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Θέμα: Ενημέρωση εθνικών φορέων και αντιπροσωπειών σε Διακυβερνητικούς
Οργανισμούς περί των Αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών (Conference of the Parties
– COP 2) της Σύμβασης Πλαίσιο για τον έλεγχο του Καπνού (Framework Convention on
Tobacco Control – FCTC).

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιοποιήθηκε το π’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.30078/17-04-2019
(ΑΔΑ:69Ν5465ΦΥΟ-7ΣΕ) Έγγραφο

του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την ενημέρωση των

Εθνικών φορέων και αντιπροσωπειών σε Διακυβερνητικούς Οργανισμούς περί των Αποφάσεων
της 8ης Συνόδου των Μερών (Conference of the Parties – COP 2) της Σύμβασης Πλαίσιο για τον
έλεγχο του Καπνού (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υπαλλήλων σας,
καθώς και των εποπτευόμενων φορέων σας.

Η Διευθύντρια

Μ. Μωυσίδου
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Αριθμ. Πρωτ.: Γ.Π. /Δ2β/οικ. 30078
ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση εθνικών φορέων και αντιπροσωπειών σε Διακυβερνητικούς
Οργανισμούς περί των Αποφάσεων της 8ης Συνόδου των Μερών (Conference of the Parties
– COP 8) της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (Framework Convention on
Tobacco Control – FCTC).»

Σχετ.: α) Ο Ν. 3420/2005 (ΦΕΚ 298/ τ. Ά/ 2005) «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού».
β) O N. 3730/2008 ((ΦΕΚ 262/ τ. Ά/ 2008) “Προστασία ανηλίκων από τον καπνό
και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
γ) Οι σχετικές Αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από τα Μέρη της Σύμβασης
Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού κατά τη διάρκεια της 8ης Συνόδου (COP 8, 1-6 Οκτωβρίου
2018, Γενεύη).

Η χώρα μας ήδη από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, με το Ν. 3420/2005
κύρωσε, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τη Διεθνή Σύμβαση
Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), την
οποία είχε υπογράψει από το 2003, καθιστώντας την έκτοτε μέρος της εθνικής έννομης τάξης
και μάλιστα με την αυξημένη, έναντι των λοιπών εθνικών νόμων, ισχύ που της προσδίδει το
άρθρο 28 παρ. 2 του Συντάγματος.
Η Σύμβαση αυτή αποτελεί διεθνή συνθήκη που αφορά σε θέματα δημόσιας υγείας
και έχει κυρωθεί από 181 χώρες. Η θέση της σε εφαρμογή μάλιστα, έπειτα από την
απαιτούμενη κύρωσή της από 40 Μέρη, το 2005 την κατέστησε, παράλληλα, και την και
ταχύτερα υιοθετημένη διεθνή συνθήκη στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών.
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Αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο, βάσει του οποίου αναπτύσσονται
από τα Μέρη, και συνεπώς και τη χώρα, οι αντίστοιχες πολιτικές ενάντια στην καταστροφική
επιδημία του καπνού και των συναφών με αυτόν προϊόντων. Περικλείει το σύνολο των
τομέων πολιτικής που σχετίζονται με τον καπνό (υγεία, οικονομία, φορολογία, κοινωνία και
ευπαθείς ομάδες, περιβάλλον, αγροτική καλλιέργεια, επιχειρηματικότητα, κ.λπ.) και εισάγει
αυστηρές υποχρεώσεις των Μερών, όπως η προστασία της πολιτικής από εμπορικά και άλλα
κεκτημένα δικαιώματα της βιομηχανίας καπνού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η
νομοθέτηση οικονομικών ή μη μέτρων για τη μείωση της ζήτησης των προϊόντων καπνού,
την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης, προώθησης και χορηγίας τους, την προστασία από
την έκθεση στον καπνό, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, την
αντιμετώπιση της εξάρτησης, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, καθώς και του συνόλου
των σχετικών επαγγελματικών ενώσεων, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, τόσο για τις
καταστροφικές συνέπειες της χρήσης, όσο και για ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που
αφορούν στην καπνοβιομηχανία και τον έλεγχο του καπνού, η παροχή εναλλακτικών έναντι
της καπνοκαλλιέργειας αγροτικών δραστηριοτήτων και η παροχή σχετικών κινήτρων, η
προστασία του περιβάλλοντος, η θεσμοθέτηση μέτρων που αφορούν στην αστική και ποινική
νομική ευθύνη για τις αρνητικές συνέπειες από την κατανάλωση των προϊόντων αυτών, ο
έλεγχος επί της συσκευασίας, αλλά και η ρύθμιση των συστατικών κι εκπομπών τους, η
συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, κ.α. Επιπλέον, προβλέπει
την υπογραφή πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση των παράνομων προϊόντων καπνού,
διαδικασία που για τη χώρα είναι εν εξελίξει, καθώς έχει μεν υπογραφεί, αλλά δεν έχει ακόμα
κυρωθεί και κατατεθεί το σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο ωστόσο είναι διεθνώς σε ισχύ από
το 2018, ενώ συμπληρωματικές υποχρεώσεις προβλέπονται και από την Οδηγία 2014/40/ΕΕ.
Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων, η Σύμβαση Πλαίσιο προβλέπει και ζητήματα
οργανωτικής και θεσμικής φύσεως, καθορίζοντας αφενός τα όργανα (Διάσκεψη των
Συμβαλλομένων Μερών, Γραμματεία της Σύμβασης), αλλά και τις διαδικασίες και
λειτουργίες αυτών, ενώ επισημαίνει και την ίδια, με τη Σύμβαση αυτή καθαυτή, νομική ισχύ
τόσο των τροποποιήσεων και των παραρτημάτων αυτής, όσο και των Πρωτοκόλλων που
κυρώνονται από τα Μέλη και που λαμβάνουν χώρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της
Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών κατά τη διάρκεια των Συνόδων.

Σε σχέση με τα ανωτέρω και στο πλαίσιο:
του άρθρου 4 της Σύμβασης, που ορίζει ότι «καθένας πρέπει να
ενημερώνεται για τις επιπτώσεις στην υγεία, την εθιστική φύση και τη θανάσιμη απειλή της
κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε καπνό» και ότι «χρειάζεται σταθερή πολιτική
δέσμευση για την ανάπτυξη και υποστήριξη, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο,
συνολικών μέτρων σε πολλούς τομείς»
του άρθρου 5 παρ. 3 της Σύμβασης, που ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και
την εφαρμογή της οικείας πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας σε σχέση με τον έλεγχο
του καπνού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν για την προστασία της πολιτικής αυτής από
εμπορικά και άλλα κεκτημένα δικαιώματα της βιομηχανίας καπνού, σύμφωνα με το εθνικό
δίκαιο»
του άρθρου 5 παρ. 5 της Σύμβασης, που ορίζει ότι «τα Συμβαλλόμενα Μέρη
θα συνεργάζονται, όπου είναι απαραίτητο, με αρμόδιους περιφερειακούς Διακυβερνητικούς
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Οργανισμούς και άλλα όργανα για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Σύμβασης και των
πρωτοκόλλων των οποίων είναι Μέρη»
του άρθρου 12 της Σύμβασης, που ορίζει ότι «κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα
προαγάγει και θα ενισχύσει την ευαισθησία του κοινού για θέματα ελέγχου του καπνού, με
τη χρήση όλων των διαθέσιμων επικοινωνιακών εργαλείων, ανάλογα με τις ανάγκες ως προς,
μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή φορέων του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεν εξαρτώνται από τη βιομηχανία
καπνού στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και στρατηγικών ελέγχου του καπνού
σε πολλούς τομείς»
του άρθρου 17 της Σύμβασης, που ορίζει ότι «σε συνεργασία μεταξύ τους και
με τους αρμόδιους διεθνείς και περιφερειακούς Διακυβερνητικούς Οργανισμούς, τα
Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν, ανάλογα με τις ανάγκες, οικονομικά βιώσιμες
εναλλακτικές λύσεις για τους καπνεργάτες, τους καπνοκαλλιεργητές και, κατά περίπτωση,
τους πωλητές οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα»
του άρθρου 20 της Σύμβασης, που ορίζει ότι «κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος
οφείλει να προωθήσει και να ενισχύσει, με την υποστήριξη των αρμόδιων διεθνών και
περιφερειακών Διακυβερνητικών Οργανισμών και άλλων οργάνων, την εκπαίδευση και
υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου του καπνού,
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εφαρμογής και της αξιολόγησης»
των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας, ως προς την εποπτεία εφαρμογής
των πολιτικών που άπτονται της καταπολέμησης του καπνού και των συναφών με αυτά
προϊόντα και ειδικότερα των άρθρων 1 και 5 του Ν.3730/2008, όπως ισχύει, ως προς την
ενημέρωση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων,
ενημερώνουμε για την ομόφωνη λήψη των Αποφάσεων κατά την 8η Σύνοδο των Μερών στις
1-6 Οκτωβρίου 2018 - το σύνολο των οποίων είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της
Σύμβασης
Πλαίσιο
για
τον
Έλεγχο
του
Καπνού
(http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/decisions/en/) - και παρακαλούμε για την
αντίστοιχη προώθησή του στο σύνολο των εθνικών φορέων και εθνικών αντιπροσωπειών
των διακυβερνητικών φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με το ειδικότερο
περιεχόμενο κάθε Απόφασης και ιδίως ως προς τις ακόλουθες:

1) Απόφαση FCTC/COP8 (4) - Code of Conduct and Declaration of Interest for the
Members of the Bureau and the Regional Coordinators of the Conference of the Parties to
the WHO Framework Convention on Tobacco Control and on proposed measures preventing
and addressing possible conflicts of interest at the Convention Secretariat.
Βάσει της απόφασης αυτής, τα Μέρη παροτρύνονται να επιταχύνουν και να
ενδυναμώσουν την εφαρμογή του άρθρου 5.3 της Σύμβασης, να παραμένουν σε
εγρήγορση για τις προσπάθειες της καπνοβιομηχανίας να υπονομεύσει την εφαρμογή της
Σύμβασης και να ορίζουν τους υποψηφίους του Γραφείου του COP και τους Περιφερειακούς
Συντονιστές σε συμφωνία με τις συστάσεις 4.9 και 8.3 των Κατευθυντήριων Οδηγιών για το
άρθρο αυτό.
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Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για το άρθρο 5.3 που υιοθετήθηκαν στην 3η Σύνοδο
των Μερών περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης FCTC/COP/3(7) (διαθέσιμη στο
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_DIV3-en.pdf?ua=1, σελ. 5).
2) Απόφαση FCTC/COP8 (6) - Relationship of the Convention Secretariat with other
international entities: observer status.
Βάσει της απόφασης αυτής, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο της Γραμματείας
της Σύμβασης ως προς την προώθηση της εφαρμογής της «πρότυπης πολιτικής του
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών στην πρόληψη απέναντι στην εμπλοκή της
καπνοβιομηχανίας», αλλά και της σημασίας συμμετοχής στις συναντήσεις των διοικητικών
σωμάτων των Διακυβερνητικών Οργανισμών για την προώθηση της Σύμβασης Πλαίσιο,
καλούνται τα Μέρη να προωθήσουν τη συνοχή της πολιτικής για τον έλεγχο του καπνού
μέσω των αντιπροσωπειών στους Διακυβερνητικούς οργανισμούς, με ειδική αναφορά
μάλιστα στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), όπου γίνονται σημαντικές συζητήσεις ως
προς τη διακοπή της χρηματοδότησης που δέχεται από την καπνοβιομηχανία για
προγράμματα καταπολέμησης της παιδικής εργασίας στις καλλιέργειες καπνού και
προστασίας των δικαιωμάτων των εργατών.
3) Απόφαση FCTC/COP8 (12) - Maximizing transparency of delegations from
Parties and observers to the Conference of the Parties, its subsidiary bodies and other WHO
FCTC meetings.
Βάσει της απόφασης αυτής, τα Μέρη παροτρύνονται εκ νέου να επιταχύνουν και
να ενδυναμώσουν την εφαρμογή του άρθρου 5.3 της Σύμβασης και των Κατευθυντήριων
Οδηγιών που έχουν υιοθετηθεί ως προς αυτό, να παραμένουν σε εγρήγορση για τις
προσπάθειες της καπνοβιομηχανίας να υπονομεύσει τη διαμόρφωση και εφαρμογή των
πολιτικών δημόσιας υγείας ενάντια στον καπνό και να ορίζουν τα μέλη των αντιπροσωπειών
ή επιτροπών ή οποιωνδήποτε οργάνων βάσει των αποφάσεων των Συνόδων σε συμφωνία
με τις συστάσεις 4.9 και 8.3 των Κατευθυντήριων Οδηγιών για το άρθρο αυτό. Επιπλέον, η
Γραμματεία της Σύμβασης θα υπενθυμίζει στις προσκλήσεις προς τα Μέρη τις υποχρεώσεις
που έχουν ως προς τα παραπάνω, τα Μέρη θα πρέπει κατά τον ορισμό αντιπροσώπων στη
Σύνοδο ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή επιτροπή αυτής να υποβάλλουν τυπικές δηλώσεις,
βάσει υποδείγματος, ότι έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 5.3 της Σύμβασης και
έχουν λάβει υπόψη τις Συστάσεις 4.9 και 8.3 των Κατευθυντήριων Οδηγιών για το άρθρο
αυτό, ενώ θα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Σύγκρουσης
Συμφερόντων (Declare of Interest – DOI’s) από τους Διακυβερνητικούς Οργανισμούς και τις
ΜΚΟ, καθώς και το κοινό και τα ΜΜΕ (σε εθελοντική βάση για τα Κράτη – Μέρη).
3) Απόφαση FCTC/COP8 (15) - Progress towards the entry into force of the Protocol
to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products.
Καλούνται τα Μέρη της Σύμβασης να κυρώσουν, αποδεχτούν, εγκρίνουν,
επιβεβαιώσουν επίσημα ή προχωρήσουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές ισχύουσες
διαδικασίες, και να συμμετέχουν συνολικά στο Πρωτόκολλο για την καταπολέμηση του
παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, αλλά και να υπερασπιστούν και προωθήσουν
αναλόγως το Πρωτόκολλο στα κατάλληλα fora, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός
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Τελωνείων, το Γραφείο των Η.Ε. για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι σχετικοί Διακυβερνητικοί
Οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουν.
4) Απόφαση FCTC/COP8 (17) - Tobacco advertising, promotion and sponsorship:
depiction of tobacco in entertainment media.
Υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις που έχουν τα Μέρη ως προς τις απαγορεύσεις της
διαφήμισης, προώθησης και χορηγίας των προϊόντων καπνού και με διασυνοριακό
αντίκτυπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης και ειδικότερα την υποχρέωση της
παραγράφου 2, σύμφωνα με την οποία «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 επικράτειά του».
Οι κατευθυντήριες οδηγίες για το άρθρο 13 που υιοθετήθηκαν στην 3η Σύνοδο των
Μερών
περιλαμβάνονται
στην
απόφαση
FCTC/COP/3(12)
(διαθέσιμη
στο
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_DIV3-en.pdf, σελ. 33-51).
5) Απόφαση FCTC/COP8 (18) - Protection of public health policies with respect to
tobacco control from commercial and other vested interests of the tobacco industry.
Υπενθυμίζεται εκ νέου στα Μέρη της Σύμβασης η ανάγκη επαγρύπνησης και
ενημέρωσης για τις προσπάθειες της καπνοβιομηχανίας να υπονομεύσει ή να ανατρέψει
τον έλεγχο του καπνού, την επιθετική και / ή παραπλανητική τακτική της
καπνοβιομηχανίας, τη χρησιμοποίηση παγκόσμιων φιλανθρωπικών προσεγγίσεων για τη
χρηματοδότηση ή συνεργασία με επιστημονικά, οικονομικά δίκτυα και δίκτυα υγείας και
συνεπώς την υπονόμευση των υποχρεώσεων των Μερών ως προς το σύνολο της Σύμβασης,
αλλά ιδιαίτερα ως προς το άρθρο 5.3., τη δημιουργία πολιτικών συμμαχιών σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο με στόχο την υπονόμευση των πολιτικών ελέγχου του καπνού και την
προσπάθεια εμπλοκής της καπνοβιομηχανίας και όσων εκπροσωπούν τα συμφέροντά της
στις υπηρεσίες, προγράμματα και πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στους στόχους της Βιώσιμης
Ανάπτυξης και τα Μη Μεταδοτικά Νοσήματα.
Τα Μέρη ενθαρρύνονται, σε συμφωνία με το άρθρο 5.3 και τις κατευθυντήριες
οδηγίες επ’ αυτού, να εντείνουν τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης, όσον αφορά τη
χρηματοδότηση από την καπνοβιομηχανία ή από τρίτους που σχετίζονται με αυτή σε
ερευνητικά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και σχετικούς διεθνείς Διακυβερνητικούς
και Μη Κυβερνητικούς οργανισμούς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης πολιτικών
που θα εμπόδιζαν τη χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων τέτοιων ιδρυμάτων στην
ανάπτυξη πολιτικής. Nα αναπτύσσουν επιπλέον διεθνή συνεργασία μέσω της υποχρέωσης
της καπνοβιομηχανίας να παρέχει πληροφορίες για δραστηριότητες, όπως έρευνα,
μάρκετινγκ, lobbying, υποβολή προτάσεων πολιτικής, χρηματοδότηση τρίτων ή ΜΚΟ και
δημοσιοποίησης αυτών, να ενδυναμώσουν περαιτέρω τη συνοχή πολιτικής εντός των
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εθνικών κυβερνήσεων και να φροντίσουν ώστε όλοι οι κυβερνητικοί τομείς – όχι μόνο η
υγεία – συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 5.3, καθώς και να
αντικατοπτρίζεται αυτό και στη συμμετοχή σε κυβερνητικά όργανα εντός των Ηνωμένων
Εθνών. Να προωθούν, ακόμα, εντός των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών στους
οποίους συμμετέχουν, αλλά και σε μη κυβερνητικούς δρώντες, ιδιαίτερα όσους
ασχολούνται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τα Μη Μεταδοτικά Νοσήματα, την υιοθέτηση
πολιτικών κατά της επιρροής της καπνοβιομηχανίας και να προωθούν σε διεθνές και
περιφερειακό επίπεδο την εφαρμογή του άρθρου 5.3 για την ελαχιστοποίηση της
εμπλοκής της καπνοβιομηχανίας ως προς ειδικότερα τα άρθρα 17, 18 και 19.
6) Απόφαση FCTC/COP8 (19) - Implementation of Articles 17 and 18 (alternative
livelihoods and protection of the environment).
Λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι τα εσωτερικά έγγραφα της
καπνοβιομηχανίας εσωκλείουν στρατηγικές ελέγχου της φωνής των καπνοκαλλιεργητών ως
μέσο φραγής των εθνικών και διεθνών πολιτικών ελέγχου του καπνού, ότι χρησιμοποιείται,
ως μέσο φραγής της εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο, το επιχείρημα της καπνοβιομηχανίας
ότι τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης καπνού θα εξαφανίσουν τις οικονομικές ωφέλειες σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο και θα μειώσουν την απασχόληση, οι σχετικές αποφάσεις που έχει
λάβει η Σύνοδος στο παρελθόν για τις οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές αντί του καπνού
καλλιέργειες, τα υπάρχοντα δεδομένα και σχετικές εκθέσεις για την παιδική εργασία και τη
χρεοδουλεία, καθώς και ότι η αλλαγή της χρήσης της γης σε καλλιέργειες άλλες από τον
καπνό, που θα οδηγήσουν σε μείωση της ζήτησης για καπνό, είναι κεντρικό μέτρο για τη
διαφύλαξη της υγείας και του βιοπορισμού των καπνοκαλλιεργητών, αλλά και ενδυνάμωσης
του άρθρου 5.3. Υπό το πλαίσιο αυτό, τα Μέρη καλούνται να υποστηρίξουν και να
ενδυναμώσουν την εφαρμογή των άρθρων 17 και 18, να συνεργάζονται διατομεακά και να
ευαισθητοποιούν για τις συνέπειες της παραγωγής, καλλιέργειας και κατανάλωσης
καπνού στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον, να ενθαρρύνουν την εναλλαγή σε άλλες
καλλιέργειες αντί του καπνού και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές
εξωτερικές αντι-οικονομίες που σχετίζονται με την παραγωγή και καλλιέργεια του καπνού.
7) Απόφαση FCTC/COP8 (22) - Novel and emerging tobacco products.
Με βάση την απόφαση αυτή, σημειώνεται η σχετική έκθεση του Π.Ο.Υ.
(FCTC/COP/6/14) ως προς την εξέλιξη των νέων προϊόντων καπνού, τις στρατηγικές
μάρκετινγκ που ακολουθούνται, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στη δημόσια υγεία από
άποψη τοξικότητας, πιθανότητας εθισμού και αντίληψης. Μνημονεύονται, επίσης, οι
αποφάσεις που ελήφθησαν ως προς την παρακολούθηση και έλεγχο των εξελίξεων στην
αγορά και της χρήσης των νέων και αναδυόμενων προϊόντων, με ειδική αναφορά στα
«θερμαινόμενα» (“heat-not-burn”) προϊόντα καπνού, σημειώνεται το γεγονός ότι
προωθούνται στην αγορά με επικλήσεις περί «μειωμένης βλάβης για την υγεία» ή
«καθαρότερες εναλλακτικές σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα» ή «χωρίς καπνό
εναλλακτικές σε σχέση με το κάπνισμα», ότι τα νέα προϊόντα καπνού δεν παύουν να είναι
προϊόντα καπνού και συνεπώς υποκείμενα στις προβλέψεις της Σύμβασης. Σημειώνεται,
επίσης, το γεγονός ότι σε κάποια από τα προϊόντα αυτά, πάλι ειδικότερα ως προς τα
θερμαινόμενα, υπάρχει ενδεχόμενη δυσκολία κατάταξης και ορισμού τους εξαιτίας των
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ιδιοτήτων τους, π.χ. των εκπομπών τους που δυσχεραίνουν τη συνολική εφαρμογή της
Σύμβασης, όπως επίσης και ότι οι εθνικές σε παγκόσμιο επίπεδο ρυθμιστικές στρατηγικές
διαφέρουν κυρίως ως προς τη νομοθεσία περί σημείων χρήσης (smoke-free environments
legislation), καθώς και ότι εξαιτίας της πολύ πρόσφατης παρουσίας των νέας γενιάς
θερμαινόμενων προϊόντων καπνού δεν υπάρχει συνολικά εμπειρία ρύθμισης αυτών ή των
συσκευών με τις οποίες χρησιμοποιούνται και δεν υπάρχει καθοδήγηση στην ταξινόμηση και
ρύθμισή τους. Για τους λόγους αυτούς, υπενθυμίζονται στα Μέρη οι υποχρεώσεις που έχουν
από τη Σύμβαση ως προς τα νέα και αναδυόμενα προϊόντα καπνού, όπως τα θερμαινόμενα
προϊόντα, και τις συσκευές που σχεδιάζονται για τη χρήση τους και καλούνται να λάβουν
μέτρα προκειμένου να εμποδίζουν την έναρξη χρήσης τους, να προστατεύουν τα άτομα
από τις εκπομπές τους και ρητά να επεκτείνουν το πεδίο της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
ως προς τα σημεία χρήσης και σε αυτά (άρθρο 8). Επίσης, να αποτρέπουν τις επικλήσεις
για τη βλάβη για την υγεία ως προς αυτά τα προϊόντα, να εφαρμόσουν μέτρα κατά της
διαφήμισης, προώθησης και χορηγίας (άρθρο 13), να ρυθμίσουν και να κοινοποιούν το
περιεχόμενο (συστατικά) τους (άρθρα 9 και 10), να προστατεύουν τις πολιτικές και δράσεις
για τον έλεγχο του καπνού από όλα τα εμπορικά και κεκτημένα συμφέροντα που
υπάρχουν ως προς αυτά, συμπεριλαμβανομένων και της καπνοβιομηχανίας (άρθρο 5.3).
Καλούνται, επίσης, να τα ρυθμίσουν, συμπεριλαμβανομένης και της απαγόρευσης ή
περιορισμού, της παραγωγής, εισαγωγής, διανομής, παρουσίασης, πώλησης και χρήσης
των νέων και αναδυόμενων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, καθώς και να εφαρμόσουν τα προαναφερόμενα μέτρα
και στις συσκευές μέσω των οποίων τα προϊόντα αυτά καταναλώνονται και τέλος να
παρακολουθούν και να αναφέρουν περιοδικά όλες τις εξελίξεις στην αγορά και τη χρήση
τους.
Το σύνολο των Παραρτημάτων και τροποποιήσεων της Σύμβασης Πλαίσιο, όπως
έχουν υιοθετηθεί από τα Μέρη βάσει των Αποφάσεων που έχουν ληφθεί διαχρονικά έως
σήμερα, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σε επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και νομικό
επίπεδο, ως προς τη διευκόλυνση της εφαρμογής της από τα Μέρη, αλλά και ως προς το
Πρωτόκολλο για την Καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού και το
περιεχόμενο των Αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την πρώτη Σύνοδο των Μερών του
Πρωτοκόλλου (MOP 1) στις 8-10 Οκτωβρίου 2018, είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της
Σύμβασης (https://www.who.int/fctc/en/).
Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού
πλαισίου, αλλά και του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνει η Σύμβαση Πλαίσιο για τον
Έλεγχο του Καπνού, καθώς και η μελλοντική εθνική κύρωση του Πρωτοκόλλου για την
Καταπολέμηση της Παράνομης Εμπορίας προϊόντων καπνού, κρίνεται καίρια από τη συνεχή
δέσμευση σε εθνικό, περιφερειακό και διακυβερνητικό επίπεδο επί της συνολικής πολιτικής
απέναντι στην επιδημία του καπνού και για το λόγο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας η
προώθηση των σχετικών Αποφάσεων στο σύνολο των δημοσίων φορέων της χώρας, αλλά
και των εθνικών αντιπροσωπειών σε Διακυβερνητικούς Οργανισμούς.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας είναι στη διάθεση οποιουδήποτε πολίτη,
φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και διευκρίνισης
επί των ζητημάτων που αφορούν στα ανωτέρω με στόχο τη συνοχή και την
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αποτελεσματικότητα της πολιτικής ενάντια στις καταστροφικές συνέπειες από την
κατανάλωση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1. Υπουργείο Εξωτερικών (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης του περιεχομένου των
ανωτέρω αποφάσεων σε όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες Διακυβερνητικών Οργανισμών)
Βασ. Σοφίας 1, ΤΚ 10671, Αθήνα
2. Υπουργείο Οικονομικών (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης του περιεχομένου των
ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς και εθνικές αντιπροσωπείες Διακυβερνητικών
Οργανισμών υπό την εποπτεία του)
Νίκης 5-7, ΤΚ 10180, Αθήνα
3. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης του
περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς και εθνικές αντιπροσωπείες
Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία του)
Νίκης 5-7, ΤΚ 10180, Αθήνα
4. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (με την επιπλέον
υποχρέωση προώθησης του περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς
και εθνικές αντιπροσωπείες Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία του)
Σταδίου 29, ΤΚ 10559, Αθήνα
5. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης του
περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς και εθνικές αντιπροσωπείες
Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία του)
Μεσογείων 119, ΤΚ 11526, Αθήνα
6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης
του περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς και εθνικές
αντιπροσωπείες Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία του)
Αχαρνών 2, ΤΚ 10176, Αθήνα
7. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 10674, Αθήνα
8. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης του
περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς και εθνικές αντιπροσωπείες
Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία του)
Π. Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 10177, Αθήνα
9. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης
του περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς και εθνικές
αντιπροσωπείες Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία του)
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε 1 - Ε 2, ΤΚ 18510, Πειραιάς
10. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης (με την επιπλέον
υποχρέωση προώθησης του περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς
και εθνικές αντιπροσωπείες Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία του)
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ 10163, Καλλιθέα
11. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Μεσογείων 227-231,ΤΚ 15561, Χολαργός
12. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ευαγγελίστριας 2, ΤΚ 10563, Αθήνα
13. Υπουργείο Τουρισμού
Λεωφόρος Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα
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14. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 151 80
15. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (με την επιπλέον
υποχρέωση προώθησης του περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς
και εθνικές αντιπροσωπείες Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία της)
Λεωφ. Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα
16. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 15669, Παπάγου
17. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, Αθήνα
18. Υπουργείο Εσωτερικών (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης του περιεχομένου των
ανωτέρω αποφάσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού)
Σταδίου 27, ΤΚ 10559, Αθήνα
19. Βουλή των Ελλήνων (ΒτΕ)
Μέγαρο Βουλής, ΤΚ 10021, Αθήνα
20. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (με την επιπλέον υποχρέωση προώθησης του
περιεχομένου των ανωτέρω αποφάσεων στους εθνικούς φορείς και εθνικές αντιπροσωπείες
Διακυβερνητικών Οργανισμών υπό την εποπτεία της)
Καρ. Σερβίας 10, ΤΚ 10184, Αθήνα
21. Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ)
Χαλκοκονδύλη 17, ΤΚ 10432, Αθήνα
22. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, ΤΚ 10564, Αθήνα
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, ΤΚ 10674, Αθήνα
2. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
Βασ. Σοφίας 2, Βουλή των Ελλήνων, ΤΚ 10021, Αθήνα
3. Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
Ζαλοκώστα 10, ΤΚ 10671, Αθήνα
4. Τράπεζα της Ελλάδας
Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 10250, Αθήνα
5. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ – Τομέας Δημόσιας Υγείας)
Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, TK 11521, Αθήνα
6. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)
Αγράφων 3-5, TK 15123, Μαρούσι
7. Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας
Ηπίτου 17Β, Αθήνα 105 57
8. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ποταμιανού 6, TK 11528, Αθήνα
9. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
Λ. Μεσογείων 152, TK 11572, Αθήνα
10. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Αν. Τσόχα 18-10, TK 11521, Αθήνα
11. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης
Παπαδιαμαντοπούλου 4, TK 11528, Αθήνα
12. Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία
Καισαρείας 6, TK 11527, Αθήνα
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13. Κέντρο Έρευνας του Καπνίσματος και του Καρκίνου του Πνεύμονος
Ηπίτου 17, TK 10557, Αθήνα
14. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Σωρανού του Εφεσίου, TK 11527, Αθήνα
15. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3, TK 10675, Αθήνα
16. Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ
Εγνατίας 154, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη
17. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 47, TΚ 10676, Αθήνα
18. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Σορβόλου 24, ΤΚ 11636, Αθήνα
19. Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Αβέρωφ 21, ΤΚ 10433, Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Γραφείο Υπουργού Υγείας
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
Γραφείο Γ. Γραμματέα Υγείας
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
Γραφείο Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα Υγείας
Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (με την υποχρέωση
προώθησης του περιεχομένου των ανωτέρω
αποφάσεων
στους
ορισμένους
εθνικούς
εκπροσώπους,
μέλη
ομάδων
εργασίας,
εμπειρογνώμονες, μονοπρόσωπα και συλλογικά
όργανα, κλπ. του Υπουργείου Υγείας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς)
8. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων – Τμήμα Λοιπών Εξαρτήσεων
9. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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