 

ενός ασφαλούς περιβάλλοντος υγείας μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας για το κάπνισμα, 

η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος υγείας σε περιβάλλοντα με ευάλωτους 

πληθυσμούς και διαφώτιση της κοινωνίας για τη σημασία της πρόληψης του καπνίσματος. 

Στον Πυλώνα της Θεραπείας έχουν τεθεί ως προτεραιότητες η ενίσχυση και επέκταση 

υφιστάμενων θεραπευτικών προγραμμάτων και η προώθηση και δημιουργία νέων 

θεραπευτικών προγραμμάτων για ειδικούς πληθυσμούς. Στον Πυλώνα της έρευνας έχουν 

τεθεί ως προτεραιότητα η παρακολούθηση και τεκμηρίωση του φαινομένου και η 

πραγματοποίηση ερευνών για το κάπνισμα. Στον Πυλώνα Μείωσης της προσφοράς έχουν 

τεθεί ως προτεραιότητες η μείωση της προσφοράς και διαθεσιμότητας καπνικών προϊόντων 

και η επιτήρηση και επιβράβευση καλών πρακτικών ελέγχου του καπνίσματος ενώ στον 

Πυλώνα της Διεθνής Συνεργασίας έχει τεθεί ως προτεραιότητα η τήρηση διεθνών συμβάσεων 

και διεθνής συνεργασίας.      

 

Για μια πιο λεπτομερή επισκόπηση όλων των πυλώνων και των στόχων, καθώς και των 

υπευθύνων φορέων υλοποίησης τους, μπορείτε να κατεβάσετε το ΣΔ σε αυτό τον σύνδεσμο: 

https://www.naac.org.cy/uploads/22e53fce85.pdf. 

https://www.naac.org.cy/uploads/22e53fce85.pdf


 

Παράλληλα εχει εντοπιστεί εκτός από την ελλειπή, αδυνατη εφαρμογή της νομοθεσίς από τα 

διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες μία κύρια αδυναμία της νομοθεσίας για το κάπνισμα στην 

Κύπρο, είναι η αδυναμία στην ερμηνεία του νόμου, και ειδικότερα, η ερμηνεία του «κλειστού 

χώρου» στους χώρους αναψυχής.  Το σημείο αυτό αποτελεί γκρίζο σημείο στον νόμο και 

χρειάζεται περισσότερη αποσαφήνιση.  Υπάρχει ασάφεια επίσης, και σε ότι αφορά το 

κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους, όπως πάρκα και παιδότοπους. Ο ΠΟΥ υπενθυμίζει ότι οι 

γονείς και άλλα μέλη της κοινότητας πρέπει επίσης να λαμβάνουν μέτρα προαγωγής της 

υγείας τους και αυτής των παιδιών τους, προστατεύοντας τα παιδιά από τις βλάβες που 

αποδεδειγμένα προκαλεί ο καπνός.  Η ασάφεια της νομοθεσίας μας επιδεινώνεται από την 

τρέχουσα αδυναμία εφαρμογής του νόμου,.  Συνεπώς στόχος της ΑΑΕΚ είναι προώθηση και 

η επίλυση τέτοιων θεμάτων.  

Με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα Εναντίον Του Καπνίσματος, 31 Μαΐου 2019,  γίνεται αυτό 

το μήνα εκστρατεία πρόληψης και διαφώτισης από την ΑΑΕΚ, με την δημιουργία 

εξειδικευμένου βίντεοσποτ και ραδιοφωνικών ανακοινώσεων, την δημοσίευση επιστημονικής 

αρθρογραφίας μελών της ΕΣΕΚ, την προβολή των δραστηριοτήτων των συνεργατών της 

ΑΑΕΚ, και άλλες προληπτικές δραστηριότητες.  Επίσης, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 

διοργανώνεται εκπαιδευτική ενότητα με προσκεκλημένους ομιλητές για το κάπνισμα στο 

προσεχές 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για τις Εξαρτήσεις / Science Behind Addictions 2019 της 

ΑΑΕΚ. 

 

Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου 

Πρόεδρος Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 


