
Στην πρόταση Νόμου «περί λήψεως μέτρων γιά την προστα
σία τοΰ κοινού άπό τις βλαπτικές ούριες τού καπνίσμα-
τος».

Π’)6ς τΐ/ν Βουλήν ιών Ελλήνων

EHvas πια. κοινή συνείδηση ότι τό κάθισμα προκαλεί βρα
χύ πρόΨεσμα ποικίλες βλάβες τής υγείας τοϋ άνψρώπου. Α
ναλυτικές μελέτες πού έχουν γίνει κατά καιρούς σέ διάφορες 
χώρες τοϋ εξωτερικού καΨώς καί εργαστηριακές έρευνες έ
χουν αποδείξει ότι ά-πό τή χρήση τοΰ τσιγάρου συνοπεία τής 
πίττας καί τής νικοτίνης άλλα καί τών άλλων επιβλαβών ού- 
τιών πού περιέχει, ή ζημία πού προκαλείται στον άνψρώπινο 
οργανισμό είναι προίοΰσα καί άπό κάποιο σημείο καί πέρα επι
κίνδυνη.

Εάν άνεκαλύπτετο τήμερα ό καπνός καί ταυτόχρονα ήταν 
γνωστές ο: δυσμενείς του συνέπειες στην υγεία τοΰ άνψρώ
που. είναι βέβαιο ότι τά κράτη Ψά απαγόρευαν τή χρήση του 
καί ή τυχόν παράνομη χρησιμοποίησή του Ψά έπέσυρε ποινές 
ανάλογες μέ εκείνες πού προβλέπουν οΐ διατάξεις περί εμπο
ρίας καί χρήσης ναρκωτικών. Δυστυχώς, ή άπό αίώνων χρη
σιμοποίησή του σέ συνδυασμό μέ τή συνήθεια άλλα καί τά οι
κονομικά ώρέλη του τοσο στο κράτος, όσο καί σέ ορισμένες 
τάξεις άνψρώπων έχουν επιβάλλει τή «νομιμότητά» του υπο
βαθμίζοντας ταυτόχρονα τό κοινωνικό του κόστος. Θά ήταν 
επομένως υπερβολή άλλά καί πρόωρο, — χωρίς τό απώτερο 
μέλλον νά τό άπο κλείει — νά ισχυριζότανε κανείς τήν ορι
στική άπαγόρευσή του.

Είναι όμως λογικό καί αναγκαίο ·— καί ίσως λίγο άργά 
— νά ληφΨοΰν άπό τήν πολιτεία τά μέτρα εκείνα πού νά έπι- 
σημαινούν ανάγλυφα τούς κινδύνους πού προκαλεί ή χρήση του 
τόσο σέ ένα έκαστο χωριστά, όσο καί γενικότερα μέ τήν ΰπο- 
βάΨμιση τής βιολογικής αντοχής τοΰ Λαοΰ καί τοΰ ΈΨνους.

Νά λη-φΨοΰν τά μέτρα εκείνα πού νά κάνουν συνείδηση στα 
άτομα καί οτό σύνολο, στοές εθισμένους καπν στες. άλλά 
καί στους μή καπνιστές, τις συνέπειες πού έχει ή χρήση τοΰ 
καπνού. Καί τά μέτρα αυτά Ψά ήταν δύο ειδών: Τά διαφωτι- 
στικ,ά καί τά νομοθετικά. Καί ώς πρός τά πρώτα, τό 'Υ
πουργείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών έχει ξεκινήσει μία προσ
πάθεια διαφώτισης τής κοινής γνώμης τήν οποία όμως Ψά 
πρέπει νά τήν γενικεύσει καί νά τήν έντείνει. Ή συνείδηση τοΰ 
κίνδυνου αποκτάται καί εμπεδώνεται μέ τή συνεχή διαφώτιση.

Δεν εχει όμως προχωρήσει ή πολιτεία στή λήψη τών αναγ
καίων νομοθετικών μέτρων πού Ψά συμβάλλουν στον περιο
ρισμό τών κινδύνων ά.τό τή χρήση τοΰ καπνού. Οι διομηχα- 
ν.ες -/απνο. -ού τότα κέοδη αποκομίζουν απτό τήν εμπορία τοϋ 
προϊοντος τους κλονίζοντας μάλιστα τήν ύγεία τοΰ Λαοΰ. 
πρέπει νά υποχρεώνουν νά αΰτοπροσδ-.ορίζουν τό κίνδυνο τής 
ύ-.ειας πού προκαλεί ή χρήση τοΰ προϊόντος τους.

Η παρούσα πρόταση νόμου φιλοδοξεί νά άποτελέσει μόνο 
τήν άρχή τών γενικότέρων καί αποτελεσματικών μέτρων τής 
συν· ιδητοπο.η·ης τών κινδύνων πού προκαλεί το τσιγάρο στον 
L/., ώπινο όογαν-.σμό κα! τήν προοδευτική περιστολή τής χρή
σης του. "Ετσι προβλέπεται: Μέ τό άρψρο ένα κά3ε επιχείρη
ση ή καπνοβιομηχανία παρασκευής τσιγάρου, ύποχρεοΰται νά 
αναγράφει καί σέ κάψε κουτί άλλά καί σέ κά-Se τσιγάρο τήν 
περιεκτικότητα του σέ πίσσα καί νικοτίνη.

Με τήν παράγραφο 1 τοΰ άρψρου δύο ύποχρεοΰνται οι ίδιες 
οι επιχειρήσεις νά συγκροτούν στους κόλπους τους έργ~·στή- 
ρεο χημικών αναλύσεων πού Ψά αναλύουν- Ή ακρίβεια καί υπευ
θυνότητα τήν περιεκτικότητα τοΰ καπνού σέ βλαπτικές ουσίες 
καταχωρώντας τά στοιχεία πού Ψά προκύπτουν σε ειδικό επί
σημο βιβλίο. Μέ τή παράγραφο δύο τοΰ αυτού άρψρου προ- 
βλεπεται ή αποστολή καταστάσεων μέ τά ακριβή στοιχεία τών 
αναλύσεων σέ ειδική επιτροπή τοΰ Υ.Κ.Υ. πού προβλέπεπαι 
απο τό άρψρο 4 τής παρούσας πρότασης νόμου.

Μέ τό άρψρο 3 προβλέπεται ή προσωρινή διακοπή τής λει
τουργίας τής επιχείρησης σέ περίπτωση πού δέ διαψέτει τέ
τοιο εργαστήριο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μέ τό άρψρο 4 προβλέπεται ή αναγραφή τής περιεκτικότη
τας σέ πίσσα καί νικοτίνη καί στά πακέτα ή σακ/.οΰλες πού

Με το άρψρο ΰ προβλεπεται ή σύσταση ειδικής επιτροπής ε
λέγχου στους κόλπους τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρε
σιών πού έχει σαν σκοπό τόν έλεγχο καί τήν παρακολούΨηση 
όλου τοΰ φάσματος βιομηχανοποίησης διακίνησης καί πώλη
σης τσιγάρων καί καπνού σέ σχέση μέ τήν εφαρμογή τών δ-.α- 
σάξ...-/ τ?,ς πρότασης νόμου.

ΔΙέ τή παράγραφο 2 τοΰ ίδιου άρψρου προβλέπεται ό τρόπος 
καί ή σύνψεση τής Επιτροπής Ελέγχου.

Μέ το άρψρο 6 προβλέπεται ή μή εισαγωγή τσιγάρων, πού
ρων ή καπ;οΰ άν δέν αναγράφουν τήν περιεκτικότητα τών 
ύλ-ε.ιτικών ουσιών.

.‘.Ιέ τό άρψρο 7 απαγορεύεται ή διαφήμιση άπό τά μέ-α μα- 
ζΐΆ.,ς ενημέρωσης καί τόν τύπο εν γένει, τσιγάρων ή καπνού, 
καί προβλέπεται ή ποινική δίωξη τής διαφημιζόμενης βιομη
χανίας καί τοϋ διαφημιστή.

Μέ τή παράγραφο I τού άρψρου 8 προβλέπονται ο: επιβαλ
λόμενε; ποινές σέ κάΨε -ύπεΰΨυνο πού δε τηρεί τις διατάξεις 
τής παρούσας πρότασης. Μέ τή παράγραφο 2 προβλέπεται καί 
ή προσωρινή στέρηση τού δικαιώματος άσκησης τοϋ έπαγελ- 
ματος._

Τό άρψρο £ εισάγει έπιβαρυντική περίπτωση όταν οί 
γραφόμενες τιμές πίσσας καί νικοτίνης είναι ψευδείς.

Τό άρψρο !0 προβλέπει τή δημοσίευση τής καταδικασ 
άπόφα-ης διά τοΰ τύπου καί τήν άνακΟ-.νωσή της άπο το ρ 
φωνο καί τή τηλεόραση.

Τέλος μέ τό άρψρο 11 προβλέπεται ή ισχύς τής 
σας πρότασης νόμου 6 μήνες μετά τή δημοσίευσή της καί 
το γιά νά δοΨεί ό άπαιτούμενος χρόνος στις καπνοβιομηχ 
;ά δημιουργήσουν τεχνικές καί εργαστηριακές προΰπο-3 
εφαρμογής τών διατάξεων.
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"Ετσι έχει ή παρούσα πρόταση νόμου πού έχουμε τη τιμή νά 
εισάγουμε πρός συζήτηση στήν 'ΕΨνική Αντιπροσωπεία και 
ιχ παρακαλέσουμε νά τήν περιϊάλει μέ τή-; εμπιστοσύνη της.
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Π ΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί λήψεως μέτρων γιά τήν προστασία τ·„> κοινού άπό τις 
βλαπτικές ουσίες τοΰ καπνίσματος.

Άρθρο 1.

Βιομηχανίες ή Επιχειρήσεις πού παρασκευάζουν η συσκευά
ζουν τσιγάρα, μέ οίανδήποτε νομική μορφή κα: α·, λειτουρ
γούν, ύποχρεοΰνται ;

α) ιΝ'ά ότιαγράφοον σέ κάΨε κυτίο τσιγάρων τήν περιεκτι
κότητα του σέ πίσσα καί νικοτίνη.

£) Νά αναγράφουν σέ κάθε σσιγάσο τή; περ.ε/.τ-.κοτητυ του 
σέ πίσσα καί νικοτνη.

Άρ-3?ο 2.

1. Κάθε καπνοβιομηχανίϊ ή επιχείρηση τού προηγουμένου 
άρθρου ύποχρεοΰται νά συγκροτεί στους κόλπους της εργα- 
στήριο χημικών αναλύσεων άπό ειδικούς επιστήμονες μέ απο
κλειστικό σκοπό τήν ανάλυση καί τόν προσδιορ'σμό τών βλα
πτικών ούσ-ών το-ΰ έπεξεργαζόμενου καπνού. Τά προκύπτον- 
τα στοιχεία κάθε επεξεργασίας καταχωρ:ϋ·<τα: σέ είδ·κό βι
βλίο πού τηρεί ή επιχείρηση. Ψεώρημένο άπο τήν επιτροπή 
τοΰ άσθρου 5 τής παρούσας.

2. Καταστάσεις τών αναλυτικών αποτελεσμάτων τής έρευ
νας υποβάλλονται στήν έπιτροπή τοΰ άρθρου 5 στό τέλος κάψε 
μήνα.

Άρθρο 3.

Έάν οίαδήποτε καπνοβιομηχανία δέν διάθετε: τό εν λόγω 
εργαστήριο ή λειτουργεί τούτο πλημμελώς. έπ:βάλλεται σ'


