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Περίληψη 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Η επιτροπή πέτυχε τον στόχο της: το 2013 όλα τα κράτη-

μέλη θέσπισαν ποικιλόμορφη νομοθεσία πλαισιώνοντάς 
την με πτώση των τιμών δευτερογενούς έκθεσης σε καπνό 
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2009 για το 
2012. 

 

   Αυτό σε συνδυασμό με την αρχή εκτεταμένης προστασίας 

από καπνό και την ευελιξία απαραίτητης για μεγαλύτερη 

προσαρμογή κράτους-μέλους στο επίπεδο πρέπει να 
συνεχιστεί μέχρι σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Επειδή οι ακραίοι περιορισμοί τυγχάνουν αναγόρευση 
παρουσίας των καπνιστών κοινωνικώς παρά την 
προφύλαξη υγείας των υπολοίπων τίθεται το επιχείρημα με 
την έκθεση των νομοθετών προσπερνώντας νόμους 
αρμόζοντας τις απαιτήσεις του εκλογικού σώματος για τη 
μείωση των ποσοστών καπνίσματος, ενώ το κόστος         

πολιτικών καλύπτεται εξωγενώς για τη συμμόρφωση 
με τον καπνό και στρατηγική της εξομάλυνσης που 
επιλέχθηκε από ομάδες λόμπι ελέγχου του καπνού 
και από διεθνείς οργανισμούς που υποστηρίζουν 
χρηματοδοτούμενη την κυβέρνηση στιγματισμού 
της τμήματος του Πληθυσμού. 

 

 

Η σύσταση της επιτροπής το 2009 για το άκαπνο 
περιβάλλον κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να 
εφαρμόζουν μέτρα διασφαλίζοντας την 
αποτελεσματική προφύλαξη από τον καπνό του 
τσιγάρου στους κλειστούς χώρους εργασίας και 
κοινόχρηστους χώρους με μέσα συγκοινωνίας. 

Δυστυχώς αρκετά κράτη διαφοροποιήθηκαν από 
την επιτευχθείσα εξισορόπηση της επιτροπής 
προβαίνοντας υπερβαίνοντας με τις απαγορεύσεις 
των οδών, πάρκων, παραλιών, οχημάτων, 
κατοικιών και ηλεκτρονικών τσιγάρων ως τα 
εφάμιλλα. 

Αντί από των άκρων οι σώφρονες περιορισμοί 
διασφάλιζαν την συναίνεση περισσοτέρων Ευρωπαίων. 
Οι καλύτερες πρακτικές όπως τις αναδεικνύει η μελέτη 
προέρχονται από εννέα κράτη και μέλη 
συνακολουθώντας το πνεύμα το 2009 της επιτροπής 
κηρύσοντας την Ευρώπη με εφικτή την διαφύλαξη της 
υγείας του κοινού χωρίς την περιθωριοποίηση των 
καπνιστών. 



Η πόλη της 
πόλης η ΜΑΡΙΑ

 

Επισκόπηση των περιορισμών του καπνίσματος στην ΕΕ 
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Χωρίς συσχετισμό μεταξύ βαθμολογίας 
ευρετηρίου  και ποσοστό του καπνίσματος 
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Εισαγωγή 

Η FOREST Ένωση θεωρεί ότι οι απαγορεύσεις του 
καπνίσματος σε μέρη όπου συχνάζει το κοινό αποτελούν 
έναν από τους κύριους τομείς της εκστρατείας του.  

 

Η αύξηση του αριθμού των απαγορεύσεων στους τόπους όπου 
οι άνθρωποι μπορούν να καπνίζουν, επηρεάζοντας τόσο το 
εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον, απειλεί να τους 
περιθωριοποιήσουν τιμωρώντας το κάπνισμα. 

 

Λόγω του ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος των 
απαγορεύσεων καπνίσματος σε όλη την Ευρώπη, η παρούσα 
έκθεση και τα δεδομένα που περιέχει θα πρέπει να 
λαμβάνονται μόνο ως το καλύτερο διαθέσιμο στιγμιότυπο σε Αυτή 
τη στιγμή. Ή συλλέγονται όπως συνοψίζονται πληροφορίες από 
διάφορες δημόσιες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
βάσεων δεδομένων που καταρτίζονται από ομάδες κατά του 
καπνού, θεσμικές εκθέσεις και τις κυβερνητικές ιστοσελίδες. 

 

Η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί πλήρη κατάλογο όλων των 
απαγορεύσεων καπνίσματος που υπάρχουν σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, ούτε περιλαμβάνει όλους τους διαφορετικούς 
τρόπους ή τόπους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα. 

 

Οι πληροφορίες είναι ακριβείς από τις γνώσεις μας και θα  

καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την τακτική 
ενημέρωσή της.         

         

 Γκιγιόμ Périgois διευθυντής, FOREST ΕΕ, Οκτώβριος 2019               
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1. Το πλαίσιο: η σύσταση του    

Συμβουλίου 2009 για το 
περιβάλλον χωρίς καπνό  
Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του 
Συμβουλίου σχετικά με το περιβάλλον χωρίς καπνό. 1 το Συμβούλιο 

διαπραγματεύτηκε σχέδιο σύστασης για το θέμα αυτό, το οποίο 
ενέκρινε το Νοέμβριο του 2009. Η παρούσα σύσταση του 
Συμβουλίου (CR) προειδοποίησε για τις συνέπειες της έκθεσης στον 
καπνό του περιβάλλοντος (ETS) και περιέγραψε ορισμένους 
στόχους για μια κοινή πολιτική.    2       

 

Ως το ETS μπορεί να οριστεί καπνός εκπνέοντα από τον καπνιστή 
και πλευρική ροή καπνού που απελευθερώνεται από το κάψιμο με 
το άκρο ενός τσιγάρου με τις αναμεταξύ εισπνοές. Τα εκπεμπόμενα 
ETS αραιώνονται και αναμειγνύονται σε αέρα με το εσωτερικό 

περιβάλλον.               

 

Σύμφωνα με κύριο στόχο της έχοντας χωρίς καπνό προστασία 
των πολιτών της ΕΕ από την έκθεση σε δεύτερο χέρι καπνού στη 

βάση όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο ίδιο υψηλό 

επίπεδο προστασίας της Υγείας τους.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για το περιβάλλον χωρίς καπνό, https://EUR-Lex. 
Europa.eu/legal-content/EN/txt/; URI = COM: 2009:0328: FIN 
2 η έρευνατου Συμβουλίου για τη   σύσταση   30    N o κατά των 2009    το 

περιβάλλον (200 9/C 296/02),  recital  3,  https://ΕΕr-lex . EUra. EU/lστονομικό 
τμήμα (t)/EN/TXt/PDF/? uri = CELEX: 32009h1  205 (01) & από = EN 
3 η έρευνατου   Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση  30  No κατά  των 2009    

το περιβάλλον (200 9/C  296/02),  recital  7. 
4 καπνός  στην ΕΕ: η έκθεση σε δεύτερο χέρι μειώνεται, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ 
υψηλή, λέει              Com- έκθεση αποστολής,    http://europa.eu/Rapid/Press-

release_IP-13-147_en.htm 

Ουσιαστικά, η CR για το 2009 κάλεσε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν και 
να εφαρμόσουν μέτρα για την «αποτελεσματική προστασία από την έκθεση 
στον καπνό του τσιγάρου στους χώρους εργασίας εντός εσωτερικών 
χώρων, στους δημόσιους εσωτερικούς χώρους, στις δημόσιες 
συγκοινωνίες και, ενδεχομένως, σε άλλους δημόσιους χώρους». Δόθηκε 
έμφαση στα μέτρα για την προστασία των παιδιών και των εφήβων. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-147_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-147_en.htm
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Το CR αναφέρει αναποτελεσματικά αποτελέσματα από 
εθελοντικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο και αναφέρει ότι μόνο 
η εθνική δεσμευτική νομοθεσία, η επιβολή και η 
παρακολούθηση είναι αποτελεσματικά μέσα για την προστασία 
των ανθρώπων από τους κινδύνους για την υγεία από το 

δεύτερο χέρι-καπνός. 6  Ωστόσο,  δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
εθνικές       πολιτικές δεν έχουν λειτουργήσει ή ότι η ΕΕ Οι 
κανονισμοί και οι δράσεις θα μπορούσαν να επιτύχουν καλύτερα 
αποτελέσματα. Ούτε η Επιτροπή της ΕΕ ούτε το Συμβούλιο της           

ΕΕ έδωσαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να 
υποστηρίξουν την αξίωσή τους. 

1.1 Τα αποτελέσματα της σύστασης του Συμβουλίου στα        

κράτη μέλη 

Το 2013, ένα έτος μετά την τελική ημερομηνία κατά την οποία τα 
κράτη μέλη έπρεπε να θεσπίσουν μέτρα για την προστασία των 
πολιτών από την έκθεση στον καπνό, η Επιτροπή της ΕΕ 
δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πρώτη f των οποίων οι 
μετρήσεις. 

Η έκθεση αυτή ανέφερε ότι όλα τα κράτη μέλη είχαν αναφέρει ότι 
είχαν νομοθεσία με σκοπό την προστασία των πολιτών τους από 
την έκθεση στον καπνό σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, 
εσωτερικούς δημόσιους χώρους και δημόσιες συγκοινωνίες. 7

 

5  “ενώ η έκθεση στον καπνό σε ιδιωτικούς χώρους (σπίτια, αυτοκίνητα) δεν καλύπτεται 
από τη σύσταση...”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης 
του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για περιβάλλοντα χωρίς καπνό, 14 Mars    
2013 , 

SWD (2013) 56 Final/2, p.2, https://εκ. EUra. 
EU/υγεία/SitES/υγεία/FilES/tObacco/έγγραφα/ Smoke-

free_implementation_report_en. pdf 
6 η έρευνατου Συμβουλίου για τη   σύσταση   30    N o κατά των 2009    το 

περιβάλλον (200 9/C  296/02),  recital  8. 
7  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου 
της 30ής Νοεμβρίου 2009 για το περιβάλλον χωρίς καπνό, 14 Mars 2013, έγγραφο  

εργασίας (2013) 56 τελικό/2,          σελ. 2, https://         της ΕΕ. EUra. 

EU/υγεία/SitES/υγεία/FilES/tObacco/έγγραφα/ Μοke-free_implementa- 

tion_report_en. pdf 
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Το 2013, τα περισσότερα κράτη μέλη είχαν απαγορεύσει πλήρως ή μερικώς το 
κάπνισμα σε εκπαιδευτικά εγκαταστάσεις μεταφοράς και υγειονομικής περίθαλψης, με 
ορισμένες εξαιρέσεις, όπως δωμάτια καπνιστών για διδακτικό προσωπικό, χώρους 
καπνιστών ή καθορισμένα δωμάτια σε επιβατηγά πλοία μεγάλης απόστασης και 
δωμάτια καπνιστών ή καπνιστών ένα r EAS f ή ασθενείς ή/και η. μ. π.  ι. 
 

Ίδιο Αποτέλεσμα Ήταν Καταγράφονται Δεν Μόνο Για Γενική χώρο εργασίας, περικλεισμένο 

Δημόσια Μέρη Ξενοδοχεία Κατοικημένη Φροντίδα Και Φυλακές Αλλά επίσης για Μπαρ Και 
Εστιατόρια Όπου a Σύνολο Κάπνισμα Απαγόρευση Ή περιορισμός της Κάπνισμα Να Ζώνες 

Ή Ξεχωριστό Κλειστό Κάπνισμα Δωμάτια Με την υποχρέωση Για Εργοδότη Να Προστασία 

Υπαλλήλους Ήταν Κανόνα. μόνο δύο εξαιρέσεις, όταν δεν επιβλήθηκε απαγόρευση, είτε 
ολική είτε μερική, Τσεχικά Δημοκρατία (σε Μπαρ Και Εστιατόρια Και Σλοβακία (σε ράβδοι). 
 

Ακόλουθο Έγκριση της Επιτροπή Ήταν In στενή επαφή με αρκετά 
κράτη μέλη (ιδίως την Πολωνία το 2010, Λουξεμβούργο Και 
Ουγγαρία In 2011 Και Βουλγαρία In 2012) Και τους βοήθησαν In 

Ανάπτυξη Τους Νομοθεσία Από Κατάδειξης Να Καλύτερο Πρακτικές. 
 

 

 

 

 

 

 

Το σημαντικότερο είναι ότι τα εθνικά μέτρα διέφεραν 
σημαντικά στην έκταση και το πεδίο εφαρμογής των μέτρων. 
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη με τα 
αυστηρότερα μέτρα κατά του καπνίσματος δεν ήταν αναγκαστικά 
εκείνα που πέτυχαν τα χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος και τα 
χαμηλότερα ποσοστά έκθεσης στο ΣΕΔΕ. Ιρλανδία,  μία από τις 
χώρες που εμφανίζουν το πιο αυστηρό σύνολο του 
καπνίσματος. 

Η ελεύθερη νομοθεσία στην Ευρώπη με πλήρη απαγόρευση του           

καπνίσματος στο εσωτερικό των εστιατορίων, των μπαρ, του 
χώρου εργασίας και των περισσότερων δημόσιων χώρων, έδειξε 
αύξηση δύο ποσοστιαίες μονάδες σε έκθεση στον καπνό 
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σε μπαρ και αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας σε εστιατόρια από 2009 έως 2012 
και ποσοστό καπνίσματος 29% σύμφωνα με την έρευνα του Εύρω-βαρόμετρου το 
2013 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ίδιας της βάσης του CR.   8 το ίδιο μπορεί να 
ειπωθεί για την Ελλάδα, όπου, παρά η συνολική απαγόρευση του καπνίσματος 
στο εσωτερικό της χώρας σε εστιατόρια και σε όλα τα δημόσιοι τόποι εκτός 
από τα μπαρ, η έρευνα ανέφερε αύξηση κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες στην 
έκθεση του καπνίσματος σε εγκαταστάσεις φαγητού και συνολικό ποσοστό 
καπνίσματος 40%. 9

 

 

Αυτός ο συνδυασμός α) της αρχής της σημαντικής προστασίας έναντι 
του ΣΕΔΕ και (β) της ευελιξίας που είναι αναγκαία για την καλύτερη 
προσαρμογή της αρχής αυτής σε Επίπεδο κράτους μέλους 
συνεχίζεται σήμερα.         

 

1,2. πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος και επικουρικότητα 

Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολιτικές 
ελέγχου του καπνίσματος των κρατών μελών, μπορεί να είναι χρήσιμη η       

προβολή της μέσω δύο διαφορετικοί  μηχανισμοί: ο νομικός μηχανισμός που οδηγεί σε 
βαθμούς ρυθμιστικής εναρμόνισης, αφενός, και ένας πληροφοριακός μηχανισμός          
σύμφωνα με την οποία, με βάση την παραγωγή και τη διάδοση ιδεών ή 
πρακτικών δημόσιας πολιτικής, η ΕΕ επηρεάζει τον εθνικό έλεγχο του 
καπνού πολιτικές μέσω της πειθούς ή μέσω της επισήμανσης των ασυμφωνίες. 10

 

Νομικός μηχανισμός 

Ενώ είναι φυσικό οι Ευρωπαίοι νομοθέτες να ανησυχούν για την 
υγεία των ευρωπαίων πολιτών, η ΕΕ δεν έχει αποκλειστική 
αρμοδιότητα να εκδίδει δεσμευτική νομοθεσία για θέματα που 
σχετίζονται με την υγεία. 

 

8 ειδικό ευρωβαρόμετρο 385. Στάσεις των Ευρωπαίων προς τον καπνό. 2012 http:// εκ. 
a. EUR. ΕΕ/υγεία/tΌμπακco/έγγραφα/EURΌμπακo_atatter_toWards_tΌμπακco 
_2012_EN. pdf 
9 ειδικό ευρωβαρόμετρο 385. Στάσεις των Ευρωπαίων προς τον καπνό. 2012 http:// εκ. 
EUra. EU/υγεία/tObacco/έγγραφα/EUrObaro WArds_tObacco_2012_EN. pdf 10  l'Union 

européenne, acteur de la φιλοπολιτικά  συγβίωμοι: Les mécanismes de 

la Lutte του κανονιστικού καθεστώτος   https://www.      

Cairn.info/reVue-στηνεθνικήΕΕle-de- 2011-4-PAge-77. htm; 

Εν κατακλείδι, η ΕΕ αντιμετώπισε την πρόκληση της προστασίας του 
κοινού από τους κινδύνους που συνδέονται με το ΣΕΔΕ και ενέκρινε την 
έγκριση της ΚΓ 2009 και πέτυχε το στόχο της. Το αποτέλεσμα δεν ήταν 

μια ενοποίηση των περιορισμών του καπνίσματος σε όλη την Ευρώπη, 
αλλά μια ποικιλία νομοθετικών δράσεων από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο, σύμφωνα με τον πολιτισμό και τις προτιμήσεις, που πέτυχαν 
σημαντική μείωση της έκθεσης στο ΣΕΔΕ. 
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Η δημόσια υγεία παραμένει ένας τομέας αρμοδιότητας για την πολιτική υγείας των          

κρατών μελών της ΕΕ με κάθε χώρα να καθορίζει τα πρότυπά της. 

 

Ωστόσο, η ΕΕ μπορεί να συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές ως άρθρο           168 της 

Συνθήκης  για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) παρέχει ως βάση για δράση σε διάφορες         

δημόσιες        περιοχές. 11  για την  επίτευξη των στόχων αυτών  και τη βελτίωση των 
εθνικών συστημάτων υγείας, η ΕΕ μπορεί να «προώθηση της συνεργασίας» με τρίτες 
χώρες, «ενθάρρυνση της συνεργασίας» μεταξύ των κρατών μελών και του 
«συντονισμού» των πολιτικών και των συστημάτων τους για την υγεία», In 

παραμεθόριες περιοχές». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφοριακός μηχανισμός 

Ενώ οι δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με τον καπνό μπορεί κάλλιστα να 
αποτελέσουν αντικείμενο κανονιστικών δράσεων της ΕΕ, όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕ 
προωθεί συχνότερα την εναρμόνιση των προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω     την 
παραγωγή και τη διάδοση   πληροφοριών. Το 2009    CR  αποτελεί ένα 

εξαιρετικό παράδειγμα αυτού του μηχανισμού.    
 

Η σύγκριση και η συγκριτική αξιολόγηση αποτελούν δύο κεντρικά μέσα για την 
παρέμβαση της ΕΕ στις πολιτικές ελέγχου του καπνού στα κράτη μέλη. Για      

παράδειγμα, στο πλαίσιο των εργασιών της για το περιβάλλον χωρίς 
καπνό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραγάγει πολλούς πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων κατάλογοι, ευρετήρια, διαγράμματα και χάρτες που 
δείχνουν την ύπαρξη νόμων για το περιβάλλον χωρίς καπνό στα διάφορα κράτη μέλη. 
Σε ένα, η Ιρλανδία και το ΗΒ απεικονίζονται ως τα πιο τα προχωρημένα     

κράτη μέλη με πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους 
χώρους και    
 

 

11  ενοποιημένη εκδοχή της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, https://EUR- Lex.europa.eu/legal-content/EN/txt/;Uri=CELEX% 

3A12012E% 2FTXT 
12 έκδοση για τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το https://EUR- 

Lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.Do?uri=CELEX:12008E168:FR:HTML 
13  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου 
της 30ής Νοεμβρίου 2009 για το περιβάλλον χωρίς καπνό, 14 Mars 2013, έγγραφο 
εργασίας (2013) 56 τελικό/2, σελ. 2, https:// της ΕΕ. EUra. 

EU/υγεία/SitES/υγεία/FilES/tObacco/έγγραφα/Μοke-

free_implementation_report_en.pdf 

Η έλλειψη αποκλειστικής αρμοδιότητας για δράση της ΕΕ στον 
τομέα αυτό εξηγεί γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέλεξε να 
εκδώσει σύσταση του Συμβουλίου, η οποία δεν είναι νομικά 
δεσμευτική, για την αντιμετώπιση του θέματος.12 13 Άλλοι 
ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τον έλεγχο του καπνού βασίστηκαν στο 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, ήταν δυνατόν να εγκριθούν οδηγίες 
εναρμόνισης για την επίτευξη των στόχων της εσωτερικής αγοράς. 
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Χώροι εργασίας. Αντίθετα, η Ελλάδα και η Αυστρία επισημαίνονται ως πολύ πίσω στη 
ρυθμιστική τους ανάπτυξη με μερική απαγόρευση που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. 14

 

 

Ένα άλλο παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι οι        αποτελεσματικές πολιτικές 
ελέγχου του καπνού  σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, που χρηματοδοτούνται από το κοινό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόγραμμα υγείας 2003-2008. Η παρούσα    έκθεση  

αξιολόγησε τις πολιτικές ελέγχου του καπνού των κρατών μελών 
ταξινομώντας τις διάφορες πολιτικές των κρατών μελών και, στη συνέχεια,    
κατανομή των πολιτικών κάθε κράτους μέλους σε έναν αριθμό σημείων που 
αντιστοιχούν στις συνέπειές του στην διάδοση του καπνίσματος. Η μελέτη συνοψίζει τα 
αποτελέσματά της με τη μορφή πίνακα και ιστογράμματος  που βαθμολογεί τις χώρες 
με συνολική βαθμολογία, με την Ισλανδία στην κορυφή και το Λουξεμβούργο στο             

κάτω μέρος. 15
 

 

Το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων αυτών φαίνεται να αντιφάσκει με ορισμένες από 
τις βασικές αρχές που επιδίωκε να προωθήσει η Επιτροπή Γιούνκερ.  

Σχολιάζοντας την έναρξη της «ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, την 
αναλογικότητα και την αποτελεσματικότερη προσπάθεια» τον Ιανουάριο του 2018, η Ο 
Πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) Φρανς 
Τίμερμανς δήλωσαν ότι η εκ βελτίωση της νομοθεσίας, ώστε να είμαστε 
φιλόδοξοι όπου πρέπει να είμαστε και μετριοπαθείς όπου μπορούμε να 
είμαστε. (...) Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το έργο και να 
εξερευνήσουμε όπου η ΕΕ μπορεί πραγματικά να προσθέσει αξία 
αποτελεσματικότερα, αλλά και να ενδυναμώσει τα κράτη μέλη να 
κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν καλύτερα οι ίδιοι.» 18 

 

 

14  εφαρμογή των νόμων χωρίς καπνό στην ΕΕ (από τον Ιούνιο 2009),             
http://EC.europa.eu/  
υγεία/ph_determinants/life_style/καπνός/έγγραφα/tobacco_map. pdf 
15  αποτελεσματικές    πολιτικές ελέγχου του καπνού σε 28 ευρωπαϊκές χώρες,        
http://old.ENSP.org/Files/EF  - fectivefinal2. pdf 
16  η εμφάνιση και μετασχηματισμός διαφορών: ονοματοδοσία, κατηγορώντας, ισχυρισμός,           
https://www. JSTOR.org/stable/3053505 
17η και Covert , με τη θεσμοθέτηση της EUr,  http://WWw. oxfordscholarShip. com/View/10 
. 1093/019924796X. 001,0001/ΑΚΕr του-9780199247967-πτερ-3 
18 το μέλλον της Ευρώπης: ο πρόεδρος Γιούνκερ διορίζει τα μέλη στην         ειδική  ομάδα 
για την επικουρικότητα    και αναλογικότητα,   http://europa.eu/Rapid/Press-

release_IP-18-341_en.htm 

Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικές, τα μέσα πολιτικής της ΕΕ που διαδίδουν 
αυτές τις πληροφορίες μπορούν να ασκήσουν πίεση στις εγχώριες πρακτικές και 
πολιτικές για την προσαρμογή τους σε ιδέες που διαμορφώνονται σε επίπεδο ΕΕ 
ή μέσω αυτού. Αυτή η δύναμη πληροφόρησης βασίζεται στη λογική της 
κατασκευής δημόσιων προβλημάτων μέσω της δημόσιας καταγγελίας 16, η οποία 
συνίσταται στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ρυθμιστικών αρχών εκθέτοντας 
τη συμπεριφορά τους.17 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://old.ensp.org/files/ef-
http://old.ensp.org/files/ef-
http://www/
http://www/
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://www.oxfordscholarship.com/view/1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-341_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-341_en.htm


 

Κάπνισμα στην κοινωνία  15  

Αυτό ήταν ένα κεντρικό σημείο της Διακήρυξης της Ρώμης του Μαρτίου 2017            

όπου οι ΕΕ28 ηγέτες δήλωσαν  «Θέλουμε η Ένωση να είναι μεγάλη σε μεγάλα 
θέματα και μικρά σε μικρά. Θα προωθήσουμε μια δημοκρατική, 
αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
καλύτερης παράδοσης. »19

 

 

Η δημόσια υγεία συμπεριλήφθηκε επίσης στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον    

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από την Επιτροπή 

ως ένα από τα προγράμματα στα οποία η ΕΕ θα μπορούσε να αποσύρει. Τα κράτη 
μέλη αποφασίζουν να «κάνουν λιγότερα, αλλά αποτελεσματικότερα», δηλαδή 
να μειώσουν τις αρμοδιότητες που υπάρχουν Της ΕΕ. 20      

 

Η ενεργός προώθηση των αρχών αυτών αποτελεί επιβεβαίωση της αρχής της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 21 που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις 
λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη και ότι η ΕΕ δεν ενεργεί εκτός 
αν είναι αποτελεσματικότερη από τη λήψη σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό  

επίπεδο. Η αρχή της αναλογικότητας περιορίζει την άσκηση των εξουσιών της ΕΕ σε 
ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της από συνθηκών . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυστυχώς, αρκετά κράτη μέλη, τα οποία ενθαρρύνθηκαν από την Ενημερωτικό 

Μηχανισμούς Απασχολούνται Από Επιτροπή Επισημανθεί έχουν παρεκκλίνει από αυτή 
τη δίκαιη ισορροπία, υιοθετώντας Απαγορεύσεις Που Πάει Πολύ Πέραν Ενδείξεις 

Περιείχε In Αυτό CR. 

 

 
 

19 η διακήρυξη της Ρώμης, https://www. consilium. a. EUR. ΕΕ/EN/Press/Press-out 

as-  ES/2017/03/25/Ρώμη-Ακύρωση/ 
20 Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
https://EC.europa.eu/Commission/ sites/beta-

Political/αρχεία/white_paper_on_the_future_of_europe_en. pdf 
21  ενοποιημένη έκδοση της        Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
https://EUR-Lex.europa.eu/legal-content/EN/txt /; Uri = CELEX% 

3A12012M% 2FTXT 

Η CR πρέπει να επαινεθεί ως το καταλληλότερο μέσο για την 
συμπλήρωση της εθνικής νομοθεσίας του ETS, προκειμένου να 
επιτύχει το στόχο της να βελτιώσει δραματικά αυτή την 
προστασία, επιτυγχάνοντας παράλληλα μια δίκαιη ισορροπία 
μεταξύ της προστασίας υγείας των πολιτών που δεν καπνίζουν και 
του σεβασμού της ελεύθερης βούλησης ενήλικων καπνιστών. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releas-


16 η πόλη της 
πόλης η ΜΑΡΙΑ
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2. Το πρόβλημα: οι    
απαγορεύσεις του 
καπνίσματος υπερβαίνουν 
κατά πολύ τη σύσταση του 
Συμβουλίου 

Θα επανεξετάσουμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο μια σειρά ακραίων 
απαγορεύσεων που εκτείνονται πέρα από την εύλογη ισορροπία 
που επιτυγχάνεται με το 2009 CR μεταξύ της προστασίας της 
υγείας των μη καπνιστών και των δικαιωμάτων των καπνιστών 

οδηγεί στον περιττό εξοστρακισμό των καπνιστών σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες. 

 

2,1. ορισμένα παραδείγματα ακραίων απαγορεύσεων  

καπνίσματος σε όλη την Ευρώπη 
 

Ας ξεκινήσουμε αυτή την περιοδεία της Ευρώπης με τη χώρα που φιλοξενεί τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στο Βέλγιο, τα δωμάτια καπνιζόντων σε 
καφετέριες και εστιατόρια επιτρέπονται από δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι 
διαχωρίζονται σωματικά από τους υπόλοιπους επισκέπτες και αερίζονται καλά. 22 

αυτό φαίνεται σαν ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ της ανάγκης για 
δημόσια υγεία και των ατομικών ελευθεριών. Ωστόσο, ο Βέλγος νομοθέτης 
θεώρησε να μετατρέψουμε αυτή την ισορροπημένη λύση σε περαιτέρω κοινωνικό 
αποκλεισμό για τους καπνιστές: Απαγορεύεται η μετάδοση μουσικής και τηλεόρασης 
σε αυτές τις δωμάτια καπνιζόντων. Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι η απομάκρυνση 
της ψυχαγωγίας από τα δωμάτια καπνίσματος βελτιώνει την υγεία των μη καπνιστών 
εκτός από αυτές , αντιθέτως, εμφανίζονται περισσότερο ως μέτρο τιμωρίας κατά 
των καπνιστών παρά ως πρόσθετη προστασία για τους μη καπνιστές.      
 

22  https://www. Health.Belgium.be/FR/Sante/PRENEZ-Soin-De-vous/Alcool-et-Tabac/ PR- 
du-tabak-et-tabagisme/διασταύρωση-de-fumer 
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Η Φινλανδία επικαιροποίησε τη νομοθεσία της σχετικά με την πώληση και την 
εισαγωγή προϊόντων καπνού   το 2016.   23 Ο δηλών σκοπός του νόμου είναι να 
εξαλείψει τη χρήση του καπνού και άλλων προϊόντων νικοτίνης στη Φινλανδία κατά το 
2030. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέχρι την ημερομηνία αυτή, όταν η κυβέρνηση 
θα μπορούσε να αρχίσει τη σταδιακή κατάργηση της πώλησης όλων των προϊόντων 
καπνού 24, οι διαφορετικές πτυχές του καπνίσματος είτε απαγορεύονται 
είτε υπόκεινται σε μεταβατική περίοδο: το κάπνισμα στα αυτοκίνητα όταν τα 
παιδιά είναι κάτω των 15 ετών είναι παράνομο, υπάρχει απαγόρευση του 
καπνίσματος σε καθορισμένους τομείς όπως η δημόσια στέγαση και η 
απαγόρευση του καπνίσματος σε προσωπικά μπαλκόνια, βεράντες και στέγες. 25 Η 

κυβέρνηση εξετάζει ακόμη και την απαγόρευση του καπνίσματος μέσα σε 
διαμερίσματα. Αν και κάποιος μπορεί εύλογα να παροτρύνει τους κατοίκους να είναι 
διακριτικοί ο ένας προς τον άλλο, το μπαλκόνι εξακολουθεί να είναι ιδιωτική 
ιδιοκτησία κάποιου και θα πρέπει να τηρείται ως τέτοιο. 
 

Η Γαλλία, όπου οι εξωτερικές απαγορεύσεις του καπνίσματος έχουν υλοποιηθεί σε 
δημοτικό επίπεδο, είναι ένα παράδειγμα για το πόσο εκτεταμένες μπορούν να είναι 
οι περιορισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2018, το Δημαρχείο του 
Στρασβούργου εφάρμοσε απαγόρευση του καπνίσματος στα δημόσια πάρκα, με €68 
πρόστιμο για την δράστης, αναφέροντας όχι ETS αλλά τσιγάρο         

φιλτράρει τη ρύπανση και την εξομάλυνση ως τους δύο κύριους λόγους της 
απαγόρευσης.  26 Παρίσι πειραματίζεται με την ίδια ιδέα. Από το καλοκαίρι 
του 2019, Απαγορεύεται να καπνίζουν σε 52 δημόσια πάρκα. Οι άνθρωποι που 
αλιεύονται το κάπνισμα θα έχουν πρόστιμο, δεδομένου ότι αυτό το μέτρο δεν είναι 
μόνο μια προσωρινή πειραματική.  27  Το Δημαρχείο των Παρισίων δεν αποκλείει 
τη δυνατότητα να γίνει αυτός ο γενικός κανόνας για όλα τα πάρκα του Παρισιού.  28 

Ορισμένοι Γαλλικοί δήμοι έχουν επίσης εφαρμόσει τις απαγορεύσεις 
καπνίσματος στις παραλίες. Το 2018, το μέτρο έχει ήδη επιβληθεί σε 50 παραλίες. 
Στην παραλία Ouistreham, για παράδειγμα, όπου το κάπνισμα απαγορεύεται από 
τα δύο χιλιόμετρα, το πρόστιμο είναι €38 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.                 
29       

23 Φινλανδία TObacco CT της  29th Ιουνίου, 2016, 549/20 16,  http://WWw. finlex.Fi/sv/Laki/ 
alkup/20 16/20160549. 
24  Πώς η Φινλανδία θα μπορούσε να είναι χώρα χωρίς καπνό κατά 2030, 
https://Cafebabel.com/EN/article/          how-Φινλανδία- α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-π-2030-

5ae00bb8f 723b35a145e7Δ6/ 
25 κάπνισμα σε μπαλκόνια, https://suomenash.Fi/EN/Tobacco-Policy/Tobacco-

Act/smoking- on-μπαλκόνια/ 
26  “το Στρασβούργο γίνεται η πρώτη γαλλική πόλη για να απαγορεύσει το κάπνισμα στα 
πάρκα”, το τοπικό (FR), 26 Τζούνι        2018,  (  https://WW w. η l Ocal. f r/2 0 
18062 6   /Strasbourg-Become-First-f-κ στα πάρκα ).  
27  κ. Χένρυ, “Παρίσι: η Μπάννυ των τσιγάρων, έξι Παρς, το πάρτι του καρναβαλιού”, Λε 
παριέν, 10th                του Ιουλίου 2 0 18, (https://WW w. Paris. f r/   

τοtES/ it-des-PArCS-χωρίς-Τάμπαc-5981). 
28  γ. Χένρυ, “Παρίσι: La-bientôt για τις 4 εταιρείες”, Λε παριέν, 3ο Ιουνίου 2018,         
(http://WW w.   εγώ, οι Παριζιάνους. fr/Παρίσι-75/Παρίσι-Λα-Σιγκακ -στοterdit-an-4-

PArCS-a-χτύπημαre-  d-πειραματισμός-03-07-2018 -7805319. php). 
29 CigarettES : lES PLAgES  χωρίς Tabac,  https://WWw. fran cetvinfo. fr/Sante/drogue-

εθισμός/ lutte-contre-le-tabagisme/cigarettes-les-plages-sans-tabac_2903977.html 
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Είναι οι εξωτερικές απαγορεύσεις του καπνίσματος ηθικά και επιστημονικά 
δικαιολογημένες; 

Η αιτιολόγηση της επέκτασης των απαγορεύσεων καπνίσματος από εσωτερικές 
ζώνες προς  τους εξωτερικούς χώρους πρέπει να στηρίζονται σε ισχυρά επιχειρήματα ηθικά 
και εμπειρικά δεδομένα. 
 

Ηθικά, οι συζητήσεις για τις παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας 
υγείας αναφέρουν μερικές φορές την αρχή της βλάβης του Τζον 
Στιούαρτ Μιλ30  , η οποία ισχυρίζεται ότι «ο μόνος σκοπός για τον 
οποίο η εξουσία μπορεί να είναι δικαιωματικά ασκούμενη σε 
οποιοδήποτε μέλος μιας πολιτισμένης Κοινότητας, παρά τη θέλησή 
του, είναι να αποτρέψει ζημιά των άλλων.»     31  Ωστόσο,      η 

αρχή αυτή δίνει ελάχιστη κατεύθυνση στον βαθμό της 
μεσολάβησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για 
να αποτρέψει ή να βλάψει τους άλλους. 

 

Ενώ είναι πιθανό ότι θα ήταν δεοντολογικά δικαιολογημένο να 
εξασκηθούμε στον έλεγχο κάποιου για να την κρατήσουμε από 
το να προκαλέσει σοβαρές άμεσες    βλάβη σε άλλους, είναι 
λιγότερο προφανές ότι θα δικαιολογούνταν ηθικά             

να ενεργούν με παρόμοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
ασήμαντη βλάβη να μην παρουσιάζονται άλλα σε 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα βλάβης, ιδίως όταν η άσκηση 
του ελέγχου σε άλλη περιλαμβάνει πραγματική παραβίαση των 
ελευθεριών τους. 

 

Με τον   τρόπο αυτό,  η σοβαρότητα και η πιθανότητα της ζημίας που το προτεινόμενο 
μέτρο εξετάζει να εκτρέψει, η εύλογη επάρκεια της προτεινόμενη παρέμβαση και 
κατά πόσον υπάρχουν άλλες επιλογές που μπορεί  να  επιτύχει συγκρίσιμα 
αποτελέσματα ενώ παραβιάζει λιγότερο τις ελευθερίες είναι ζητήματα που πρέπει να 
αναλυθούν πριν από την εφαρμογή ενός μέτρου δημόσιας υγείας που συνεπάγεται 
εξαναγκασμό.    
 

Με αυτό το ηθικό σημείο που καθοδηγεί τη σκέψη μας, τι μπορεί να μας πει η επιστήμη 
για το βαθμό βλάβης της έκθεσης του ανοικτού αέρα; 
 

Μια 2007 μελέτη του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ σχετικά με την εξωτερική έκθεση 
του ΣΕΔΕ διαπίστωσε ότι η εξωτερική καπνοβιομηχανία διαλύεται γρήγορα μόλις 
τελειώσει η καύση. Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι              μόλις μετακινηθείτε δύο μέτρα 
μακριά από έναν καπνιστή,  η έκθεση στο ΣΕΔΕ μειώνεται σημαντικά και 

30 το κάπνισμα είναι θέμα υγείας, δεν είναι θέμα δικαιωμάτων. Η      αληθινή θέση 

του  Μιλ, https://www.nytimes.     com/1989/02/10/γνώμη/l-κάπνισμα-είναι-α-

υγεία-θέμα-Not- α-δικαιώματα-θέμα-Mill-s-True-POSI- TION-495589. HTML 
31  Τζον Στιούαρτ Μιλ, στο Λίμπερτι, 
https://books.Google.be/Books/about/On_Liberty.  HTML; ID = uwajai & 

redir_esc = y    
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συγκρίσιμη με την αναπνοή κανονικό αέρα. 32 Ο επικεφαλής συντάκτης της μελέτης 
δήλωσε ότι επί του παρόντος δεν μπορεί να συναχθεί ότι τα εξωτερικά ETS 
αποτελούν ένα μακροπρόθεσμο ζήτημα υγείας για τους εκτιθέμενους.  33                

 

Μια έκθεση 2005 από την υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας της 
Καλιφόρνιας δήλωσε ότι τα επίπεδα έκθεσης στο ETS στην ανοιχτή ατμόσφαιρα 

είναι “πολύ εντοπισμένα” · ότι ο άνεμος, το μέγεθος της υπό εξέταση περιοχής, και ο 
αριθμός των παρόντων χρηστών καπνού είναι σημαντικοί μεταβλητές που 
επηρεάζουν τον βαθμό έκθεσης · και ότι ακόμη και κοντά σε ένα καθορισμένο χώρο 
καπνίσματος, μπορεί κανείς να αποφύγει την έκθεση ETS με το να είναι απάνεμο. 34

 

 

Το γεγονός ότι οι εξωτερικές απαγορεύσεις του καπνίσματος τείνουν να 
εμφανίζονται σε πάρκα και παραλίες, παρόλο που ένας σημαντικός αριθμός 
επιστημονικών μελετών αποδέχεται ότι το ETS σε υπαίθριο περιβάλλον δεν 

επηρεάζει την υγεία. Οι μη καπνιστές υποδεικνύουν ότι τα μέτρα αντιπροσωπεύουν 
πολιτική σηματοδότηση είτε αντίθετη εξομάλυνση και όχι τρόπο βελτίωσης της 
δημόσιας υγείας. 
 

Πράγματι, το ζήτημα του πραγματικού μεταχειρισμένου καπνού 
σπάνια παρουσιάζεται ως δικαιολογία για την απαγόρευση του 
καπνίσματος στην ύπαιθρο. Αντ' αυτού, ένας από τους 

δηλωθέντες στόχους των εκστρατειών κατά του καπνού για την 
απαγόρευση του καπνίσματος στα πάρκα, τις παραλίες και τους 
άλλους χώρους ανοικτής ατμόσφαιρας  είναι να «εξομαλύνεται 
αντίθετα το κάπνισμα για να αλλάξουμε στάσεις προς μια 
νοσηρή συμπεριφορά.“35      

 

Με άλλα λόγια, το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές των 

υποχρεωτικών υπαίθριων περιοχών χωρίς καπνό είναι ότι η απαγόρευση του 
καπνίσματος σε δημόσιους υπαίθριους χώρους, όπως πάρκα, ακτές και μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση διάδοσης του καπνίσματος, καθώς θα εξυπηρετούσε 

32 “τα επίπεδα των Ότους πλησίασαν επίσης το μηδέν σε αποστάσεις μεγαλύτερες 
από περίπου 2 m από        ένα τσιγάρο “,” Γενικά, μέση επίπεδα εντός 0,5 m από ένα μόνο 
πηγή τσιγάρων ήταν        αρκετά υψηλή και συγκρίσιμη με τα εσωτερικά επίπεδα, και τα 
επίπεδα των όοι           σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 1 ή 2m ήταν πολύ     κάτω. “, 

“ σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 2 m, τα επίπεδα κοντά σε μονά τσιγάρα        ο κ . π. 
α       πίσω. “,   https://WWw. NLM . gov/MED/17518219,     ο Μεταχειρισμένα καπνός 
καπνού σε εξωτερικούς χώρους ένα ρίσκο, επιδείξεις μελέτης, https://News.Stanford.  
ΕΑΕ/ειδήσεις/200 7          /may9/καπνιστών-050907. HTML 
33 αντικαπνιστική Μπατle movES OUtΝτουrs? απαγόρευση incr,  http://WWw. SAl. 
com/2013/08/08/ anti_smoking_battle_moves_outdoors_bans_increase/  
34 Προτεινόμενη ταυτοποίηση του καπνίσματος στον περιβαλλοντικό 
καπνό σαν τοξικό  αεροπωλείο ,  https://WWw. ARb.  
CA.gov/regact/ets2006/ets2006. htm, https://escholar Ship. οργανισμός/UC/ 
στοιχείο/8hk6960q 
35 ντισιντοξέ ESPACES κοινό: διάστημα χωρίς Tabac, https://www.Ligue-cancER.NET/ι- λ 
/26128_desintoxiquer-Λε-ESPACES-κοινό-διάστημα-χωρίς-Tabac 
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οι παρατηρούμενες προδιαγραφές που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά 
του καπνίσματος του γενικού πληθυσμού, και ιδίως των εφήβων.  36     

 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το επιχείρημα, ας συμφωνήσουμε 
πρώτα ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος έμμεσης βλάβης είναι πολύ 
πιο απομακρυσμένος από την άμεση βλάβη σε άλλους που 
προκαλούνται από το παθητικό κάπνισμα σε κλειστούς χώρους: η 
διαφορά στην πιθανότητα βλάβης είναι ένα ηθικά αξιοσημείωτο 
σημείο που πρέπει να σκεφτείτε κατά την εκτίμησή μας για 
τέτοιες απαγορεύσεις. 

 

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε να μην είναι σαφές 
ότι οι μελέτες που αναφέρονται υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό 
ότι τα μέσα ενημέρωσης και ο ρόλος ομότιμων προτύπων 

επηρεάζοντας την συμπεριφορά του καπνίσματος 37 

εκτείνονται για να βλέπεις έναν ξένο να καπνίζει σε δημόσιο χώρο.     
 

Πράγματι, φαίνεται ότι το ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί ακόμη 
αναμεταξύ της Κοινότητας δημόσιας υγείας με τον συνήγορο του 
αντικαπνιστικού Σάιμον Τσάπμαν υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία 
στερείται πραγματικής εμπειρικής απόδειξης για τον ισχυρισμό ότι 
η απαγόρευση καπνίσματος στο εξωτερικό θα οδηγούσε σε 
σημαντική μείωση των ατόμων που παίρνουν το κάπνισμα.  38 

 

Στη Λετονία, απαγορεύεται να καπνίζουν σε μπαλκόνια και 
λόγιας των κατοικιών πολύ-διαμερισμάτων, αν κάποιο από τα Οι 
κάτοικοι του οίκου έχουν δικαιολογημένες αντιρρήσεις. Επιπλέον, 
οι ιδιωτικοί τόποι δεν εξαιρούνται από τη νομοθεσία για την 
προστασία των παιδιών ότι ηθελημένη έκθεση ενός παιδιού σε 
καπνό αποτελεί μορφή σωματικής κακοποίησης. 39 

36  έκκληση για              την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιο στιλ στην 
Αγγλία, https://www.  ο γκουάρDIAN.com/  society/2015/feb/26/ κλήση-for-New-yήk-

τοle-απαγόρευση-κάπνισμα-στο-Ηνωμένο Βασίλειο 
37  είναι η απαγόρευση του καπνίσματος στα βρετανικά πάρκα και τους υπαίθριους 
χώρους μια καλή ιδέα;,               https://www. BMJ. com/  περιεχόμενο/350/BMJ. 
h958 
38  είναι η απαγόρευση του καπνίσματος στα βρετανικά πάρκα και τους υπαίθριους 
χώρους μια καλή ιδέα;,  https://www. BMJ. com/  περιεχόμενο/350/BMJ. h958 

http://www.theguardian.com/
http://www.theguardian.com/
http://www.bmj.com/
http://www.bmj.com/
http://www.bmj.com/
http://www.bmj.com/
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Στη  Λιθουανία, η νέα προτεινόμενη νομοθεσία θα απαγόρευε τη χρήση προϊόντων 
καπνού σε μπαλκόνια διαμερισμάτων και βεράντες.   Το κάπνισμα    θα 
απαγορευόταν επίσης στον υπαίθριο τόπο όπου οι υπηρεσίες εστίασης και 
σε εξωτερικούς χώρους, όπως παραλίες και αθλητικές εκδηλώσεις. 40 

 

Στην  Ιρλανδία, η κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε μια πρόταση για την επέκταση της 
απαγόρευσης του καπνίσματος στους υπαίθριους χώρους των μπαρ, των καφέ και των 
εστιατορίων.  41                    

 

Στις κάτω χώρες, σε τοπικό επίπεδο, η πόλη του Ρότερνταμ πρότεινε την 
απαγόρευση του καπνίσματος σε δύο δρόμους κοντά σε   ιατρικό κέντρο και 
δύο σχολεία. Ένα «πολύ μεταχειρισμένο» καταφύγιο για καπνιστές στο πρόγραμμα      

Erasmus     Ιατρικό κέντρο θα αφαιρεθεί επίσης.     42     

 

Στη  Σουηδία, μια επικαιροποιημένη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2018 
εφαρμόζεται τώρα από τον Ιούλιο 2019 και εισάγει απαγόρευση του καπνίσματος 
σε εξωτερικούς Εστιατόρια και στις εισόδους των εγκαταστάσεων αυτών ή σε κάθε 

χώρο που είναι ανοικτός στο κοινό.  43
 

 

Το 2006, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε την υγειονομική πράξη για να προβλέψει 
την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένες εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους 
(όπως εστιατόρια, παμπ και ξενοδοχεία) και οχήματα. Μια 2019 FOREST έρευνα του 

Ηνωμένου Βασιλείου 176 η εθνική υπηρεσία υγείας (NHS) στην Αγγλία 
παρέχει ορισμένες   τα πορίσματα σχετικά με την εφαρμογή των απαγορεύσεων 
του καπνίσματος όχι μόνο εντός των νοσοκομειακών κτιρίων, αλλά αντ' αυτού για 
το σύνολο των λόγων των πανεπιστημίων υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εν 
λόγω απαγορεύσεις 

39 https://likumi.LV/TA/EN/EN/ID/282077-on-the-Handling-of-Tobacco-Products-

Herbal- προϊόντα-για-καπνιστών-ηλεκτρονικό κάπνισμα-συσκευές-και-τα-υγρά τους, 
http://www.VVC.gov. lv/export/SitES/προεπιλογή/έγγραφα/lrtA/likumi/ 
Restrictions_rEGArding_Salex_etc. _of_TObacco_ προϊόντα. doc 
40 απλή συσκευασία τσιγάρων, υπαίθριο καφέ, μπαλκόνι προτεινόμενη απαγόρευση του 
καπνίσματος, https://BNN-News.com/Week-in-Lithuania-Plain-cigarette-Packaging-

Outdoor-Café-Balcony-smoking-προτάθηκε-189763, Draudimas rūkyti balkonuose,    

http://www.diena.lt/naujienos/lietu- VA/salies-pulsas/draudimas-rukyti-balkonuose-

πρικλάδινο-Αρ-ιεράρου-καϊμινάι-896709 41 ' οι άνθρωποι θα πρέπει να 
δικαιούνται  να απολαμβάνουν το γεύμα τους σε περιβάλλον χωρίς καπνό»-             

πρόταση για  την επέκταση Απαγόρευση καπνίσματος σε υπαίθριους χώρους 
τροφίμων, https://www.Independent.IE/Irish-News/ πολιτική/άνθρωποι-θα πρέπει να 
δικαιούνται-να-απολαμβάνουν-το-γεύμα τους-σε-ένα-ελεύθερο-περιβάλλον - proposal-To-

extend-smoking-Ban-To-Outdoor-Food-Areas-36838366. HTML 
42 σχεδιάζει να απαγορεύσει το κάπνισμα σε πολλούς δρόμους του Ρότερνταμ: 
αναφορά, https://nltimes. NL/2018/08/03/σχέδια-απαγόρευση-κάπνισμα-το 
φράγματου κινδύνου- “ Το  φράγματου  φράγματος  της Γαλλίας” ΕΥΤ,   
https://www.   μαchnews.NL/ειδήσεις/2018/08/r ο'erDam-MA προσεχώς-εισαγωγή-

χωρίς καπνό- 
43 η Σουηδία κινείται για να απαγορεύσει την υπαίθρια κάπνισμα, https://www. apnews. 
com/3f6162f9eb4e497fcb109 c9d3ec53f5a 

http://www.vvc.gov/
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Οι καπνιστές, είτε πρόκειται για ιατρικό προσωπικό, επισκέπτες ή ασθενείς, όχι 
μόνο για να εγκαταλείψουν τα νοσοκομεία, αλλά και για να μετακινηθούν έξω από τις 
εξωτερικές περιοχές του νοσοκομείου για να ανάψει ένα Τσιγάρο. Μια έκθεση του BBC 
που καλύπτει το κάπνισμα η απαγόρευση εκτός του Βασιλικού Νοσοκομείου 
του κύτους στη βόρεια Αγγλία παρουσίασε έναν ασθενή που παρά το να έχεις 
έναν καθετήρα και να φοράς νυχτικό , αναγκάστηκε να φύγει από την περιοχή για να 
καπνίσει. Είπε στο πρόγραμμα,  «είναι ταπεινωτικό να στέκεσαι σε μια στάση 
λεωφορείου. Είναι σαν να σε τιμωρώ για το κάπνισμα. “     44  δεκαοκτώ    ετών 
υγείας  δήλωσαν ότι σκοπεύουν να εντείνουν τους περιορισμούς για το κάπνισμα το 
2019, αφαιρώντας τα καταφύγια καπνίσματος και επεκτείνοντας τους χώρους μη 
καπνιστών. Όσον αφορά την επιβολή του καπνίσματος  απαγόρευση των 

νοσοκομειακών λόγων, 34% του εμπιστεύεται τα αναμενόμενα ως 
νοσηλευτές και εργαζομένους στην κουζίνα ή διοικητικό προσωπικό να 
ενεργούν ως φορείς επιβολής και το 32% είπε ότι είχαν εγκαταστήσει κουμπιά 
ντροπής για καπνιστές που τα μέλη του κοινού θα μπορούσαν να πιέσουν για να 
εκπέμψουν αντικαπνιστικά μηνύματα για να παίξουν σε ένα σύστημα δημόσιας 
διεύθυνσης, ενώ το 18% είπε ότι χρησιμοποίησαν φρουρούς ασφαλείας και το 14% 

είπαν ότι χρησιμοποιούσαν κάμερες για να παρακολουθούν τους καπνιστές. Το να κάνεις 
το κάπνισμα παράνομο σε νοσοκομειακά εδάφη αποτελεί το πλέον απάνθρωπο, 
ασήμαντο και δύσκολο να επιβληθεί μέτρο το οποίο τιμωρεί τους ασθενείς. 

2,2 η επέκταση της νομοθεσίας απαγόρευσης του καπνίσματος στο 
vaping 

Μια 2015 κριτική που ανατέθηκε από τη δημόσια υγεία Αγγλίας κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ήταν τουλάχιστον 95% λιγότερο επιβλαβή από τον καπνό 

για κάπνισμα. 45
 

Ωστόσο,  12 κράτη μέλη της ΕΕ περιλαμβάνουν τώρα το vaping (τόσο τα προϊόντα 
θερμότητας-όχι-εγκαυμάτων         και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα) στην απαγόρευση του 
καπνίσματος. 

Στο Βέλγιο, η κατανάλωση σε κλειστούς δημόσιους χώρους ηλεκτρονικών τσιγάρων 
(ανεξαρτήτως περιεχομένου νικοτίνης) απαγορεύεται (όπως (καπνός) βάσει του 2009 
νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Οι 
παραβάτες μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα μεταξύ €208 και €8.000. 

Στην Κύπρο, η νομοθεσία περί δημόσιας υγείας που μεταφέρει την οδηγία της ΕΕ 
για τα προϊόντα καπνού (TPD2) θέτει σε εφαρμογή περιορισμούς στην ίδια θέση με το 
κάπνισμα: πανεπιστήμια, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά εγκαταστάσεις, λιμένες και 
αερολιμένες, νοσοκομεία, σπίτια ηλικιωμένων και αναπήρων, ιδιωτικές κλινικές και 
φαρμακεία, δημόσιες μεταφορές και οχήματα ιδιωτικής χρήσης με επιβάτες κάτω των 16 
ετών (πρόστιμο: €850). 

44 βοήθεια ή παρενόχληση; Το νοσοκομείο στοχεύει ασθενείς που καπνίζουν, 
http://taking-Liberties. το σκουάρESPACe. com/BLOG/2017/6/2/βοήθεια-ή-

Harassment-νοσοκομείο-TargETS-ασθενείς-που- καπνίζουν. HTML 
45 E-τσιγάρα: μια ενημέρωση αποδεικτικών στοιχείων, https://Assets.Publishing.Service.gov.uk/Govern-

ment/μεταφορτώσεις/σύστημα/μεταφορτώσεις/attachment_data/αρχείο/733022/Ecigarettes_an_evidence_  

update_A_report_commissioned_by_Public_Health_ England_FINAL. pdf 

http://taking-liberties/
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εγκαταστάσεις, λιμένες και αερολιμένες, νοσοκομεία, σπίτια ηλικιωμένων και αναπήρων, 
ιδιωτικές κλινικές και φαρμακεία, δημόσιες μεταφορές και οχήματα ιδιωτικής χρήσης με 
επιβάτες κάτω των 16 ετών (πρόστιμο: €850). 
 

Στη  Φινλανδία, ο νόμος για τη μεταφορά του TPD2 περιορίζει το ηλεκτρονικό κάπνισμα 

δημοσίως στα ίδια μέρη όπου απαγορεύεται το κάπνισμα. Επομένως, το vaping είναι        
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κτίριο, όχημα ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση 
ανοικτή στο            κοινό ή χρησιμοποιείται από εργαζομένους. Η ομάδα εργασίας για τον 
καπνό που έθεσε το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και υγείας το 2017 
παρουσίασε έναν οδικό χάρτη με μέτρα για τον τερματισμό της χρήσης προϊόντων 
καπνού και νικοτίνης κατά 2030. Η ομάδα προτείνει αρκετές τροποποιήσεις στην 

ισχύουσα    πράξη για τον καπνό όσον αφορά την επέκταση του περιβάλλοντος χωρίς 
καπνό και την απαγόρευση του καπνίσματος. 
 

Στην  Ελλάδα, η πράξη που μεταφέρει το TPD2 στην ελληνική νομοθεσία επεκτείνει τη 
δημόσια απαγόρευση του καπνίσματος στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ως εκ τούτου, 
απαγορεύεται σε κλειστούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, 
κλειστές εγκαταστάσεις υγιεινής, ιδίως όταν προσφέρονται τρόφιμα και ποτά, καθώς 
και κέντρα ψυχαγωγίας. Το vaping Απαγορεύεται επίσης σε εσωτερικούς χώρους 
αναμονής, αεροδρόμια, δημόσιες συγκοινωνίες, όπως ταξί, σταθμοί δημόσιων          

Συγκοινωνιών και μπαρ και νυχτερινά κέντρα (πρόστιμο: έως €10.000). 
 

Στην  Ουγγαρία, ο νόμος για την προστασία των μη καπνιστών 
και της          κατανάλωσης προϊόντων καπνού φέρνει τα ηλεκτρονικά 
τσιγάρα στο  καθεστώς   χρήσης καπνού σε δημόσιους 

χώρους.   Ως εκ τούτου, απαγορεύεται το ηλεκτρονικό κάπνισμα 

σε δημόσιους οργανισμούς, τα εκπαιδευτικά και ιδρύματα για 
την προστασία των παιδιών, τις δημόσιες μεταφορές, τις στάσεις 
των δημόσιων συγκοινωνιών, τους σταθμούς και στο εγγύς 
περιβάλλον τους σε ακτίνα 5 μέτρων, χώρους εργασίας, δημόσιους 
παιδότοπους και το εγγύς περιβάλλον τους σε ακτίνα 5 μέτρων, 
αίθουσες αναμονής και εντός 10 μέτρα από τη  δημόσια   

είσοδο των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης.     
 

Στη  Λιθουανία, η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο           

όπως και τα προϊόντα καπνού. Η τροποποίηση του  νόμου περί καπνού περιορίζει τη 
δημόσια χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στα ίδια μέρη με τον καπνό. Ως εκ 
τούτου, η vaping απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, 
μεταφορά (με αεροπλάνα και τρένα που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 
ένα ειδικό δωμάτιο), χώρους εργασίας, εγκαταστάσεις υγείας, μπαρ, εστιατόρια,  
κλαμπ και αθλητικές εγκαταστάσεις.    
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Στην  Πολωνία, η τροποποίηση του νόμου για την προστασία της 
υγείας από τις συνέπειες της Η χρήση καπνού  απαγορεύει τη 
δημόσια χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων (με ή 
χωρίς νικοτίνη) καθώς απαγορεύει το προϊόν καπνού.  
Ως εκ τούτου, το ηλεκτρονικό τσιγάρο απαγορεύεται σε χώρο 
εργασίας, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα σχολεία και τις 
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, τα μπαρ και τα εστιατόρια, τα 
εταιρικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από περισσότερα 

του ενός ατόμου, συλλόγους (ιδιωτικά και δημόσια). Τα 
δωμάτια vaping επιτρέπονται σε ορισμένες 
περιπτώσεις, όπως σε μπαρ και εστιατόρια, αλλά τα 
καταστήματα ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην εξαίρεση.          

 

Στη  Σλοβενία, ο νόμος για τον περιορισμό της χρήσης του 
καπνού και των συναφών προϊόντων ισοδυναμεί με το 
κάπνισμα. Με κάποια εξαιρούνται οι χώροι καπνιστών, 
Απαγορεύεται η μεταφορά σε χώρους εργασίας, εστιατόρια, 
μπαρ, εμπορικά κέντρα, δημόσιες συγκοινωνίες, 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και         
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται από ανηλίκους.    

 

Εάν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και άλλα προϊόντα χαμηλών κινδύνων 
μπορούν να αντικαταστήσουν τα τσιγάρα για πολλούς καπνιστές και 
συνεπώς να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν, 46 και εάν αυτή η μετάβαση από το 
κάπνισμα στο vaping τα δικά τους συμφέροντα, με δικά 
τους έξοδα, και χωρίς προφανή βλάβη σε άλλους, είναι 
απογοητευτικό να η διαδικασία έχει επιβραδυνθεί δυνητικά από τις 
απαγορεύσεις του καπνίσματος που επεκτείνονται σταδιακά στα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46  δημόσια υγεία Αγγλία επιμένει ότι τα e-τσιγάρα είναι 95% ασφαλέστερα από το 
κάπνισμα, https://www.BMJ.     com/ περιεχόμενο/363/BMJ. k5429      
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3. Ο αντίκτυπος: το κόστος των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων 
από την αποφυγή των 
καλύτερων κανονισμών 

Είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους οι        
νομοθέτες σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ λαμβάνουν 
αποφάσεις και θεσπίζουν οι απαγορεύσεις του καπνίσματος 
που υπερβαίνουν κατά πολύ την ισορροπημένη 
προσέγγιση που προωθείται στο 2009 CR και μερικές φορές 
φαίνεται πιο κατάλληλο για την απαγόρευση της παρουσίας 

καπνιστών στην κοινωνία παρά στην προστασία της 
υγείας των μη καπνιστών.  

Τουλάχιστον τρεις λόγοι αξίζουν να συζητηθούν εδώ. 

3.1 Εκλογικές προτιμήσεις και πολιτική αγορά 

Πρώτον, θα μπορούσαμε να θεωρούμε έναν τέτοιο κανονισμό ως κλασικό 
παράδειγμα πολιτικής οικονομίας, όπου οι εθνικοί νομοθέτες αναγορεύουν νομοθεσία 
που απαγορεύει το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους για να αποκτήσουν εύνοια με το 
εκλογικό τους σώμα, το οποίο σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ αποτελείται από 65% 
και 85% μη καπνιστές. 
 

Πρόσφατη μελέτη εξερεύνησε πιθανές συνενώσεις μεταξύ πολιτικών απόψεων με το 
κάπνισμα και υποστήριξη για τις πολιτικές ελέγχου του καπνού για τα 28 μέλη της Ε.Ε. 
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα όπως συλλέγονται από 22,313 ερωτηθέντων το 2014 το 
Ευρωβαρόμετρο με την έρευνα κατέληξε  σε συμπέρασμα που συγκρίνει την τοποθέτηση από το 

Πολιτικό Κέντρο από “ανθρώπους με άκρα αριστερά». Οι πολιτικές απόψεις ήταν 
πιθανότερο να είναι τρέχοντες καπνιστές, ενώ οι ίδιοι στην κεντροδεξιά ήταν 
οι λιγότερο πιθανό να καπνίζουνε”. 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47  είναι πολιτικές απόψεις σχετικά με το κάπνισμα και την υποστήριξη των πολιτικών 
ελέγχου του καπνού; Μια έρευνα     AC r OSS 28 EU            ευρωπαϊκής  c ,  
https://WWw. NLM. NIH. gov/PMC/arTiclES/PMC5723047 / 

πλευρά του πολιτικού φάσματος ήταν πιθανότερο να στηρίξουν 
τις πολιτικές ελέγχου του καπνού και στην κεντροδεξιά λιγότερο πιθανό 
να τις στηρίξουν, σε σύγκριση με εκείνες του πολιτικού κέντρου, μετά τον 
έλεγχο του καπνίσματος α π ό  τ η ν  ε γ κ α θ ι δ ρ υ μ έ ν η  κατάσταση". 
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Συμβολική δέσμευση και κόστος αποτελεσμάτων 

Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει να εξεταστεί είναι ότι, δεδομένου ότι οι εκλεγμένοι 
αξιωματούχοι δεν επωμίζονται το κόστος επιβολής των απαγορεύσεων του 
καπνίσματος, χρησιμοποιούν το πέρασμα των νόμων που απαγορεύουν το κάπνισμα 
σε δημόσιους χώρους για να αποδείξουν την “ στο -αρχή “δέσμευση για 
μείωση των ποσοστών καπνίσματος. Με αυτόν τον τρόπο να επιδεικνύεις 
δημοσίως τον δικό σου καλό χαρακτήρα  χωρίς να πρέπει να επωμίζεται το κόστος 
των σχετικών επιλογών θα μπορούσε με υποτιμητικά αναφερόμενα ως την 
«ενάρετη σηματοδότηση».          
 

Οι πλουσιότερες χώρες (όπως μετρούνται από το ΑΕΠ) είναι πιο          

πιθανό να έχουν πολιτικές χωρίς καπνό σε εστιατόρια και μπαρ 
και να έχουν καλύτερο ιστορικό συμμόρφωσης με πολιτική χωρίς 
καπνό. Ωστόσο, μελέτες έχουν διαπιστώσει διάφορες διαφορές 
στους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθεσία και             
συμμόρφωση των απαγορεύσεων καπνίσματος .        48

 

 

Επιπλέον, το γεγονός ότι η συμμόρφωση είναι χαμηλότερη σε χώρες με περισσότερους 
καπνιστές και υψηλότερη παραγωγή φύλλων καπνού, ενώ οι παράγοντες αυτοί δεν έχουν 
καμία διαφορά με την τάση των κυβερνήσεων να εγκρίνουν απαγορεύσεις. 

48  υιοθέτηση και συμμόρφωση στις δεύτερες απαγορεύσεις του καπνίσματος: μια 
παγκόσμια οικονομετρικές αναλύσεις,           https://www. 

chgate.NET/publication/264905167_υιοθετήσης_και _συμμόρφωσης _in_sic-  OND-

hand_smoking_bans_a_global_econometric_analysis 

Μια πιθανή εξήγηση για αυτές τις αποκλίσεις είναι το ενδεχομένως άνισο κόστος, 
καθώς και τα διάφορα κίνητρα για υιοθέτηση και συμμόρφωση. Το πραγματικό 
κόστος απαγόρευσης του καπνίσματος είναι οι γραφειοκρατικοί, τεχνικοί και νομικοί 
πόροι που χρησιμοποιούνται όταν οι κυβερνήσεις ξεκινούν προς την επίτευξη 
υψηλών επιπέδων συμμόρφωσης. Αλλά για απλή υιοθέτηση απαγορεύσεων για το 
κάπνισμα, η οποία δεν περιλαμβάνει τίποτα περισσότερο από το νόμιμο η διοικητική 
πράξη της έκδοσης νόμων, κανονισμών ή οδηγιών είναι συγκριτικά δαπανηρή και οι 
κυβερνήσεις μπορούν να τις υιοθετήσουν για κανέναν άλλο λόγο παρά για να δείξουν 
συμβολικά τη δέσμευσή τους ώστε να μειώσουν τα ποσοστά του καπνίσματος. 

Ως πολιτική δημόσιας υγείας, η αποδυνάμωση του καπνού περιγράφει «όλα τα 
προγράμματα και τις δράσεις», συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και 
παρεμβάσεων, όπως οι εκστρατείες ενημέρωσης και οι απαγορεύσεις του καπνίσματος, 
και ότι «αναλαμβάνουμε να ενισχύσουμε το γεγονός ότι η χρήση καπνού δεν αποτελεί 
συνήθη ή κανονική δραστηριότητα στην κοινωνία μας». Είναι μοναδικό δεδομένου ότι 
υποστηρίζει κυβερνητικά χορηγούμενο στιγματισμό ενός τμήματος του πληθυσμού και 
όχι την κανονική πορεία των γεγονότων όπου τα κυβερνητικά όργανα εργάζονται για να 
μετριάσουν το στίγμα που επιδέχεται η συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως με τις 
προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας επικεντρωμένες στην χρήση ναρκωτικών, για 
παράδειγμα.53 

http://www.researchgate.net/publication/264905167_Adoption_and_compliance_in_sec-
http://www.researchgate.net/publication/264905167_Adoption_and_compliance_in_sec-
http://www.researchgate.net/publication/264905167_Adoption_and_compliance_in_sec-
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Πρώτον, φαίνεται να συνάδει με την ιδέα ότι το πραγματικό  κόστος των 
απαγορεύσεων του καπνίσματος προκύπτει από την εφαρμογή στη σκηνή.  49        

 

Οι ψηφοφόροι  εντοπίζουν πολιτικά τα πολιτικά μηνύματα       που   αντηχεί με τα ιδεολογικά 
τους συναισθήματα, τους εκλεγμένους αξιωματούχους να κάνετε επιδεικτικά εκθέματα 
δημοσιότητας, επειδή υπάρχει κοινωνικό νόμισμα που πρέπει να αποκτηθεί από αυτό, και 
το πραγματικό κόστος αυτών των πολιτικών θα είναι υποστηρίζονται συλλογικά ή από άλλους. 50

 

3.2 Η αντίθετη εξομάλυνση και ο στιγματισμός ως 

καθοριστικοί παράγοντες σε ακραίες πολιτικές 

Ο καπνός θεωρείται πλέον από πολλούς υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων και εκπροσώπους συμφερόντων για την υγεία ως 
εθισμός και, ως εκ τούτου, θεωρείται από ιδρύματα όπως              
Την παγκόσμια οργάνωση υγείας (ΠΟΥ) και την ΕΕ ως 
έναν από τους παράγοντες επέκτασης μη μεταδοτικών 
ασθενειών.    

 

Από το 1950 μέχρι σήμερα, ο καπνός κύλησε σταδιακά από τη στιγμή που θεωρήθηκε 
αποδεκτή πρακτική σε έναν ανθυγιεινή εθισμό για την δημόσια σκέψη.      

 

Αλλά η αλλαγή στις αντιλήψεις για τους καπνιστές51 και η τρέχουσα ορμή για τη 
θέσπιση εκτεταμένων κανονισμών ελέγχου του καπνού, όπως οι απαγορεύσεις του 
καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους και τις ιδιοκτησίες ιδιωτών δεν συνέβησαν 
αυθόρμητα. Αντιθέτως, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής αντιθέτου 
εξομάλυνσης από ομάδες δημόσιας υγείας και τα κυβερνητικά ιδρύματα. Η 
επέκταση της νομοθεσίας κατά του καπνού μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο με την 
εξέταση της γενικής στρατηγικής οποίο είναι μέρος.     
 
 

49  υιοθέτηση και συμμόρφωση στις δεύτερες απαγορεύσεις του καπνίσματος: μια 
παγκόσμια οικονομετρικές αναλύσεις,           https://www. 

chgate.NET/publication/264905167_υιοθετήσης_και _συμμόρφωσης _in_sic-  OND-

hand_smoking_bans_a_global_econometric_analysis 
50  η πολιτική οικονομία της αρετή σηματοδοτούν,        https://www. Aier. 
οργανισμός/άρθρο/πολιτική-οικονομία-  αρετή-σηματοδότηση 
51   Wh y  ΠΕΠΑlεΜο κε,   https://WWW. NLM. NIH. gov/PMC/arTicl/PMC324461/ 
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Παραμένει ασαφές το πόσο σκοπίμως στιγματίζει μέρος του πληθυσμού θα μπορούσε να είναι συμβατό με 
τις αξίες της ανοχής και του ανοίγματος που προωθούνται από αυτά τα ιδρύματα, όπως η ΕΕ και τα Ηνωμένα 
Έθνη (ΟΗΕ). Αλλά η ΕΕ και οι οποίοι έχουν ερευνήσει αυτό το θέμα 54 και δημοσίευσε διάφορα 
έγγραφα που αφορούν αντίθετα εξομάλυνση του καπνού, 55 ζητώντας από τους πολιτικούς 
ενδιαφερόμενους να εστιάσουν την προσοχή τους στην κοινωνική αλλαγή και εξομάλυνση αντίθετα. 56 αυτή 
η στρατηγική έχει ρίζες στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης 57 και ψυχολογικές μελέτες από 
τη δεκαετία του 1980 και του 1990.       

 

Αυτή η πολιτική στιγματισμού έχει σίγουρα παραγάγει αποτελέσματα. 
Υποστηρίζεται ότι η αρνητική εικόνα που αναπτύσσουν οι καπνιστές οι ίδιοι, ή ότι 
η κοινωνία τους στέλνει πίσω, συμβάλλει στη μείωση του καπνίσματος σε όλες τις 
χώρες που έχουν εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές.  58 αλλά Οι ομάδες που βιώνουν 
ανισότητες στον τομέα της υγείας και παρουσιάζουν υψηλότερη πόλωση των 
συμπεριφορών θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία, και σαν το κάπνισμα, τείνουν επίσης 
να είναι ομάδες που ιστορικά μειονεκτούν και χαρακτηρίζεται από άλλες τα στίγματα 
κοινωνικής ταυτότητας, όπως την ανεπαρκή κοινωνικοοικονομική στάθμη, την 
εθνική μειονότητα ή σεξουαλική μειονότητα από σχετικές καταστάσεις. 59 με την κοινωνική 
περιφρόνηση την οποία σχετίζεται με τον καρκίνο των πνευμόνων, 

52   αντικανονικότητα του Tobacco στον Καναδά,  https://Journals.SAgEPU β. com/Ντόι/ABS/10. 1080/15 

245004.1999.9961068; τ.κ. = smqa 
53    Έλεγχος του καπνού, στιγματισμός και δημόσια υγεία: επανεξέταση των σχέσεων, https://www.NCBI.    NLM 

. NIH.     gov/PMC/arTiclES/PMC1470446 / 
54 διαδικασία αξιολόγησης για την εκστρατεία της Επιτροπής για τα μέσα πρόληψης του καπνού, 
http://EC.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/evalfeelf_151203_ EN. pdf 
55 fή  Life χωρίς tObacco, https://εκ. EUra. EU/υγεία/SitES/υγεία/FilES/tObacco/έγγραφα/ help_legacy. pdf 
56  εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του άρθρου 12 της σύμβασης (απόφαση             FCT C/cOP2 

(14)),   http://εφαρμογές. WHo. int/gb/fctc/PDf/cop3/FCt  C_cOP3_8-EN. pdf 
57  κοινωνικά θεμέλια της σκέψης και της δράσης: μια κοινωνική γνωστική θεωρία, https://psycnet.APA.     
οργανισμός/ ρεκόρ/1985-98423-000      
58  λόγοι για τους καπνιστές που παραιτούνται σε κοινωνικό πλαίσιο κατά του καπνίσματος, https://www.sciencedi -          
RECT.com/Science/article/PII/S0033350610000478 
59  καπνός αντίθετης εξομάλυνσης ως την στρατηγική δημόσιας υγείας: επιπτώσεις για την σεξουαλική Μειονότητα,   
https://WWw. νμbi. NLM. NIH. gov/PMC/arTicl/PMC4638269/#bi  b10 

Μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας διαπίστωσε ότι 
σήμερα μπορεί να υπάρχει «υπερβολική εξάρτηση από τις στρατηγικές (...) για την αλλαγή 
των κανόνων καπνίσματος και την αύξηση των δημόσιων χώρων χωρίς καπνό», που 
περιγράφονται ως πολιτικές «που επικεντρώνονται στην αρνητική ενίσχυση», - στιγμα 
που μπορεί να έχει βαθιά αρνητικές συνέπειες για ορισμένους καπνιστές και μπορεί να 
καταστήσει πιο δύσκολη την εγκατάλειψη.65 
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Οι εκστρατείες για την καταπολέμηση του καπνού στο στίγμα έχουν 
προκαλέσει επίσης πολλούς καπνιστές και μη καπνιστές να 

καθυστερήσουν τη διάγνωση, μειώνοντας τις πιθανότητές τους για 
επιβίωση. 60 61 η εξομάλυνση, με τον σιωπηλό εξοστρακισμό των 
καπνιστών, φαίνεται να στέκεται εμπόδιο στις εκστρατείες δημόσιας 
υγείας που επικεντρώνονται στην ενημέρωση των καπνιστών 
σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το 
κάπνισμα, επιδεικνύοντας εμπάθεια και σεβασμό των επιλογών. 62

 

 

Πίσω από αυτά τα ανάμικτα αποτελέσματα, μια ηθική ερώτηση. Σε 

ποιο βαθμό είναι ηθικά δικαιολογημένο για τις κυβερνήσεις να 
χρησιμοποιούν τεχνικές που προέρχονται από ψυχολογική έρευνα 
για τον έλεγχο της εξέλιξης της ηθική μιας μειονότητας μέσα σε 
μια κοινωνία; Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι ο στιγματισμού δεν 
είναι ποτέ ηθικός, επειδή είναι πάντα ένα «βάναυση μορφή 

κοινωνικού ελέγχου.»     63
 

 

Επιπλέον, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι η στιγματισμό συνέβαλε 
στη μείωση της πρόσληψης του καπνίσματος στους ανήλικους, 
είναι τα προσωπικά βάρη που δημιουργεί για τους ενήλικες 
ηθικά δικαιολογημένα; 

Πολλά εξαρτώνται από το πώς το κίνημα ελέγχου του καπνού 
αναπτύσσει στιγματισμό ως μέσο κοινωνικού ελέγχου. Για 
παράδειγμα, οι πολιτικές Και Πολιτιστική Πρότυπα Που 

Αποτέλεσμα In Απομόνωση Και σοβαρή αμηχανία Είναι 
Διαφορετικές Από Εκείνοι Που Προκαλέσει Δυσφορία.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 το θανατηφόρο στίγμα του καπνίσματος, https://www. Politico.eu/Pro/Lung-cancer-Kills-

Stigma-Makes-IT- νεκρωτικό/ 
61  κάπνισμα, στιγματισμός και καπνός «απομαλδοποίηση»: περαιτέρω σκέψεις για τη 
χρήση του στιγματισμού            ως  μια  δημόσια       υγεία t ool, https://WW w. 
NLM. NIH. gov/το νοσοκομείο/20044187 
62  κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη: το στίγμα “προκαλεί στις γυναίκες να το κάνουν 

ιδιωτικά”,             https://www. BBC. com /  Νέα/ΗΒ-Ουαλία-47200606 
63 ηθική και πολιτική: σχολιασμός του «στιγματισμού και της ηθικής της δημόσιας υγείας 
της Bayer: δεν  μπορεί       ε,   https://WWw. NLM. NIH. gov/i/18423825,   στιγματισμός  
και η   ηθική  της δημόσια        υγεία: δεν μπορεί   ε,   https://WWw. NLM. 

NIH. gov/Pub-  MED/18502551 
64 Έλεγχος καπνού, στιγματισμός και δημόσια υγεία: ανασχεδιασμός των σχέσεων, https://www.NCBI. NLM. NIH. 

gov/PMC/ARticlES/PMC1470446/#r12 
65  το μειονέκτημα του ελέγχου του    καπνού  ; Κάπνισμα και αυτοστιγματισμός: μια 
συστηματική ανασκόπηση, https://        π. μ.ΝΒ. NLM. NIH. gov/PMC/arTicl/PMC4630105/  

Μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας διαπίστωσε ότι σήμερα 
μπορεί να υπάρχει «υπερβολική εξάρτηση από τις στρατηγικές (...) για την αλλαγή των κανόνων 
καπνίσματος και την αύξηση των δημόσιων χώρων χωρίς καπνό», που περιγράφονται ως 
πολιτικές «που επικεντρώνονται στην αρνητική ενίσχυση», -στιγμα που μπορεί να έχει βαθιά 
αρνητικές συνέπειες για ορισμένους καπνιστές και μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη την 
εγκατάλειψη.65 
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Στην πραγματικότητα, αν σχετίζεται με δυσανεξία στις μειονότητες, 66 θύματα, 67 ή 
παραβάτες, 68 πολλά έγγραφα που προσκόμισαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ  

δηλώνουν ότι κάθε μορφή εξοστρακισμού, ή εξομάλυνση οποιουδήποτε ατόμου 
είναι απαράδεκτη και πρέπει να μειωθεί και να εξαλειφθεί, χωρίς να προάγεται.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

66  αντιτσιγγιισμός: αυξάνοντας την αναγνώρισή του για την καλύτερη κατανόηση και 
αντιμετώπιση των           διακηρύσεών της , 

https://EC.europa.eu/Newsroom/Just/Document.cfm?doc_id=55652 
67  υποστηρίζοντας επιζώντες σεξουαλικής και βίας με βάση το φύλο για να 
επουλωθούν και να εργαστούν ξανά,            https:// εκ. EUra. ΕΕ/ κι/Φι l δ-β l 
συμμορίτες/φο Ting-SurVIvors-se-IT-και-gEnde, με βάση τη βία και την 
εργασία-again_fr 
68  Erasmus + ΒΔ2 – φυλακή, επανένταξη, εκπαίδευση.         Εκπαίδευση για την 
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και της αγοράς εργασίας 
(επαν)    in/ή  μετά την κράτηση, https://EC.europa.eu/EPALE/EN/blog/Erasmus-ΒΔ2-

φυλακές-επανένταξη-εκπαίδευση-εκπαιδεύσεις-υποστήριξη-κοινωνική και εργατική αγορά    
69 Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία: θεωρία, κατανόηση, απεικόνιση, πολιτική, 
https://books.Google.     να είναι /βιβλία; ID = UUISIaL_ljIC & PG  

Όπως παρατηρεί ο μικροβιολόγος Rene Dubos, η υγεία δεν πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός, αλλά 
ως «η πλέον κατάλληλη για την επίτευξη στόχων που ο καθένας διατυπώνει για τον εαυτό του».69 

Στην περίπτωση των απαγορεύσεων του καπνίσματος, οι κανονισμοί που επιδιώκουν να περιορίσουν 
τα συμφραζόμενα στα οποία επιτρέπεται το κάπνισμα, είναι διαφορετικοί από αυτά που στην πράξη 
περιορίζουν την πρόσβαση σε χώρους εργασίας και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ή να 
διαμένουν άνθρωποι σε σπίτια και κοινότητες της επιλογής τους. 
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4. Η λύση: βέλτιστες 
πρακτικές για την 
εξυπηρέτηση των καπνιστών 
και των μη καπνιστών 

Ενώ τα μέτρα που περιγράφονται στο 2009 CR και η 
νομοθεσία για τους περιορισμούς καπνιστών εσωτερικών χώρων 
σύμφωνα με τις τοπικές προτιμήσεις θα μπορούσαν να είναι οι 
κατάλληλες πολιτικές για την έκδοση του ΣΕΔΕ, η 
απαγόρευση του καπνίσματος στον υπαίθριο χώρο και στην 
ιδιωτική ιδιοκτησία είναι εντελώς δυσανάλογες απαντήσεις.     

 

Η λύση δεν πιστεύουμε να αποτελεί την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στην 

κοινωνία, κατάργηση των καπνιστών από εξωτερικούς δημόσιους χώρους με απειλές 
προστίμων ή άλλες κυρώσεις που επηρεάζουν δυσανάλογα ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες, αλλά εφαρμογή ισορροπημένης ρύθμισης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτή η προσέγγιση δεν είναι μόνο ρεαλιστική, είναι επίσης δημοφιλής στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με το 2018 από την έρευνα επτά από δέκα (68%) ευρωπαίους σκεφτήκαν 

ότι οι καφετέριες και τα εστιατόρια πρέπει να έχουν την νομική επιλογή να παρέχουν 

εξαερισμένο δωμάτιο για το κάπνισμα.70 
 

70  στάσεις προς τις πολιτικές για τον καπνό στην ΕΕ,         http://forestonline.eu/wp-

content/up-  loads/2 018/11/ForES-EU-% Ε1% 80%93-σεFOGraphi c-%ε3β%80%93-

μιαπλάτη-toWArDS-tObacco- Policies-in-the-EU. pdf 

  

μας   και   

   να  

        το  
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Κοινόχρηστους χώρους 

Διαχωρισμένο, καλά αεριζόμενο δωμάτιο καπνιστών θα 
πρέπει να είναι μια επιλογή σε κλειστούς χώρους. 

Κοινόχρηστοι εξωτερικοί χώροι 
Το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους όπως πάρκα, 
παραλίες και δρόμους δεν θα πρέπει να περιορίζεται εκτός 
από περιπτώσεις όπου οι ανήλικοι είναι παρόντες.  

Ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες 

Τα δωμάτια καπνιστών θα πρέπει να επιτρέπονται εάν 
διαχωρίζονται πλήρως, σαφώς καθορισμένα και δεν 
διαθέτουν πρόσβαση στα άτομα κάτω από 

τα 18 χρόνια. Το κάπνισμα σε μονόφυλλα μπαρ και καζίνο 
μικρότερα από μια εύλογη επιφάνεια (75 m ² για 
παράδειγμα) θα πρέπει να επιτρέπεται.  Το κάπνισμα θα πρέπει 
να επιτρέπεται σε σκηνές φιλοξενίας. Χωριστά, 
καθορισμένα και καλά αεριζόμενο δωμάτιο  καπνιστών 
θα πρέπει να επιτρέπονται σε μπαρ, Εστιατόρια και 
νυχτερινά κέντρα. 

Παρόλο που η FOREST της ΕΕ δεν υιοθετεί συγκεκριμένους εθνικούς 
κανονισμούς, οι παρακάτω πρακτικές συλλέγονται από αρκετά κράτη μέλη 
της ΕΕ (Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Πολωνία, Ισπανία και Θουριγγία στη 
Γερμανία για το κάπνισμα και η Βουλγαρία, το πνεύμα της ΚΓ 2009 

προστατεύοντας τους πολίτες από τις βλαβερές συνέπειες του ΣΕΔΕ χωρίς 
να περιθωριοποιούν τους καπνιστές με μια πολιτική που είναι πιο 
τιμωρητική απ 'ό, τι η υγεία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τον Εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθέτη. 



 

Κάπνισμα στην κοινωνία  36  

Δημόσιες συγκοινωνίες και τερματικά 

Να επιτρέπονται ξεχωριστά καλά αεριζόμενα 

δωμάτια καπνιστών και μόνιμες καμπίνες των 
καπνιστών σε τρένα και επιβατηγά πλοία.    
Θα πρέπει να επιτρέπονται ξεχωριστά, καλά αεριζόμενο 
δωμάτιο καπνιστών στα αεροδρόμια και στις αίθουσες 
αναμονής σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων, μαζί με 
υπαίθριο χώρο καπνιστών μέσα στα αεροδρόμια.   

Χώροι εργασίας 

Ο βασικός κανόνας θα πρέπει να είναι η απαγόρευση του 
καπνίσματος σε εσωτερικούς ιδιωτικούς χώρους εργασίας. 
Ωστόσο, Οι εργοδότες θα πρέπει να επιτρέπεται να 
καπνίζουν σε γερανοί, εταιρικά αυτοκίνητα και άλλα 
εμπορικά οχήματα τα οποία καταλαμβάνουν 
αποκλειστικά ο εργαζόμενος ο οποίος επιθυμεί να το 
κάπνισμα. 
Ο εργοδότης θα πρέπει επίσης να δικαιούται να 
επιτρέπει το κάπνισμα σε  καθορισμένα, άρτια αεριζόμενο 
και διαχωρισμένα δωμάτια καπνιστών. 

Ατομικές ιδιότητες 

Ο νόμος δεν πρέπει να περιορίζει το κάπνισμα σε ιδιωτικές 
ιδιοκτησίες όπως σπίτια, διαμερίσματα, βεράντες, 
μπαλκόνια και κήπους. 
Σε οικιστικά ιδρύματα, δηλαδή σπίτια παλιών κατοίκων, οι 
κάτοικοι θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν αν θα 
καπνίζουν στο          δωμάτιο που αποτελεί την σπίτι του κάτοικο.    
Ωστόσο, το κάπνισμα μπορεί να απαγορευθεί όταν οι 
εργαζόμενοι είναι παρόντες.   

Χώροι παρακράτησης 

Πρέπει να επιτρέπεται στους κρατούμενους να 
καπνίζουν σε κελιά φυλακών · Ωστόσο, το  κάπνισμα 
μπορεί να απαγορευθεί όταν οι εργαζόμενοι είναι 
παρόντες. Το κάπνισμα μπορεί επίσης να απαγορευθεί στα 
δωμάτια του επισκεπτηρίου. 

Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 

Τα ατομικά νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να σχεδιάζουν πολιτικές για το κάπνισμα που ταιριάζουν 
καλύτερα στους ασθενείς, τους επισκέπτες και το 
προσωπικό τους. Οι επιλογές θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
ξεχωριστά, καλά αεριζόμενο δωμάτιο καπνιστών, 

καθορισμένους χώρους καπνίσματος και βεράντες, 
καθορισμένα καταφύγια καπνίσματος ή χωρίς 
περιορισμούς στο κάπνισμα στον υπαίθριο αέρα. 
Τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε πολύ 
ειδικές περιπτώσεις να  επιτρέπουν στους ασθενείς και 
τους επόμενους συγγενείς να καπνίζουν. 
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Vaping 

Σε αντίθεση με το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικών 
τσιγάρων σε δημόσιους χώρους  θα πρέπει να επιτρέπεται, 
με μεμονωμένους ιδιοκτήτες για να περιορίσετε τη χρήση 

τους.    
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Βασικές προοπτικές για το 
κάπνισμα σε δημόσιους χώρους 

Είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να έχουν κατά νου τα ακόλουθα σημεία: 

 Καπνό απαρτίζει το νόμιμο προϊόν το οποίο απολαμβάνουν 100 
εκατομμύρια ενήλικες Ευρωπαίοι. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Ε.) και παράγοντες προδιαγραφών πολιτικών κρατών τίθενται 
σε αυξανόμενη πίεση από κινητοποιημένους αντικαπνιστές προς 
παρεμπόδιση ατόμων κοινού από το κάπνισμα σε κοινόχρηστους 
χώρους ακόμα και εξωτερικά. 

      Απαγορεύοντας το κάπνισμα από τον κόσμο στους δημόσιους 
τόπους ελλείψει δυσχέρειας από της σοβαρής για τους 
υπόλοιπους αντιπροσωπεύεται ο περιορισμός χωρίς την 
δικαιοδοσία στην ελευθερία υπευθυνότητας και επιλογής κατά 
την καθοδήγηση προς την αντίθετη εξομάλυνση καπνιζόντων 
κάνοντας τίποτα λανθασμένα. 

      Συγκεκριμένοι νόμοι ως τους αντικαπνιστικούς εγκαθιδρύουν ένα 
ανησυχητικό προηγούμενο ρόλου που παίζει το κράτος στην 
διοίκηση ατομικής ζωής των πολιτών. Παρεμφερή από βήματα 
απαρτίζουν την απαγόρευση του καπνίσματος εντός των 
κατοικιών, όπως ήδη συμβαίνει σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Δίνεται το σήμα ότι η κοινωνία εξελίσσεται μειώνοντας την ανοχή 
για την όποια δραστηριότητα θεωρήθηκε ανεπιθύμητη από τους 
παράγοντες διαμόρφωσης προδιαγραφών και των εκφρασμένων 
μειονοτήτων. 

   Η Forest EU δεν εναπόκειται σε εκλογικευμένους περιορισμούς 
διαφυλάσσοντας την δημόσια υγεία και ούτε αμφισβητούμε το 
γεγονός ότι το κάπνισμα αποβαίνει σε δεινά. Όμως πιστεύουμε 
κατηγορηματικά ότι τα ενήλικα άτομα πρέπει να τίθενται 
ελεύθεροι να αποφασίσουν εάν θα καπνίσουν ή όχι χωρίς τον 
κυβερνητικό διαχωρισμό τους. Νομοθετώντας τα παρεμφερή 
ζητήματα είναι κρίσιμο οι χαράκτες πολιτικών να λαμβάνουν 
υπόψη τις γενικές αρχές σκοπεύοντας να υπερασπίζονται σε 
ελεύθερη κοινωνία. 
 Πιθανότατα ότι θα σχηματιστούν κανονισμοί στεγάζοντας 

τους καπνίζοντες. Η Forest Ε.Ε. ως εκ τούτου διαμηνύει τους 
σώφρονες κανονισμούς υπολήπτοντας γενική και την 
συνολική ευπρέπεια στα μπαρ και σε εστιατόρια καθώς 
εξωτερικά και εσωτερικά των κατοικιών. Όπου επιβλήθηκαν 
οι απόλυτες απαγορεύσεις να διευρυνθούν με την υποδοχή 

νόμιμης επιλογής περιορισμένων χώρων όπου το κάπνισμα 
να μην επιφέρει την συλλογική ταλαιπωρία. 

    Το σημαντικό σημείο συνιστά την αρχή από την ακριβή 
ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας. Με την σκέψη τέτοιας αρχής οι κανόνες θα πρέπει 
να επιτρέπουν τον σχηματισμό με την ανταπόκριση στις ιδιορρυθμίες περιφέρειας.    
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Σχετικά στην FOREST Ε.Ε.  

Forest EU είναι μια εκστρατεία που ενημερώνει τους καπνιστές για 
τα ζητήματα που τους επηρεάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε οι απόψεις 
των ενημερωμένοι ενηλίκων καπνιστών και μη 
καπνιστών να με ενδιαφέρον για την πολιτική για τον καπνό 
εξετάζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 
ΕΕ. 

 

Από το 1979 Forest είναι η κορυφαία φωνή που υπερασπίζεται 
ανεκτούς μη καπνιστές και ενήλικες που επιλέγουν να καπνίζουν 
και δεν θέλουν να σταματήσουν. Το βασικό μας μήνυμα είναι ότι 
οι ενήλικες που       γνωρίζουν την υγεία   τους κινδύνους  , αλλά 
επιλέγουν να καπνίζουν θα πρέπει να είναι σε θέση να                   

νομικό προϊόν χωρίς υπερβολική ρύθμιση.      Τα δάση της 
ΕΕ  υποστηρίζουν τα μέτρα πολιτικής που σέβονται την ατομική 
ελευθερία και        την προσωπική ευθύνη. 

 

FOREST ΕΕ υποστηρίζεται από την        Ευρώπη του καπνού, τα 
μέλη της οποίας είναι   η ιαπωνική  Διεθνής καπνοβιομηχανία  (      

(BAT) και των αυτοκρατορικών σημάτων PLC (IMB), 
καθώς και από τα μέλη του Ευρωπαϊκού        Ένωση καπνών 

καπνίσματος (ESTA).        Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας το 
2019 είναι 
€165.000. Η FOREST Ένωση έχει μια ανεξάρτητη οργανωτική δομή        

και τάσσεται υπέρ των καπνιστών και όχι της καπνοβιομηχανίας. 
 

Forest      ΕΕ δέχεται ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για 

την υγεία που συνδέονται με το κάπνισμα και δεν 
επιδιώκουν, μέσω των δραστηριοτήτων   προώθηση ή 

ενθάρρυνση του καπνίσματος ή των προϊόντων 
καπνού.    

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το forestonline.eu 

http://www.forestonline.eu/
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  Φωτογραφικές Άδειες  

Μπροστινό κάλυμμα: www.reshot.com/photos/a-worker-takes-a-

Smoke - Break-αυτό-βράδυ-απλά-off-43 η-και-Λέξινγκτον-

Λεωφόρος-nyc_ rs_8kRWpj > 

εικόνα του Ρόμπερτ Μπάουμ στο reshot 
Page 2: «  π com/PotOS/tομπακo/11150701705/> ' εικόνα από Paško 

tomić (CC by 2,0) 

Σελίδα 6: www.reshot.com/photos/kjbdLK_rs_kjbdLK> 

εικόνα της Αικατερίνης Ντούμα στο reshot 
Σελίδα  8: εικόνα από τον Γκιγιόμ 
Périgois     Page  16: εικόνα του 
Καρόλου αστικό 

Σελίδα 26:  < https:/www. reshot. com/φωτογραφίες/πορτραίτο-

δρόμος-καπνός- κάπνισμα-τσιγάρο-δρόμοι-καπνιστή-άταπα-Σμόκυ-

πορτραίτα-πούρο - Σμόκι-cigars_rs_g80XVb > 

εικόνα από Lucas Chan στο 
reshot      σελίδα  34: εικόνα από 
Charles Urban 

Σελίδα 36: Από Κορυφή Αριστερά Και Δεξιόστροφα Εικόνα της 

Teh Κάπνισμα Δωμάτιο της Teh BELGA Βασίλισσα Εστιατόριο 

In Βέλγιο Από Les < https:// carnetsdenormann.com/ 

Carnets de νορμανδικό, εικόνα του σκεπαστό καιυπαίθριο   χώρο 
καπνιστών μέσα στο αεροδρόμιο Palma de Mallorca στην 
Ισπανία από τον Γκιγιόμ     Périgois, εικόνα του επάνω 

ορόφου, ανοιχτό αέρα          βεράντα καπνιστών στο νοσοκομείο 
Chirec Delta στο Βέλγιο από τον Γκιγιόμ Périgois, εικόνα 

< https:/www. Stockvault.NET/PHOTo/135673/καπνιστών-

καλύβα-σε-  Μπίλουντ-αεροδρόμιο-Δανία > καμπίνα 
καπνίσματος στο αεροδρόμιο Μπίλουντ στο Στη Δανία. 

http://www.reshot.com/photos/a-worker-takes-a-smoke-
http://www.reshot.com/photos/a-worker-takes-a-smoke-
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.flickr.com/photos/tomicpasko/11150701705/
http://www.reshot.com/photos/kjbdLK_rs_kjbdLK
http://www.reshot.com/photos/portrait-street-smoke-
http://www.reshot.com/photos/portrait-street-smoke-
http://www.reshot.com/photos/portrait-street-smoke-
http://www.stockvault.net/photo/135673/smoking-cabin-in-
http://www.stockvault.net/photo/135673/smoking-cabin-in-
http://www.stockvault.net/photo/135673/smoking-cabin-in-
http://www.stockvault.net/photo/135673/smoking-cabin-in-
http://www.stockvault.net/photo/135673/smoking-cabin-in-
http://www.stockvault.net/photo/135673/smoking-cabin-in-
http://www.stockvault.net/photo/135673/smoking-cabin-in-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forest ΕΕ, πλατεία ντε μίσους 35, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 


