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Ταυτότητα Έρευνας 2017



Ταυτότητα Έρευνας 2012



Ταυτότητα Ερευνών 2009 και 2014

 Έρευνα Υγείας:

 Πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2009 και το 
2014

 Καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού

 Μεθοδολογία:

 Διενέργηση σε τελικό δείγμα 8223 νοικοκυριών

 Επιλέχθηκε τυχαία ένα άτομο άνω των 15 ετών ανά νοικοκυριό

 Διερευνώνται θέματα που αφορούν:

 στην κατάσταση υγείας

 στην χρήση υπηρεσιών υγείας

 στους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας



Κάπνισμα στην Ελλάδα 
2009 - 2014

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή



Κάπνισμα στις ηλικίες 16 - 24 στην Ελλάδα 
2009 - 2014

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή



Ετήσια κατανάλωση τσιγάρων στην Ελλάδα
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• Σταθερά μειωτική τάση σε βάθος 9ετίας

• Συνολική μείωση πωλήσεων  49% από το 2007

Ετήσια κατανάλωση τσιγάρων στην Ελλάδα

• Σταθερή μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων το 
χρόνο



Κάπνισμα στην Ελλάδα
2012 - 2017



Ηλικιακή κατανομή καπνίσματος στην Ελλάδα
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Ηλικιακές Ομάδες
Καθημερινός καπνιστής Περιστασιακός καπνιστής Μη καπνιστής
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή



Πόσο σημαντικό θεωρείται τον εθνικό στόχο 
για την μείωση του καπνίσματος;



Τον τελευταίο χρόνο έχετε βρεθεί σε χώρους που 
καπνίζουν παρόλο που απαγορεύεται το κάπνισμα;



Το γεγονός ότι καπνίζουν ενώ απαγορεύεται σας 
δημιουργεί θυμό;



Από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι η Πολιτεία κάνει ότι πρέπει 
για να τηρηθεί ο νόμος για την προστασία από το παθητικό 

κάπνισμα στους χώρους εστίασης; (εστιατόρια, καφετέριες, κλπ.)



Πιστεύετε ότι καταστρατηγείται ο νόμος για την προστασία 
από το παθητικό κάπνισμα;



Κατά την γνώμη σας η μη εφαρμογή του νόμου προστασίας 
κατά του παθητικού  καπνίσματος αποτελεί σημείο 

πολιτιστικής υποβάθμισης της χώρας;



Πόσο θυμωμένος θα λέγατε ότι είστε που η Ελλάδα είναι η 
μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εφαρμόζει 

τον νόμο για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα;



Πόσο θυμωμένος θα λέγατε ότι είστε για το γεγονός ότι ακόμη 
υπάρχει διαφήμιση προϊόντων καπνού στους χώρους νυχτερινής 

διασκέδασης ιδίως των νέων παρά την σχετική απαγόρευση;



Πιστεύετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει, τα τελευταία 
3 χρόνια, ό,τι απαιτείται ώστε να τηρηθεί ο νόμος για το 

κάπνισμα και να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία;



Κατά την γνώμη σας οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν 
σωστά την δουλειά τους όσον αφορά την τήρηση του νόμου 

για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα;



Επικροτείτε την ανάπτυξη στοχευμένων δραστηριοτήτων 
για την μείωση του καπνίσματος στην σχολική ηλικία;



Εσείς προσωπικά, θα συμμετείχατε σε μια εθελοντική 
πρωτοβουλία για την μείωση του καπνίσματος, ειδικά στους 

νέους;



Θα συμφωνούσατε με την πρόταση των 10.329 Ελλήνων 
φοιτητών που ζητούν ενυπόγραφα το παθητικό κάπνισμα να 

αναχθεί σε διεθνές ζήτημα προστασίας ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων;



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
10.329 Ελλήνων Φοιτητών για το Παθητικό Κάπνισμα 

ως Θέμα Παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 Το παθητικό κάπνισμα στους κλειστούς δημόσιους χώρους είναι
μια εκτεταμένη μορφή βίας, που στρέφεται κυρίως εναντίον
μικρών παιδιών και αδύναμων πληθυσμιακών ομάδων, όπως
είναι οι πάσχοντες από αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά
νοσήματα.

 Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα των εγκύων γυναικών και των
εργαζομένων στους χώρους αυτούς, που χωρίς δυνατότητες
άμυνας υποβάλλονται σε υποχρεωτικό κάπνισμα και υφίστανται
βαριές συνέπειες σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό
επίπεδο.



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

 Η κατάσταση στην Ελλάδα εμφανίζεται ανεξέλεγκτη, καθώς οι νόμοι του
ίδιου μας του κράτους (Ν. 3730/08 και Ν.3868/10) δεν εφαρμόζονται, και
οι Διεθνείς Συμφωνίες (World Health Organisation, Framework Convention
on Tobacco Control, Article 8, Guidelines on Protection from Exposure to
Tobacco Smoke) καταπατούνται, προκειμένου να μη θιγούν συγκεκριμένα
οικονομικά συμφέροντα.

 Εμείς, ως ακαδημαϊκοί πολίτες της χώρας αυτής, παρεμβαίνουμε
αποφασιστικά και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το
European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) την
ανάληψη πρωτοβουλίας προς κάθε κατεύθυνση, για την ανάδειξη και
επίσημη αναγνώριση του παθητικού καπνίσματος ως μείζονος παγκόσμιου
θέματος παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων υγείας, εργασίας και
προστασίας της γυναίκας και του παιδιού.



“Smokefree environments from the 
Human Rights Perspective” 

5 Νοεμβρίου 2013

European Parliament



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!


