
 

1 
 

Προς: Υπουργείο Υγείας  

κ. Αντρέα Ξάνθο 

Υπουργό Υγείας 

 

Κοιν:  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  

κ. Νικόλαο Τόσκα  

Αναπληρωτή Υπουργό 

 

Bουλή των Ελλήνων 

κ. Νικόλαο Βούτση 

Πρόεδρο 

 
Αθήνα, 15  Μαρτίου 2017 

Α.Π. 4414  
 

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  
 

                                                         

Με αφορμή την εγκύκλιο που εξεδόθη -κατ’ εφαρμογή του Ν. 4419/2016 με τον 

οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 

2014/40/ΕΕ, βάσει της οποίας προβλέπεται η καθολική απαγόρευση του 

καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, με 

αυστηρές ποινές για τους παραβάτες, θα θέλαμε να δηλώσουμε την 

ικανοποίησή μας ως Επιστήμονες αλλά και ως Πολίτες αυτής της χώρας.   

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία λαμβάνει πρωτοβουλίες και στηρίζει κάθε 

ενέργεια που έχει ως άμεσο στόχο την πρόληψη και τη διακοπή του 

καπνίσματος. Θεωρούμε ότι η επιτυχής εφαρμογή της εγκυκλίου, αποτελεί 

μονόδρομο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών, τη μείωση του 

κινδύνου ανάπτυξης συχνών και σοβαρών πνευμονοπαθειών.  

 

Δυστυχώς στη χώρα μας, παρά τις όποιες προσπάθειες εφαρμογής της 

νομοθεσίας έγιναν στο παρελθόν, οι αριθμοί εξακολουθούν να είναι 

απογοητευτικοί σχετικά με τη μείωση ή τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς το 

35%-40% των Ελλήνων καπνίζουν, ενώ στα οικονομικά αναπτυγμένα κράτη το 

αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 15% έως 20%. Παράλληλα τα ποσοστά 

των ασθενών με χρόνιες Πνευμονοπάθειες, όπως η Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια, τα τελευταία χρόνια αυξάνονται δραματικά εξαιτίας του 

τσιγάρου  

 

   Το κάπνισμα ευθύνεται για το 15% των πνευμονοπαθειών, ενώ το 90% των              

πασχόντων από καρκίνο του πνεύμονα είναι καπνιστές. 
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 To 10,6% των Ελλήνων πάσχει από Χρόνια Αποφρακτική 

Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) γνωστή και ως νόσο των καπνιστών, καθώς  

η επίπτωση της συνδέεται ευθέως με την επίπτωση του καπνίσματος.  

 Στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες η ΧΑΠ οφείλεται στο κάπνισμα, 

ενεργητικό και παθητικό.  

 Η ΧΑΠ ευθύνεται για το 13% των νοσηλειών, ενώ το 56% αυτών που 

πάσχουν δεν το γνωρίζουν.  

 

   Κάθε ασθενής με ΧΑΠ κοστίζει 5.600 ευρώ ετησίως.  

 

 Η ΧΑΠ είναι σήμερα η τρίτη αιτία θανάτου, ενώ αποτελεί και την 5η αιτία  

     αναπηρίας. 

 

 Επειδή η ΧΑΠ σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα, ο επιπολασμός της μπορεί 

να μειωθεί κυρίως με τον αποτελεσματικό έλεγχο του καπνίσματος. 

 Αν οι Πολίτες σταματούσαν το κάπνισμα σήμερα, σε 20-30 χρόνια οι 

χρόνιες Πνευμονοπάθειες, όπως είναι η ΧΑΠ,  θα είχαν μειωθεί ή ακόμη και 

εξαφανιστεί. 

 

Επίσης το 9% των Ελλήνων πάσχει από Άσθμα. Το κάπνισμα αυξάνει το 

κίνδυνο ανάπτυξης του και σίγουρα επιβαρύνεται από αυτό. Οι μη καπνιστές 

που εκτίθενται παθητικά στο κάπνισμα, από το δευτερογενή και τριτογενή 

καπνό, είναι κυρίως τα έμβρυα και τα παιδιά, που αντιμετωπίζουν υψηλότερο 

κίνδυνο να μην αναπτυχθούν σωστά οι πνεύμονές τους, να  προσβληθούν 

από λοιμώξεις και χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπως το άσθμα και η ΧΑΠ στην 

ενήλικο ζωή.  

 

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, στους καταστατικούς της στόχους της 

οποίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για 

τα πνευμονολογικά νοσήματα  και η σημασία της διακοπής του καπνίσματος,  

έχει διοργανώσει και βρίσκεται σε εξέλιξη ενημερωτική εκστρατεία για το Άσθμα, 

τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και τη σημασία της διακοπής του 

καπνίσματος στην αντιμετώπιση τους, με τίτλο «Πρόσεξε τα Πνευμόνια 

σου..σαν τα Μάτια σου». 

 

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας και να 

απαιτήσουμε αυτή τη φορά να προσπαθήσουμε ο καθένας από το ρόλο του 

για την εφαρμογή της καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος (από τις 
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δημόσιες υπηρεσίες, τα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα,  

τις καφετέριες, τα εστιατόρια μέχρι και τους χώρους του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου), συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής  

μας.  

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Αν οι Πολίτες σταματούσαν το κάπνισμα σήμερα, σε 20-30 χρόνια οι χρόνιες 

Πνευμονοπάθειες όπως η ΧΑΠ θα είχαν μειωθεί ή ακόμη και εξαφανιστεί ενώ 

σήμερα αποτελούν την 3η αιτία θανάτου και την 5η αιτία αναπηρίας. 

 

                                                           Με τιμή, 

                   Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας 

 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

Μιχαήλ Τουμπής 

 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Βασιλακόπουλος 

 

 


