
                                                                                          Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2014 

Κοιν.: 1. Γραφείο Πρωθυπουργού 

           2. Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη  

           3. Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

           4. Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο 

           5. Υφυπουργό Υγείας κ. Ζέτα Μακρή  

 

Αξιότιµε Κύριε Δήµαρχε, 

Η Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνίσµατος αισθάνεται υποχρέωσή της να 

τοποθετηθεί δηµόσια σχετικά µε την πρόσφατη χορηγία που έγινε από γνωστή 

καπνοβιοµηχανία για ανάπλαση µιας γειτονιάς του Δήµου της Αθήνας. 

Δεν γνωρίζουµε ακριβώς το ύψος της χορηγίας αυτής, γνωρίζουµε όµως καλά ότι: 

   1. Το όφελος από την ανάπλαση µιας γειτονιάς δεν µπορεί ποτέ να εξισορροπήσει τον      

       αρνητικό συµβολισµό της συνεργασίας του θεσµού, που εκπροσωπείτε, µε εµπορικά 

συµφέροντα, που καταστρέφουν το πολυτιµότερο αγαθό του ανθρώπου. 

   2. Πίσω από τέτοιου είδους "αγνές" χορηγίες, η καπνοβιοµηχανία κρύβει τη διαφήµιση του  

       καπνίσµατος και την προώθηση προϊόντων καπνού. 

Γίνεται, δηλαδή, µία µεθοδευµένη εκµετάλλευση της κοινωνικής σας ευαισθησίας και της 

οικονοµικής κρίσης της χώρας, προκειµένου να διαφηµιστεί και να προωθηθεί το κάπνισµα 

και τα προϊόντα καπνού, που ουσιαστικά καταστρέφουν τη Δηµόσια Υγεία και την οικονοµία 

των ασφαλιστικών µας φορέων, άρα, συνδέονται αιτιολογικά µε την κρίση αυτή. 

Σε συνέχεια της ηθικής διάστασης του ζητήµατος, οφείλουµε να εξετάσουµε και τις νοµικές 

του παραµέτρους. Κι επειδή είστε έγκριτος νοµικός, σας παραθέτουµε τις σχετικές διατάξεις 

της διεθνούς και ελληνικής νοµοθεσίας. Η Σύµβαση Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Υγείας, διεθνώς γνωστή ως FCTC (Framework Convention for Tobacco Control) που πήρε 

την τελική της µορφή και εγκρίθηκε στη Γενεύη το 2003 προεδρεύοντος του Έλληνα 

Καθηγητή Κωνσταντίνου Στεφανή, επικυρώθηκε δε από τη Βουλή των Ελλήνων ως Νόµος 

3420/2006 αναφέρει στο άρθρο 13 ρητά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 13 

Διαφήµιση, προώθηση και χρηµατοδότηση για την προώθηση του καπνού 

Παράγραφος 2. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα επιβάλλει, σύµφωνα µε το σύνταγµα ή 

τις συνταγµατικές αρχές του γενική απαγόρευση κάθε µορφής διαφήµισης, 

προώθησης και χρηµατοδότησης για την προώθηση του καπνού. 



Άρα, η χορηγία αυτή είναι εκτός πνεύµατος και κλίµατος µιας επικυρωµένης από την Ελλάδα, 

διεθνούς Σύµβασης, του FCTC, που αποτελεί σήµερα Νόµο του Κράτους και είναι η πιο 

οργανωµένη παγκόσµια προσπάθεια για προστασία της Δηµόσιας Υγείας από τη µάστιγα του 

καπνίσµατος. 

Για να προλάβουµε τον πιθανό αντίλογο, ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε για προώθηση προϊόντος 

καπνού, κάτι που ειλικρινά ελπίζουµε, υπενθυµίζουµε το άρθρο 1 της Σύµβασης που 

προσδιορίζει επακριβώς την έννοια της προώθησης ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Χρήση όρων 

Παράγραφος γ. «Διαφήµιση και προώθηση του καπνού» σηµαίνει κάθε µορφή 

εµπορικής επικοινωνίας, υπόδειξης ή δράσης που έχει ως σκοπό, αποτέλεσµα ή 
πιθανό αποτέλεσµα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού ή της χρήσης καπνού, 

άµεσα η έµµεσα.  

Παράγραφος ζ. «Χρηµατοδότηση για την προώθηση του καπνού» σηµαίνει κάθε 

εισφορά σε οποιαδήποτε εκδήλωση, δραστηριότητα ή πρόσωπο η οποία έχει ως 

σκοπό αποτέλεσµα ή πιθανό αποτέλεσµα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού ή 

της χρήσης καπνού, άµεσα ή έµµεσα.  

Επί πλέον, οι συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για την σωστή εφαρµογή του εν 

λόγω άρθρου αναφέρουν: 

Οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 13 της Σύµβασης- Πλαίσιο 

 

Παράγραφος 2. Κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος θα επιβάλλει, σύµφωνα µε το σύνταγµα ή 

τις συνταγµατικές αρχές του, γενική απαγόρευση κάθε µορφής διαφήµισης, 

προώθησης και χρηµατοδότησης για την προώθηση του καπνού. Αυτή θα 

περιλαµβάνει, µε την επιφύλαξη του νοµικού συστήµατος και των τεχνικών µέσων που 

έχει στη διάθεση του κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος, γενική απαγόρευση των 
δραστηριοτήτων διασυνοριακής διαφήµισης, προώθησης και χρηµατοδότησης για την 

προώθηση του καπνού που εκκινούν από την επικράτεια του. 

Τέλος, θα θέλαµε να αναφέρουµε, ότι στην τελευταία συνδιάσκεψη των Συµβαλλοµένων 

Μερών (Conference of Parties)του FCTC, στη Σεούλ, το Νοέµβριο του 2012,η διεθνής 

αστυνοµία Interpol δεν έγινε δεκτή, ούτε καν ως παρατηρητής, ακριβώς και µόνο επειδή είχε 

δεχθεί χορηγία από καπνοβιοµηχανία (κατά σύµπτωση την ίδια που χορήγησε και τον Δήµο) 

για την καταπολέµηση της λαθρεµπορίας προϊόντων καπνού. 



Με άλλα λόγια χορηγίες τέτοιου είδους από την καπνοβιοµηχανία ενδέχεται να θέσουν σε 

κίνδυνο το διεθνές κύρος της χώρας και την οµαλή συνέχιση της εθνικής µας παρουσίας στο 

FCTC.  

Και επειδή η εν λόγω χορηγία της καπνοβιοµηχανίας έρχεται να συµπληρώσει την αδράνεια 

της Δηµοτικής Αστυνοµίας για την εφαρµογή του νόµου που θα προστάτευε τους πολίτες και 

ιδίως τα παιδιά της Αθήνας από το παθητικό κάπνισµα, αδράνεια που στηλιτεύτηκε διεθνώς, 

υποχρεωνόµαστε εκ της ιδιότητάς µας να καλέσουµε τις υπηρεσίες σας να αναλάβουν τον 

προσήκοντα ρόλο, ώστε κατ’ ελάχιστον να συµπλέουν χωρίς ερωτηµατικά µε την εθνική 

προσπάθεια για µείωση του καπνίσµατος µέσα από τις αρχές και τις διαδικασίες του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας.  

Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το πλήρες κείµενο, το πρωτόκολλο του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για το λαθρεµπόριο και τις συστάσεις για την εφαρµογή του 

FCTC, παραπέµπουµε στο www.smokefreegreece.gr «Η αλήθεια για το κάπνισµα», όπου 

είναι αναρτηµένη ειδική σχετική έκδοση του προγράµµατος HEART II. 

 

 

Εκ µέρους της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσµατος, 

Ο Πρόεδρος 

Παναγιώτης Κ.Μπεχράκης MD, PhD (McGill), FCCP 

 

Πνευµονολόγος – Εντατικολόγος 

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Harvard 

Ερευνητής Ιατροβιολογικού Ιδρύµατος Ακαδηµίας Αθηνών 

Πρόεδρος του European Network for Smoking and Tobacco Prevention 

	  


