
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχετικά με: απλή συσκευασία – μια τεκμηριωμένη πολιτική για την υποστήριξη της υγείας των 

ανθρώπων 
 
 

 

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2019 
 
 
Dαυτί Dr. Φράγκο Τράμπτσεκ, 
 

 
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων συζητήσεων στο Κοινοβούλιο της Σλοβενίας σχετικά με τη σκοπιμότητα της 

απλής συσκευασίας των προϊόντων καπνού, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη δημόσια υγεία (EPHA) και ο Σλοβέ-

νικός συνασπισμός για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τον έλεγχο του καπνίσματος θα ήθελαν να να σας 

επιστήσω την προσοχή σε ένα εδραίο σώμα αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα 

του μέτρου αυτού. 

 
Ενώ πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη χρήση του καπνού, μελέτες έχουν δείξει ότι η διαφήμιση και η προώθηση 

της καπνοβιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών (μορφή, χρώματα και λογότυπα), ξεχωρίζουν 

ως εξέχων παράγοντας για την ενθάρρυνση του καπνίσματος. Τα στοιχεία έδειξαν ότι η εφαρμογή της απλής 

συσκευασίας, η οποία αφαιρεί τα πακέτα τσιγάρων από όλα τα στοιχεία επωνυμίας, μειώνει τον επιπολασμό του 

καπνίσματος, αυξάνει τις σκέψεις σχετικά με την εγκατάλειψη και τις κλήσεις για να εγκαταλείψει τις γραμμές, 

μειώνει την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας, την ελκυστικότητα και την έφεση της συσκευασίας, και το 

incrδιευκολύνει την αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων για την υγεία μεταξύ των εφήβων.
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Παρά τις αξιώσεις του αντίθετου, η εφαρμογή των απλών συσκευασιών δεν επηρεάζει το παράνομο εμπόριο, και 

οι απλές συσκευασίες έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς και έχουν εγκριθεί νόμιμα σε πολλές χώρεςσε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάδευση των ανησυχιών σχετικά με την αύξηση του παράνομου εμπορίου καπνού και τις 

αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και τις πωλήσεις, είναι μια γνωστή τακτική που υιοθέτησε η καπνοβιο-

μηχανία για να εκτροχιάσει τις προσπάθειες των κυβερνήσεων για την εφαρμογή της απλήςγήρανσης του πακέ-

του. 2
Τα αποδεικτικά στοιχεία που προέβαλαν για την υποστήριξη τέτοιων ισχυρισμών συχνά ανατίθενται από 

τον ίδιο τον κλάδο, χωρίς διαφάνεια και κακής ποιότητας.
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1 Vardavas et al. (2017) απλή συσκευασία των προϊόντων καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μια ιστορία επιτυχίας της ΕΕ; 

Ευρωπαϊκή 
Αναπνευστική εφημερίδα 
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3 Έβανς-Ριβς και Αλ. (2015) θα βλάψει τις επιχειρήσεις και θα αυξήσει το παράνομο εμπόριο»: αξιολόγηση της συνάφειας, 
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Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τονίζει ότι: «δεν υπάρχειλογική βάση για να προβλεφθεί ότι η απλή συσκευασία 

θα αυξήσει το παράνομο εμπόριο. Τα μέτρα ελέγχου του καπνού που έχουν ως εξής: η αύξηση του παράνομου εμπο-

ρίου από τους 

 
αποθαρρύνουν τη νόμιμη ρύθμιση · Και 

 
να προετοιμάσει το έδαφος για να αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου του κα-

πνού όταν οι πωλήσεις μειώνονται μετά την εφαρμογή τους.»
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Η απλή συσκευασία είναι επίσης νόμιμη. Μολονότι δεν απαιτείται, η οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού 

(TDP), μέσω του άρθρου 24,2, ορίζει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εφαρμόζουν απλές συσκευασίες. Επί του 

παρόντος, η Γαλλία, το Η.Β., η Ιρλανδία, η Ουγγαρία και η Νορβηγία εφαρμόζουν ήδη τη συσκευασία του Plain 

και το Βέλγιο και οι κάτω χώρες προτίθενται να το πράξουν το 2020. 

 

Το κάπνισμα είναι διαδεδομένο στη Σλοβενία, όπου σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) του ενήλικου πληθυσμού κα-

πνίζει. Επιπλέον, πολλοί καπνιστές ξεκινούν σε νεαρή ηλικία, με έως και το 18% των εφήβων της Σλοβενίας να 
 
αρχικά άρχισαν να καπνίζουν σε ηλικία 13 ετών ή νεότερη. Τα υψηλά ποσοστά καπνίσματος έχουν σοβαρές επι-

πτώσεις στην υγεία για τους πολίτες της Σλοβενίας – προβλέπεται ότι περίπου οι μισοί από τους 427 000 καπνι-

στές 

θα πεθάνουν πρόωρα από αιτίες που αποδίδονται στον καπνό.
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Το εκτιμώμενο κόστος που συνδέεται με το κάπνισμα αποκαλύπτει ότι το κόστος θεραπείας των ασθενειών που 

οφείλονται στο ενεργό και παθητικό κάπνισμα (Μεταχειρισμένα καπνός), το κόστος των απωλειών παραγωγικό-

τητας και το κόστος λόγω πρόωρων θανάτων στη Σλοβενία ανέρχεται συνολικά στο 5% του ΑΕΠ, το οποίοση-

μαίνει περισσότερα από 2.000.000.000 ευρώ ετησίως. 

 

Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, σας καλούμε να προωθήσετε την τήρηση της εφαρμογής της απλής συσκευασίας, 

η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 στη Σλοβενία. 

 

 

Ειλικρινά δικός σας,  
 
 
 
 
 

 

Φιόνα Γκόντφρεϊ, Γενικός Γραμματέας, Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη δημόσια υγεία (EPHA)  
 
 
 
 
 

 

Mihaela Lovše, Πρόεδρος, Πρόεδρος της σλοβενικής Συμμαχίας για τη δημόσια υγεία, το περι-

βάλλον και τον έλεγχο του καπνίσματος 
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