
 

  

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΚΑΙ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.ΤΟΥΝΤΑΣ 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Μελέτη των Καπνιστικών Συνηθειών και των Παραγόντων που Σχετίζονται με 

Αυτές σε Αντιπροσωπευτικό Δείγμα του Ενήλικου Ελληνικού Πληθυσμού 

 

 

 

Σωτηρίας Σχορετσανίτη 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 2013  

 



                      

        1 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΚΑΙ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.ΤΟΥΝΤΑΣ 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Μελέτη των Καπνιστικών Συνηθειών και των Παραγόντων που Σχετίζονται με 

Αυτές σε Αντιπροσωπευτικό Δείγμα του Ενήλικου Ελληνικού Πληθυσμού 

 

 

 

Σωτηρίας Σχορετσανίτη 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 2013  

 

 



                      

        2 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Μελέτη των Καπνιστικών Συνηθειών και των Παραγόντων που Σχετίζονται με Αυτές σε 

Αντιπροσωπευτικό Δείγμα του Ενήλικου Ελληνικού Πληθυσμού 

 

 

Σωτηρίας Σχορετσανίτη 

 

 

Ημερομηνία αιτήσεως του υποψηφίου: 18/05/2007 

Ημερομηνία ορισμού του θέματος: 15/04/2008 

Ημερομηνία καταθέσεως της διδακτορικής διατριβής: 30/12/2013 

Ημερομηνία ορισμού 3 μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: 19/07/2007 

Μέλη της 3 μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής:      

κ. Γιάννης Τούντας (Επιβλέπων), Καθηγητής ΕΚΠΑ 

κα. Βικτωρία Καλαποθάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

κα. Μαρία Καντζανού, Λέκτορας ΕΚΠΑ 

 

Μέλη της 7 μελούς Εξεταστικής Επιτροπής:  

κ. Γιάννης Τούντας (Επιβλέπων), Καθηγητής ΕΚΠΑ 

κα. Βικτωρία Καλαποθάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

κα. Μαρία Καντζανού, Λέκτορας ΕΚΠΑ 

κα. Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

κα. Βασιλική Μπενέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 

κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

κ. Κωνσταντίνος Συρίγος, Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής 

κ. Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ 

 

Βαθμός Διδακτορικής Διατριβής 

Άριστα (10)



                      

        3 

ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 

 

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς 

πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν 

ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ηγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην 

ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν 

ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν 

τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς. 

Παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν 

ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι 

συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε 

χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ 

ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ 

ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. 

Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ 

μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας 

ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ 

φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ 
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Πίνακας 17. Περιγραφή της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα -έρευνα “Hellas Health IV” (2011)…...117 

Πίνακας 18. Επίσημη πολιτική για το κάπνισμα στον χώρο εργασίας, βάσει δημογραφικών και 

κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων -έρευνα “Hellas Health IV” (2011)-……...….…..122 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 
Ερατούς 30 Χολαργός | Αθήνα 15561 | 210-7227088 - 6948825016| sschoretsaniti@ispm.gr / 

iro_sch@hotmail.com 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

PhD «Μελέτη των καπνιστικών συνηθειών και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτές σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού» (έγκριση: 15/4/2008, σε εξέλιξη). 

 

M.Sc. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας», με βαθμό  (9,36) Άριστα (07/2006). 

 

4ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας, διαπιστευμένο 

από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Ψυχοθεραπειών (EABCT). 

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ.) (11/2009). 

 

Πτυχιούχος Ψυχολογίας  (Πάντειο Πανεπιστημίο), το έτος 2003 με γενικό βαθμό 8.27 (Λίαν 

Καλώς) (11/2003). 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

- Αγγλικά: Proficiency  Michigan  & Proficiency Cambridge, (1995). 

- Γαλλικά: Sorbonne I (1995) & Sorbonne II (1996). 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), με διάθεση στο Κέντρο Μελετών 

Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 

(10/2009-σήμερα). 

 

Εκπαιδευτικά μαθήματα στο M.Sc. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας», του Ε.Κ.Π.Α., με αντικείμενο:  

 Την Ψυχολογία της Υγείας και συγκεκριμένα 1. Το Διαθεωρητικο Μοντέλο Αλλαγής της 

Συμπεριφοράς. 2. Συνέντευξη Προχής Κινήτρων (09/2010 –σήμερα).  

 Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επικοινωνίας (09/2010 –σήμερα). 

 Διακοπή Καπνίσματος (09/2010 –σήμερα). 

 Τα Δίκτυα Προαγωγής Υγείας (09/2010 –σήμερα). 

 

Υπεύθυνη εκπαίδευσης και  μαθήματος «Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Προσέγγιση» του τριετούς 

προγράμματος Συμβουλευτικής του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών “Natural Health Science” σε 

συνεργασία με το University of Sunderland U.K. 09/2010-σήμερα. 

 

Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), ως ψυχολόγος (10/2006-10/2009). 

 

Πρακτική άσκηση στο ψυχιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 

Συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής (γενικές εφημερίες, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, 

ψυχομετρικά τεστ, ψυχοθεραπείες και ερευνητικό έργο) 10/2002-09/2004. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

Δημοσιευμένα 

1. Schoretsaniti S, Filippidis FT, Tzavara C, Dimitrakaki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly 

GN, Tountas Y. Prevalence and determinants of SHS exposure in public and private areas after 
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the 2010 smoke-free legislation in Greece. Int J Environ Heal R. 2013: Sep 17 (epud ahead of 

print). PMID: 24044769. DOI: 10.1080/09603123.2013.835033. 

2. Schoretsaniti S, Filippidis FT, Dimitrakaki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly GN, Tountas 

Y. 5-year trends in the intention to quit smoking amidst the economic crisis and after recently 

implemented tobacco control measures in Greece. Addictive Behaviors. 2014;39(1):140-5. 

3. Vardavas CI, Dimitrakaki C, Schoretsaniti S, Patelarou E, Filippidis FT, Connolly GN, Tountas 

Y. The role of the non-smoker in enforcing smoke-free laws. J Public Health Policy. 

2011;32(1):46-59. 

Υπό δημοσίευση 

1. Filippidis FT, Schoretsaniti S, Dimitrakaki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly GN, Tountas 

Y. Trends in cardiovascular risk factors in Greece before and during the financial crisis: the 

impact of social disparities. Eur J Public Health. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

1. Filippidis F, Karageorgopoulou K, Schoretsaniti S, Dimitrakaki C, Tountas Y. “Anti-smoking 

advice from health-care providers and factors influencing smokers’ decision to quit smoking. 

Results from the Hellas Health III Survey in Greece”. Ανακοίνωση στο 19
th
 International 

Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services, Τούρκου, Φιλανδία, Ιούνιος 

2011. Published in Clinical Health Promotion, 1(Supl):130. 

2. Petroulia I, Filippidis F, Ferekidou E, Schoretsaniti S, Tountas Y. “Management of the 

influenza pandemic in hospitals of the Greek HPH Network. An evaluation by doctors and 

nurses”. Ανακοίνωση στο 19
th
 International Conference on Health Promoting Hospitals & 

Health Services, Τούρκου, Φιλανδία, Ιούνιος 2011. Published in Clinical Health Promotion, 

1(Supl):185. 

3. Filippidis F,Vardavas C, Behrakis P, Schoretsaniti S, Dimitrakaki C, Connolly G, Tountas Y. 

“Epidemiology of tobacco use in Greece: Results from the Hellas Health III Survey (2010)”. 

Ανακοίνωση στο 4
th
 European Public Health Conference, Κοπεγχάγη, Δανία, Νοέμβριος 2011. 

Published in Eur J Public Health, 21(Supl 1):243. 

4. Schoretsaniti S, Filippidis FΤ, Tzavara C, Tountas Y. “Socio-economic status and smoking in a 

representative sample of Greek population: the HELLAS health I study”. Ανακοίνωση στο 3rd 

European Public Health Conference, Άμστερνταμ, Ολλανδία, Νοέμβριος 2010. Published in Eur 

J Public Health, 20(1):226. 

5. Filippidis F, Schoretsaniti S, Tountas Y. “Clustering of lifestyle-related cardiovascular risk 

factors in the Greek population: Hellas Health I study”. Ανακοίνωση στο 3rd European Public 

Health Conference, Άμστερνταμ, Ολλανδία, Νοέμβριος 2010. Published in Eur J Public Health, 

20(1):287.   

 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

 «Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας», στο περιοδικό Νέα Υγεία, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 

2011, τεύχος 73. 

 «Ένας μήνας αρκεί για να φύγουν, όσο ισχυρά κι αν είναι τα συμπτώματα στέρησης» στην ειδική 

έκδοση της Ναυτεμπορικής με τίτλο ΚΑΠΝΙΣΜΑ STOP, τον Μάιο 2009 . 

 «Πρόγραμμα Τροποποίησης της Καπνιστικής Συμπεριφοράς σε Ασθενείς Εξωτερικού Ιατρείου 

Υπέρτασης» στο περιοδικό Νέα Υγεία, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008, τεύχος 61. 

 «Καμπάνια “Help –For A Life Without Tobacco-”: Οι Έλληνες Πρωταθλητές και στο Παθητικό 

Κάπνισμα» στο περιοδικό Νέα Υγεία, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2007, τεύχος 58. 

 «Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας» στο περιοδικό Νέα Υγεία, Απρίλιος-Ιούνιος 2007, 

τεύχος 56. 

 «Σύγχρονες τεχνικές για διακοπή του καπνίσματος» στο Ε Ιατρικά της εφημερίδας 

Ελευθεροτυπία στις 5 Δεκεμβρίου 2006, τεύχος 62. 

 «Η συμμόρφωση των γυναικών με την εξέταση της μαστογραφίας για την πρόληψη του καρκίνου 

του μαστού» στο περιοδικό Νέα Υγεία, Ιανουάριος-Μάρτιος 2005, τεύχος 47. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Συνολικός αριθμός: 22 (Προφορικές:3), (Γραπτές: 19):  

1
ος

 συγγραφέας:    6  

2
ος

 συγγραφέας:  4  

3
ος

 συγγραφέας:  4  

Άλλο:                 8 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Συνολικός αριθμός: 14 (Προφορικές:4), (Γραπτές: 10)  

1
ος

 συγγραφέας:    5  

3
ος

 συγγραφέας:  3  

Άλλο:                   6 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Συνολικός αριθμός: 15 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Συνολικός αριθμός: 10 

 

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 Tobacco Induced Diseases  (2013-σήμερα) 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Συγγραφή βιβλίων 

1. Επιστημονική Επιμέλεια επιμέρους κεφαλαίων του στο «Ζήσε Χωρίς Τσιγάρο». Γ. Τούντας, 

εκδόσεις Τυπωθήτω, ISBN 978-960-402-397-4. 

2. Συνεργαζόμενο μέλος συγγραφικής ομάδας για τη δημιουργία υλικού Αγωγής Υγείας για 

λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Συμβουλευτικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα: 

συγγραφή, ολοκλήρωση και καλύτερη απόδοση των τμημάτων του υλικού που εμπίπτει στο 

αντικείμενό της ψυχολογίας και της Αγωγής Υγείας. Η δημιουργία  υλικού έγινε στο πλαίσιο 

του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2 «Προώθηση & 

Βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια 

βίου μάθησης». Πρόκειται για τη συγγραφή:  

 Αγωγή Υγείας, Διατροφή,  Διατροφικές Συνήθειες. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού  για 

μαθητές ηλικίας 6-8 ετών και για μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (2 βιβλία). ISBN: 978-

960-7541-46-8 και 978-960-7541-48-2 αντίστοιχα. 

 Αγωγή Υγείας, Διατροφή, Διατροφικές Συνήθειες. Τετράδιο μαθητή για μαθητές 

ηλικίας 6-8 ετών και μαθητές ηλικίας 9-12 ετών (2 βιβλία). ISBN: 978-960-7541-

47-5 και 978-960-7541-49-9 αντίστοιχα. 

 Αγωγή Υγείας, Φυσική Άσκηση και Υγεία. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού για μαθητές 

ηλικίας 8-12 ετών. ISBN: 978-960-7541-50-5. 

 Αγωγή Υγείας, Φυσική Άσκηση και Υγεία. Τετράδιο μαθητή για μαθητές ηλικίας 

8-12 ετών. ISBN: 978-960-7541-51-2. 

 

  Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

 Συμμετοχή ως ψυχολόγος στο Υποέργο 1 («Σχεδιασμός & υλοποίηση προγράμματος 

προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά & διαβήτη») του Προγράμματος με 

τίτλο : «Πρόγραμμα Παρεμβάσεων Πρόληψης - Προαγωγής Υγείας σε Υφιστάμενα Δίκτυα 

στην Περιφέρεια Αττικής» και με MIS 376093 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

2007-2013», που υλοποιεί το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής με τη 
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χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ημερομηνία Υλοποίησης του 

Προγράμματος: Ιούλιος 2012-Μάιος 2014. 

 Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια σε 10 κύκλους σεμιναρίων στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής 

Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας» διάρκειας 20 ωρών, του Ινστιτούτου Κοινωνικής 

και Προληπτικής Ιατρικής, στα πλαίσια των Έργων: 

Α. «Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην 

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης» 

Β. «Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην 

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 

Γ. «Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην 

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις δύο Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 

Ημερομηνία Υλοποίησης του Προγράμματος: Νοέμβριος 2011-Νοέμβριος 2012. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα «Το Στρες και η Διαχείρισή του» (10 & 11 Μαΐου, 2008). 

Ινσιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ.). 

 Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα «Γνωσιακές-Συμπεριφοριστικές Παρεμβάσεις σε Γυναίκες με 

Καρκίνο Μαστού» (29 & 30 Μαρτίου, 2008) (Ι.Ε.Θ.Σ.). 

 Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα «Γνωσιακή –Συμπεριφοριστική θεραπεία διαταραχών 

προσωπικότητας» (16-17 Ιουνίου, 2007) (Ι.Ε.Θ.Σ.). 

 Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα «Γνωσιακή –Συμπεριφοριστική θεραπεία 

ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής» (9-10 Ιουνίου, 2007) (Ι.Ε.Θ.Σ.). 

 Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα «Ομαδικό  πρόγραμμα διαχείρισης άγχους» (31 Μαρτίου-1 

Απριλίου, 2007) (Ι.Ε.Θ.Σ.). 

 Σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα «Ψυχοφαρμακολογία» (3 & 4 Μάρτη, 2007) (Ι.Ε.Θ.Σ.). 

 Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών με θέμα «Εκπαίδευση στις τεχνικές χαλάρωσης» 9-10 Δεκέμβρη, 2006 

Μέρος Α) και 27-28 Γενάρη, 2007 (Μέρος Β) (Ι.Ε.Θ.Σ.). 

 Σεμινάριο με θέμα «Οι κοινωνικές ανισότητες στην Υγεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», 15 

Φεβρουαρίου 2007 (Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο). 

 Σεμινάριο συμβουλευτικής 24 ωρών για αλλαγή συμπεριφορών υγείας με τίτλο «Συνέντευξη 

παρακίνησης-Motivational Interviewing» (9, 10, & 11 Σεπτεμβρίου, 2005) στο Ινστιτούτο 

Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.). 

 Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία (από Οκτώβρη 2003 έως Ιούνιο 2004) στο Αιγινήτειο 

Νοσοκομείο.  

 Σεμινάριο με θέμα: «Κύκλος ευαισθητοποίησης με την Γνωσιακή -Συμπεριφοριστική 

Ψυχοθεραπεία» (5 μήνες διάρκεια, έτος 2003). (Ι.Ε.Θ.Σ.). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Ο Δρόμος για την Αυτοποίηση»  (4 μήνες διάρκεια, 2001) στο Αθηναϊκό 

Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου  (Α.Κ.Μ.Α.). 

 Σεμινάριο με θέμα: «Επικοινωνία και Σχετίζεσθε»  (4 μήνες διάρκεια, 2002) (Α.Κ.Μ.Α. 

 Σεμινάριο με θέμα «Εξερεύνηση της Δυναμικής γύρω από τις Εξαρτήσεις,» (4 μήνες διάρκεια, 2002) 

(Α.Κ.Μ.Α.). 

 Ψυχαναλυτικό σεμινάριο με θέμα: «Η Επιλογή του Φύλου» (Οργάνωση: Ευρωπαϊκή σχολή 

ψυχανάλυσης) που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2002 (Αιγινήτειο Νοσοκομείο) 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-

Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) (11/2011 έως σήμερα). 

 Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής 

Υγείας  (ΕΕΠΑΥ) (2010 έως σήμερα). 

 Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση κατ’ επανάληψιν του σεμιναρίου επιμόρφωσης διάρκειας 10 

ωρών, προς τα μέλη του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας 

(ΕΔΝΥΠΥ), του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) 



                      

        13 

και της Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (ΕΕΠΑΥ) με τίτλο «Εκπαίδευση 

επαγγελματιών υγείας στις Τεχνικές και Δεξιότητες Επικοινωνίας» (10/2011 έως σήμερα). 

 Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση κατ’ επανάληψιν του σεμιναρίου επιμόρφωσης διάρκειας 10 

ωρών, προς τα μέλη του ΕΔΝΥΠΥ και του ΕΔΔΥΠΠΥ με τίτλο «Εκπαίδευση επαγγελματιών 

υγείας στη παροχή συμβουλευτικής παρακίνησης για τη διακοπή καπνίσματος»  (5/2007 έως 

σήμερα). 

 Υλοποίηση ατομικών και ομαδικών παρεμβάσεων γνωσιακής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης για 

τη διακοπή καπνίσματος (2007 έως σήμερα). 

 Υπεύθυνη σύνταξης και επιμέλειας του τριμηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού για θέματα υγείας 

και πρόληψης «Νέα Υγεία»  (2/2007 έως σήμερα). 

 Υπεύθυνη σύνταξης και επιμέλειας του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του ΕΔΔΥΠΠΥ «Υγεία 

για Όλους» (2/2008 έως 4/2010). 

 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του «6
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου Προαγωγής και Αγωγής της 

Υγείας. Προαγωγή της Υγείας: Επιλογή Υγείας στην Οικονομική Κρίση» που 

πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Νοεμβρίου 2011, στην Αθήνα. 

 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής του « «5
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου Προαγωγής και Αγωγής της 

Υγείας & του 1
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα» που 

πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Δεκεμβρίου 2008 στην Αθήνα.  

 Μέλος συντακτικής ομάδας στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΕΔΝΥΠΥ: «Το Σύγχρονο Νοσοκομείο»  

(09/2005 έως 09/2006). 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 

 
1. Schoretsaniti S, Filippidis FT, Tzavara C, Dimitrakaki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly 

GN, Tountas Y. Prevalence and determinants of SHS exposure in public and private areas after 

the 2010 smoke-free legislation in Greece. Int J Environ Heal R. 2013: Sep 17 (epud ahead of 

print). PMID: 24044769. DOI: 10.1080/09603123.2013.835033. 

2. Schoretsaniti S, Filippidis FT, Dimitrakaki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly GN, Tountas 

Y. 5-year trends in the intention to quit smoking amidst the economic crisis and after recently 

implemented tobacco control measures in Greece. Addictive Behaviors. 2014;39(1):140-5. 

3. Filippidis FT, Schoretsaniti S, Dimitrakaki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly GN, Tountas 

Y. Trends in cardiovascular risk factors in Greece before and during the financial crisis: the 

impact of social disparities. (υπό δημοσίευση στο Eur J Public Health). 

 

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια 

 
1. Schoretsaniti S, Filippidis FT, Tzavara C, Dimitrakaki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly 

GN, Tountas Y. Prevalence and determinants of SHS exposure in public and private areas after 

the 2010 smoke-free legislation in Greece. Προφορική παρουσίαση στο 11
th
 Annual Conference 

of the International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases (ISPTID) held 

within the 4
th 

Panhellenic Congress on Tobacco Control, Αθήνα, 9-11 Δεκεμβρίου 2013. 

2. Schoretsaniti S, Filippidis FT, Dimitrakaki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly GN, Tountas 

Y. 5-year trends in the intention to quit smoking amidst the economic crisis and after recently 

implemented tobacco control measures in Greece. Προφορική παρουσίαση στο 11
th
 Annual 

Conference of the International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases 

(ISPTID) held within the 4
th 

Panhellenic Congress on Tobacco Control, Αθήνα, 9-11 

Δεκεμβρίου 2013. 

3. Schoretsaniti S, Filippidis FT, Tzavara Ch, Dimitraki C, Vardavas CI, Behrakis P, Connolly 

GN, Tountas Y. “Changes in adult tobacco use and intention to quit in Greece amidst the 

economic crisis and after recently implemented smoke-free legislative measures: Results from 

the Hellas Health IV study and 5-year trends”. Ανακοίνωση στο 7
th
 Global Addiction and 

Europad Joint Conference 2013, Πίζα, Ιταλία, 7-10 Μαΐου 1013. 

4.  Filippidis F, Vardavas C, Schoretsaniti S, Dimitrakaki C, Behrakis P, Connolly G, Tountas Y. 

“Epidemiology of smoking in Greece. Trends 2006-2011”. Ανακοίνωση στο 5
th
 Annual 

European Public Health Conference 2012. All Inclusive Public Health, Μάλτα, 7-10 November 

2012. 

5.  Filippidis F, Schoretsaniti S, Tountas Y. “Higher socioeconomic status and educational level 

are not associated with lower smoking prevalence in Greece”. Ανακοίνωση στο 5
th
 European 

Conference Tobacco or Health, Άμστερνταμ, Ολλανδία, 20-30 Μαρτίου 2011. 

6. Schoretsaniti S, Filippidis FT, Tzavara C, Tountas Y. “Socio-economic status and smoking in a 

representative sample of Greek population: the HELLAS health I study”. Ανακοίνωση στο 3
rd

 

European Public Health Conference, Άμστερνταμ, Ολλανδία, 10-13 Νοέμβριου 2010. 

7.  Filippidis F, Schoretsaniti S, Tountas Y. “Clustering of lifestyle-related cardiovascular risk 

factors in the Greek population: Hellas Health I study”. Ανακοίνωση στο 3
rd

 European Public 

Health Conference, Άμστερνταμ, Ολλανδία, 10-13 Νοεμβρίου 2010. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Έναυσμα για την επιλογή του θέματος της διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε το προσωπικό μου 

ενδιαφέρον να ασχοληθώ επισταμένως με τη διερεύνηση της επιδημιολογίας του καπνίσματος 

στην Ελλάδα και του επιπέδου της έκθεσης του ελληνικού πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα. 

Η επιλογή του θέματος βασίστηκε στην υπόθεση πως οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

των τελευταίων ετών και οι εξελίξεις στην τρέχουσα νομοθεσία για τον έλεγχο και τον 

περιορισμό του καπνίσματος έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις καπνιστικές συνήθειες και στην 

έκθεση του ελληνικού πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα. 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής, θα ήθελα να εκφράσω τη 

ευγνωμοσύνη μου και να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Γιάννη Τούντα για 

την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου με την ανάθεση του θέματος της διδακτορικής 

διατριβής, για την επιστημονική υποστήριξη που μου παρείχε, καθώς και για την ενθάρρυνση, 

τις παρατηρήσεις και τις πολύτιμες συμβουλές του καθόλη τη διάρκεια τόσο της ερευνητικής 

διαδικασίας όσο και της συγγραφής του κειμένου της διδακτορικής διατριβής. Θερμές 

ευχαριστίες θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω και στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κα. 

Βικτωρία Καλαποθάκη και κα. Μαρία Καντζανού για την πολύτιμη συνεργασία, υποστήριξη και 

καθοδήγηση που μου προσέφεραν.  

 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά την βιοστατιστικό κα. Χαρά Τζαβάρα για την συμβολή 

της στην στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας της διδακτορικής διατριβής. 

Ανεκτίμητη ήταν και η αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση του κ. Κωνσταντίνου Βαρδαβά, 

Senior Research Scientist στο Harvard School of Public Health, ο οποίος με τις εξειδικευμένες 

γνώσεις του και την έμπειρη καθοδήγησή του συνέβαλε στην προετοιμασία των συναφών με το 

γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής δημοσιεύσεων σε έγκριτα ξενόγλωσσα 

περιοδικά. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον συνεργάτη και 

προπαντώς φίλο, κ. Φίλιππο Φιλιππίδο για την πολύτιμη υποστήριξη και την άριστη συνεργασία 

που μου προσέφερε στην πορεία της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Τέλος, θα ήθελα να 

εκφράσω την ευγνομωσύνη μου στην οικογένειά μου για την αμέριστη ηθική συμπαράστασή της 

σε όλη την πορεία της ζωής μου έως σήμερα.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Το κάπνισμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. 

(1)
 Σχεδόν το 20% του ενήλικου παγκόσμιου πληθυσμού είναι καπνιστές. 

(2, 3) 
Η Ελλάδα 

έχει το υψηλότερο ποσοστό ενήλικων καπνιστών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. 
(4)

 

Αρκετές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο διάστημα της τελευταίας δεκαετίας στην 

Ελλάδα, 
(5-7)

 κατέδειξαν τον υψηλό επιπολασμό του καπνίσματος σε όλα τα κοινωνικό-

οικονομικά στρώματα του πληθυσμού.  

 

Παγκοσμίως, το 40% των παιδιών, το 33% των ενήλικων μη καπνιστών ανδρών και το 

35% των ενήλικων μη καπνιστριών γυναικών εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. Η έκθεση 

στο παθητικό κάπνισμα υπολογίζεται πως προκάλεσε το 2004, 603.000 θανάτους, 
(8)

 

συνιστώντας ετσι σημαντικό συμβαλλόμενο παράγοντα στην παγκόσμια θνησιμότητα. 
(9)

 Η 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα συνήθως συμβαίνει στο σπίτι, σε δημόσιους χώρους 

μαζικής εστίασης και φιλοξενίας και σε χώρους εργασίας, 
(10)

 όπου τα νομοθετικά μέτρα 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της έκθεσης στον περιβαλλοντικό καπνό. 

Πράγματι, έως το τέλος του 2010, το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού καλύπτεται από τη 

νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος, 
(9) 

η οποία επιφέρει ιδιαίτερα σημαντικά 

οφέλη για τη δημόσια υγεία. 
(11, 12, 13)

 

 

Πράγματι, στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν ληφθεί σημαντικά 

μέτρα για τον έλεγχο του καπνίσματος, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν επιδράσει 

σημαντικά στο επίπεδο της έκθεσης του πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα. 
(14)

 Τα πιο 

σημαντικά μέτρα αποτελούν η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, ο 

περιορισμός στην προβολή και στη διαφήμιση των προϊόντων καπνού και η αύξηση στην 

φορολογία των προϊόντων καπνού. 
(14-16)

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα 

νομοθετικά μέτρα και οι πολιτικές για την απαγόρευση του καπνίσματος, όπως αυτές που 

εφαρμόστηκαν στη χώρα μας, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του επιπολασμού 

του καπνίσματος και στην κατανάλωση καπνού, στην αύξηση του ποσοστού των πρώην 

καπνιστών, 
(17-21)

 στη μείωση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα στους ιδιωτικούς και 
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δημόσιους χώρους, καθώς και στη μείωση της νοσηρότητας που αποδίδεται στην έκθεση 

στο παθητικό κάπνισμα. 
(22-30)

 

 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ελλάδα υφίσταται μια πολύ 

σοβαρή οικονομική κρίση, η οποία πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει οδηγήσει σε 

σοβαρή αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού πληθυσμού. 
(31)

 Αν και το 

2008 η ελληνική οικονομία θεωρούνταν ως η 27
η
 πιο δυνατή οικονομία παγκοσμίως, 

(32)
 

μετά από πολλά συναπτά έτη οικονομικής ανάπτυξης, η ελληνική οικονομία παρακμάζει, 

το ΑΕΠ μειώνεται, ενώ η ανεργία αυξάνεται και το 2010 υπογράφεται το Μνημόνιο 

Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής προκειμένου να αποτραπεί η χρεωκοπία 

της ελληνικής οικονομίας. 
(31, 33, 34)

  

 

Υπό τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών και λαμβάνοντας 

υπόψη τις εξελίξεις στην τρέχουσα νομοθεσία για τον έλεγχο και τον περιορισμό του 

καπνίσματος, ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της 

επίδρασης των δημογραφικών και των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στην 

επιδημιολογία του καπνίσματος στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2011, καθώς και η 

διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών και των κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων σε ότι αφορά στην έκθεση του ελληνικού πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα 

στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μετά την εφαρμογή της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας και εν μέσω της οικονομικής κρίσης που υφίσταται η χώρα. Για το σκοπό 

αυτό, οι επιμέρους στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: 1) Η μελέτη της 

επίδρασης των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στον επιπολασμό, 

στην κατανάλωση και στην πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος στην Ελλάδα το έτος 

2011. 2) Η μελέτη της τάσης μεταβολής του επιπολασμού, της κατανάλωσης και της 

πρόθεσης για τη διακοπή του καπνίσματος, σε σχέση με τους δημογραφικούς και 

κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες στην Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 2006-2011. 3) 

Η μελέτη της επίδρασης των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στην 

έκθεση του ελληνικού πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα στην Ελλάδα το 2011. 
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2. Η Επιδημιολογία του Καπνίσματος 

 

2.1. Το Επιδημιολογικό Μοντέλο της Παγκόσμιας «Επιδημίας του Καπνίσματος» 

 

Το μοντέλο για την «επιδημία του καπνίσματος» περιγράφει την τάση του επιπολασμού 

του καπνίσματος και της θνησιμότητας που αποδίδεται στο κάπνισμα στον πληθυσμό των 

χωρών και κατά των πέρασμα των ετών. 
(2)

 Απεικονίζοντας την επιδημία ως ένα συνεχές 

που εξαπλώνεται στο πέρασμα πολλών δεκαετιών παρά ως μια σειρά μεμονωμένων 

επεισοδίων, το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα να καθορίζεται η θέση της κάθε χώρας σε 

συγκεκριμένο στάδιο μιας λογικής διεργασίας που εξελίσσεται. Σύμφωνα με τη αντίληψη 

της «επιδημίας του καπνίσματος» ως διεργασία που εξελίσσεται, ακόμη και αν ο 

επιπολασμός του καπνίσματος έχει ξεκινήσει να μειώνεται σημαντικά ενώ η ραγδαία 

αύξηση στη θνησιμότητα που αποδίδεται στα νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα 

βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η αύξηση στη θνησιμότητα αναμένεται να συνεχιστεί για ένα 

χρονικό διάστημα ως συνέπεια που παρουσιάζεται με χρονική υστέρηση εξαιτίας της 

αύξησης του καπνίσματος από τους νέους ενήλικες δεκαετίες νωρίτερα. 
(35)

 Σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία και την εξέλιξη της «επιδημίας του καπνίσματος» καταγράφεται 

χρονική υστέρηση στην υιοθέτηση της καπνιστικής συνήθειας μεταξύ των ανδρών και των 

γυναικών και μεταξύ των ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο. 
(2, 35-37)

  

 

Η παγκόσμια «επιδημία του καπνίσματος» μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα στάδια. 
(2)

 Τα 

κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των σταδίων της επιδημίας του 

καπνίσματος βασίζονται στα συγκριτικά επίπεδα του επιπολασμού του καπνίσματος και 

της θνησιμότητας που αποδίδεται στο κάπνισμα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. 

(35)
 Το πρώτο στάδιο της «επιδημίας του καπνίσματος» αποτελεί την αρχή της επιδημίας 

όπου ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι χαμηλότερος από 20% και αφορά κυρίως 

στους άνδρες, ενώ η θνησιμότητα που αποδίδεται στο κάπνισμα είναι επίσης ακόμη 

χαμηλή. 
(35)

  

 

Στο πρώτο στάδιο της «επιδημίας του καπνίσματος», ο επιπολασμός του καπνίσματος και 

της θνησιμότητας που αποδίδεται στο κάπνισμα είναι χαμηλός, τόσο για τους άνδρες όσο 

και για τις γυναίκες και σε αυξητική πορεία. 
(36, 37)

 Σε γενικές γραμμές, οι καπνιστές των 

χωρών που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο είναι οικονομικά πιο ευκατάστατοι και ανωτέρου 
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εκπαιδευτικού επιπέδου. Οι καπνιστές αυτοί εγκαταλείπουν την καπνιστική συνήθεια 

νωρίτερα, όμως η καπνιστική τους συμπεριφορά γίνεται αντικείμενο μίμησης από μια 

ομάδα πληθυσμού που ανήκει σε κατώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και σε 

κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Αυτή η ομάδα του πληθυσμού είναι πιο πιθανό να 

διατηρήσει την καπνιστική συμπεριφορά με το πέρασμα του χρόνου, συναντά 

περισσότερες δυσκολίες στη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχει τα εφόδια για να 

αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιδράσεις στην υγεία από το κάπνισμα. 
(2) 

Καθώς λοιπόν τα 

άτομα ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου υιοθετούν πρώτοι την καπνιστική συνήθεια, η 

τροχιά της επιδημίας του καπνίσματος ξεκινά νωρίτερα στα άτομα ανώτερου 

εκπαιδευτικού επιπέδου παρά στα άτομα κατώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Αυτό 

σημαίνει πως καθώς η επιδημία του καπνίσματος εξελίσσεται, τόσο οι γυναίκες, όσο και οι 

άνδρες κατώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε ότι αφορά 

στον επιπολασμό του καπνίσματος, μόνο στα τελευταία στάδια της «επιδημίας», μετά την 

έναρξη της μείωσης του επιπολασμού στα άτομα ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου. 
(38)

 

 

Το δεύτερο στάδιο χαρακτηρίζεται από μια δραματική αύξηση στο κάπνισμα, όπου ο 

επιπολασμός αυξάνει ραγδαία στους άνδρες, αγγίζοντας το 40%-80%. 
(2, 35, 36, 39)

 

Χαρακτηρίζεται ακόμη από την αρχή μιας σημαντικής, σε σχέση με το προηγούμενο 

στάδιο, αύξησης στον επιπολασμό του καπνίσματος των γυναικών που εμφανίζεται 

συνήθως με χρονική υστέρηση δύο δεκαετιών, καθώς και από την αρχή μιας σημαντικής 

αύξησης στη θνησιμότητα που αποδίδεται στο κάπνισμα. Βέβαια, ακόμη και στο τέλος του 

σταδίου αυτού η θνησιμότητα που αποδίδεται στα νοσήματα που σχετίζονται με το 

κάπνισμα δεν ξεπερνά το 10% για τους άνδρες ενώ είναι πολύ χαμηλότερη για τις 

γυναίκες. 
(35) 

Στο στάδιο αυτό βρίσκονται την παρούσα χρονική στιγμή πολλές χώρες 

μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. 
(2)

 Παγκοσμίως, το 2010 το 50% των γυναικών που 

καπνίζουν προέρχονται από χώρες υψηλού εισοδήματος και το υπόλοιπο 50% από χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
(2)

  

 

Στο τρίτο στάδιο της «επιδημίας του καπνίσματος», ο επιπολασμός του καπνίσματος έχει 

φτάσει στο μέγιστο σημείο και αρχίζει να μειώνεται μεταξύ των ανδρών. Με χρόνική 

υστέρη μερικών δεκαετιών αρχίζει να μειώνεται και μεταξύ των γυναικών. Το τρίτο στάδιο 

χαρακτηρίζεται δηλαδή από την ύφεση του επιπολασμού του καπνίσματος των ανδρών και 

τη σύγκλιση του επιπολασμού του καπνίσματος στους άνδρες και στις γυναίκες. Η 

θνησιμότητα που αποδίδεται στο κάπνισμα αυξάνεται ραγδαία από ένα ποσοστό 
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χαμηλότερο του 10% στο 30% περίπου των θανάτων, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

αφορούν στους άνδρες. Με χρονική υστέρηση μερικών δεκαετιών, ο επιπολασμός του 

καπνίσματος μεταξύ των γυναικών αρχίζει επίσης να μειώνεται. 
(2, 35, 36)

 

 

Στο τέταρτο στάδιο, ο επιπολασμός του καπνίσματος συνεχίζει να μειώνεται τόσο στους 

άνδρες όσο και στις γυναίκες, φθάνοντας σταδιακά σε ένα κατώτερο σημείο επιπολασμού. 

Ταυτόχρονα, η θνησιμότητα που αποδίδεται στο κάπνισμα συνεχίζει να αυξάνεται 

φτάνοντας στο μέγιστο σημείο, που αφορά στο 1/3 των θάνατων των ανδρών και σε μια 

μικρότερη αναλογία των θανάτων των γυναικών, πριν η θνησιμότητα αρχίσει να μειώνεται. 

(2, 35, 36, 39)
 Ενώ οι χώρες μπορεί να έχουν παρόμοια ποσοστά του καπνίσματος, η θέση της 

κάθε χώρας σε σχέση με την πορεία της επιδημίας του καπνίσματος είναι καθοριστική. 
(2)

  

 

Αν και στο παραδοσιακό μοντέλο που περιγράφει τα στάδια της επιδημίας του 

καπνίσματος για τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, 
(40)

 τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να καθοριστούν τα στάδια της επιδημίας βασίζονται στα 

συγκριτικά επίπεδα του επιπολασμού του καπνίσματος και της θνησιμότητας που 

αποδίδεται στο κάπνισμα στους άνδρες και στις γυναίκες (σχήμα 1), προτάθηκε 

αναθεώρηση του αρχικού μοντέλου για την επιδημία του καπνίσματος, 
(35)

 προκειμένου τα 

στάδια της επιδημίας να περιγράφονται χωριστά σε ότι αφορά στην επιδημία στους άνδρες 

και χωριστά σε ότι αφορά στην επιδημία στις γυναίκες σε κάθε χώρα. Το αναθεωρημένο 

μοντέλο, όπως και στην αρχική του έκδοση, εικονογραφεί την χρονική υστέρηση πολλών 

δεκαετιών που πάντα υφίσταται μεταξύ της αύξησης στον επιπολασμό του καπνίσματος 

των νέων ενηλίκων και τις πιθανές επιπτώσεις στη θνησιμότητα. Βασίζεται και πάλι στην 

υπόθεση ότι όταν ο επιπολασμός του καπνίσματος των γυναικών εξομοιώνεται με τον 

επιπολασμό του καπνίσματος των ανδρών οδηγεί σε μια αντίστοιχη εξοιμοίωση στα 

ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των δύο φύλων. Το αναθεωρημένο όμως μοντέλο δεν 

διαμορφώνει υποθέσεις αναφορικά με το εάν και το πότε η αύξηση στον επιπολασμό του 

καπνίσματος των γυναικών θα συμβεί σε κάθε χώρα. Οι διαφορές που παρατηρούνται και 

αφορούν στο φύλο οφείλονται στις επιρροές από οικονομικούς, πολιτιστικούς και 

πολιτικούς καθοριστικούς παράγοντες που διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Μια 

ακόμη διαφοροποίηση έγκειται στο ότι στο αρχικό μοντέλο δίνεται έμφαση στη συνολική 

θνησιμότητα που αποδίδεται στο κάπνισμα, ενώ στο αναθεωρημένο μοντέλο δίδεται 

κυρίως έμφαση στη συνολική θνησιμότητα που αποδίδεται στο κάπνισμα ατόμων μέσης 

ηλικίας (35 έως 69 ετών), παρ’ ότι παρέχει στοιχεία για τη διαμόρφωση υποθέσεων για τη 
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θνησιμότητα που αποδίδεται στο κάπνισμα σε όλες τις ηλικίες. Η έμφαση στη θνησιμότητα 

στις ηλικίες 35-69 ετών δίδεται κυρίως γιατί η θνησιμότητα εξαιτίας όλων των νοσημάτων 

που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι υψηλότερη σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 
(35)

 

 

Σχήμα 1. Η παγκόσμια επιδημία του καπνίσματος στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. 

(35)
 

 

 

Σήμερα στις αναπτυγμένες χώρες, το ποσοστό της θνησιμότητας που αποδίδεται στο 

κάπνισμα συνεχίζει να αυξάνεται σε ότι αφορά στις γυναίκες, αντισταθμίζοντας τη μείωση 

της θνησιμότητας που αποδίδεται στο κάπνισμα σε ότι αφορά στους άνδρες. Η 

θνησιμότητα που αποδίδεται στα νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα στους άνδρες 

δεν έχει μειωθεί ακόμη σημαντικά στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στη 

Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ουγγαρία στη Νορβηγία και στην Ιαπωνία. Οι πιο ακραίες 

μειώσεις εμφανίζονται στην Φιλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
(35)

 Η θνησιμότητα που 

αποδίδεται στο κάπνισμα στην μέση ηλικία (35-69 ετών) είναι, τουλάχιστον προσωρινά, 

υψηλότερη στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες σε μερικές χώρες υψηλού εισοδήματος. 

Τελικά, ο επιπολασμός του καπνίσματος και η θνησιμότητα που αποδίδεται στο κάπνισμα 

αναμένεται να μειωθούν παράλληλα στις αναπτυγμένες χώρες. 
(35)

 Οι χώρες που 

βρίσκονται σε ανοδική πορεία της τροχιάς βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επιδημίας του 

καπνίσματος και βιώνουν διαφορετικές προκλήσεις σε σχέση με το κάπνισμα, σε σύγκριση 
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με τις χώρες που βρίσκονται σε καθοδική πορεία της τροχιάς στην επιδημία του 

καπνίσματος (σχήμα 2 & σχήμα 3). 
(2)

  

 

Σχήμα 2. Επιπολασμός του καπνίσματος και των θανάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα 

στους άνδρες, κατά διάρκεια των τελευταίων 100 ετών.
 (2)

 

 

 

Σχήμα 3. Επιπολασμός του καπνίσματος και των θανάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα 

στις γυναίκες, κατά διάρκεια των τελευταίων 100 ετών.
 (2)

 

 

 

Βάσει του επιπολασμού της κάθε χώρας για το κάπνισμα στους άνδρες και στις γυναίκες, 

έχει διαμορφωθεί η υπόθεση ότι οι χώρες της νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ελλάδα) 

βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο της επιδημίας του καπνίσματος ή στις αρχές του τρίτου 

σταδίου (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία), ενώ οι χώρες της βόρειας Ευρώπης βρίσκονται στο 

τέλος του τρίτου σταδίου ή στο τέταρτο στάδιο. 
(36, 41, 42)

 Το τέταρτο στάδιο της επιδημίας 

του καπνίσματος χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα ή τη διεύρυνση των κοινωνικό-
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οικονομικών διαφορών στον επιπολασμό του καπνίσματος, αν και ο συνολικός 

επιπολασμός του καπνίσματος μειώνεται. 
(35)

 Η εμφάνιση των κοινωνικό-οικονομικών 

διαφορών στο κάπνισμα στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες υστερεί χρονικά της εμφάνισης των 

κοινωνικό-οικονομικών διαφορών στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Λόγω της αυξημένης 

ενημερότητας των συνεπειών του καπνίσματος στην υγεία και της αυξημένης εστίασης στη 

χάραξη πολιτικής για την πρόληψη του καπνίσματος στην Ευρώπη, ο επιπολασμός του 

καπνίσματος μπορεί να κορυφωθεί σε χαμηλότερα ποσοστά στα κατώτερα σε σχέση με τα 

ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα στις χώρες που υστερούν χρονικά στην 

«επιδημία του καπνίσματος». Το ίδιο ισχύει σε ότι αφορά στον επιπολασμό του 

καπνίσματος στις γυναίκες σε σχέση με τον επιπολασμό του καπνίσματος στους άνδρες 

καθώς η υιοθέτηση της καπνιστικής συνήθειας από τις γυναίκες, ως επι το πλείστον 

υστερεί χρονικά της υιοθέτησης της καπνιστικής συνήθειας από τους άνδρες. 
(36)

  

 

 

2.2. Η Επιδημιολογία του Καπνίσματος Διεθνώς και στην Ευρώπη 

 

Η καπνιστική συνήθεια και ο αντίκτυπος στη δημόσια υγεία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα 

δημόσιας υγείας και πηγή έντονης ανησυχίας και προβληματισμού, τόσο για τα κράτη-

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως. 
(1, 43)

 Παγκοσμίως σήμερα, περίπου 

800 εκατομμύρια ενήλικοι άνδρες και 200 εκατομμύρια ενήλικες γυναίκες είναι καπνιστές. 

(2, 44)
 Περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι αρχίζουν το κάπνισμα καθημερινά. Εάν οι 

τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 1,6 δις έως το έτος 2025. 
(44)

 

Παγκοσμίως, σχεδόν το 20% του ενήλικου ανδρικού πληθυσμού που καπνίζει ζει σε χώρες 

υψηλού εισοδήματος ενώ σχεδόν το 80% ζει σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. 

(2)
 Σύμφωνα με στοιχεία του 2009, το 24% της παγκόσμιας κατανάλωσης αντιστοιχεί στην 

Ευρώπη, ενώ το 48% αντιστοιχεί στις χώρες του Δυτικού Ωκεανού, το 11% στης ΗΠΑ, το 

8% στην Νοτιοανατολική Ασία, το 6% στην Ανατολική Μεσόγειο και το 3% στις χώρες 

της Αφρικής. 
(2)

 Ακόμη, υπολογίζεται ότι το 2009 καταναλώθηκαν παγκοσμίως 5,1 τρις 

τσιγάρα. Σημειώνεται 13% αύξηση σε σχέση με την κατανάλωση τσιγάρων μια δεκαετία 

πριν. 
(2)

 Η κατανάλωση τσιγάρων στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης μειώθηκε κατά 26% 

μεταξύ των ετών 1990-2009 και αυξήθηκε κατά 57% στις χώρες της Μέσης Ανατολής και 

στην Αφρική. Η μεταβολή αυτή σημειώνεται καθώς οι άνθρωποι στις χώρες υψηλού 

εισοδήματος κατανοούν ολοένα και περισσότερο τους κινδύνους που συνεπάγεται το 

κάπνισμα και οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν νομοθετικά μέτρα για τον έλεγχο 
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του καπνίσματος. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, οι 

ΗΠΑ και ο Καναδάς αποτελούν τις μοναδικές χώρες στον κόσμο όπου η ετήσια κατά 

κεφαλή κατανάλωση τσιγάρων έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά το 1/3 την τελευταία 

δεκαετία. Βέβαια, οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στα στοιχεία της νόμιμης αγοράς 

τσιγάρων η οποία μπορεί να επηρεάζεται σημαντικά από τις αλλαγές στο καθεστώς του 

παράνομου εμπορίου. 
(2)

 

 

Το ποσοστό των ενήλικων καθημερινών καπνιστών διαφέρει σημαντικά, ακόμη και μεταξύ 

των γειτονικών χωρών. Σε 13 από τις 34 χώρες του ΟΟΣΑ, το 2009 το ποσοστό του 

καπνίσματος του ενήλικου πληθυσμού είναι λιγότερο από 20%. Τα χαμηλότερα ποσοστά 

παρουσιάζονται στο Μεξικό, στη Σουηδία, στην Ισλανδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές, τα ποσοστά του καπνίσματος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ 

παρουσιάζουν αξιοσημείωτη μείωση. Ο επιπολασμός του καπνίσματος έχει μειωθεί κατά 

μέσο όρο κατά 20% σε διάστημα 10 ετών (1999-2009), με τη μεγαλύτερη μείωση να 

παρατηρείται μεταξύ των ανδρών. Μεγάλες μειώσεις στον επιπολασμό του καπνίσματος 

καταγράφονται στη Δανία (19% από 31%) στην Ισλανδία (16% από 25%), στη Νορβηγία 

(21% από 32%), στον Καναδά (16% από 24%) και στη Νέα Ζηλανδία (18% από 26%). 

Στην Ελλάδα καταγράφεται ο υψηλότερος επιπολασμός του καπνίσματος του ενήλικου 

πληθυσμού (40%), ενώ πολύ υψηλός είναι και ο επιπολασμός στην Χιλή και στην Ιρλανδία 

(30%). Ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι επίσης υψηλός και στην Ρωσική 

Ομοσπονδία (33,8%). Η Ελλάδα και η Τσεχία βρίσκονται μεταξύ των λίγων χωρών του 

ΟΟΣΑ όπου τα ποσοστά του καπνίσματος παρουσιάζονται αμετάβλητα ή αυξανόμενα. 

Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ ακολουθούν ένα γενικό 

πρότυπο που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά ποσοστά καπνίσματος μεταξύ των ανδρών 

(>50%), μέχρι τη δεκαετία του 1960 και του 1970, Η δεκαετία του 1980 και του 1990 

χαρακτηρίστηκε από μια σημαντική μείωση του καπνίσματος. Η μείωση αυτή μπορεί εν 

μέρει να αποδοθεί στις πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση του καπνίσματος, μέσω 

εκστρατειών ευαισθητοποίησης, απαγορεύσεων στη διαφήμιση και αυξημένης φορολογίας, 

ως απάντηση στα αυξανόμενα ποσοστά των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα. 
(4)

  

 

Ένας στους τρεις ευρωπαίους πολίτες στην Ευρωπαϊκή ένωση (29%) είναι καπνιστής. 

Σχεδόν οι μισοί υποστηρίζουν πως δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους, ενώ το 22% 

δηλώνουν πως κάπνιζαν στο παρελθόν όμως τώρα το έχουν κόψει. 
(43)

 Οι χώρες της νότιας 
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Ευρώπης χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών. Συγκεκριμένα, η 

Ελλάδα, έχει ένα ποσοστό καπνιστών που ξεπερνά το 40%. Ακολουθούν η Βουλγαρία 

(39%), η Ουγγαρία (38%), η Τουρκία (37%) και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας (37%). 
(43)

 Αντιστρόφως, στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και συγκεκριμένα 

στη Σουηδία και στη Φιλανδία απαντώνται τα χαμηλότερα ποσοστά καπνιστών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (16% και 21% αντίστοιχα). 
(43)

 Ο επιπολασμός του καπνίσματος στα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παρουσιάσει μείωση 3% μεταξύ των ετών 2006 

(32%) και 2009 (29%).  Αντίστροφα, το ποσοστό των πρώην καπνιστών έχει παρουσιάσει 

αύξηση κατά 1% (21% το 2006 και 22% το 2009). Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν 

πως δεν έχουν καπνίσει ποτέ έχει επίσης αυξηθεί κατά 2% (47% το 2006 και 49% το 

2009). 
(43)

 Σύμφωνα με στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο του 2010 
(43)

, αξιοσημείωτη 

μείωση (5%) στο ποσοστό των καπνιστών παρουσιάστηκε στην Γερμανία, στην Ιταλία, 

στην Ολλανδία, στη Φιλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημαντική αύξηση (4%) 

παρουσιάστηκε στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό των καπνιστών στην 

Ελλάδα δεν φάνηκε να μεταβλήθηκε κατά την περίοδο 2006-2009 (42%). 
(43)

 

 

Σε ότι αφορά στο ποσοστό των πρώην καπνιστών, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται 

στη Σλοβακία, στη Φιλανδία και στο Λουξεμβούργο (5-6%). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 

το ποσοστό των πρώην καπνιστών στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά τρεις ποσοστιαίες 

μονάδες (από 17% το 2006 σε 14% το 2009) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό 

μέσο όρο που εκτιμάται το 2009 σε 22%. 
(43)

 Μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Ελλάδα (14%), η Πορτογαλία (13%) και η Ρουμανία (12%) παρουσιάζουν τα 

χαμηλότερα ποσοστά των πρώην καπνιστών. Η Ολλανδία (33%), η Σουηδία (31%) και η 

Δανία (31%) έχουν το υψηλότερο ποσοστό πρώην καπνιστών. Στην Ελλάδα το ποσοστό 

των ατόμων που δηλώνουν πως δεν έχουν καπνίσει ποτέ έχει αυξηθεί κατά τρεις 

ποσοστιαίες μονάδες (44% το 2009) σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που 

αντιστοιχεί σε 49%. 
(43)

  Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσπαθήσει να διακόψουν το 

κάπνισμα τουλάχιστον μια φορά στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών υπολογίζεται 

κατά μέσο όρο σε 28% στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα όπως 

και για την Πορτογαλία, ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 17% και αντιστοιχεί στο 

χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υψηλότερα 

ποσοστά κατεγράφησαν στη Λιθουανία, στη Λετονία και στην Εσθονία (47%, 43% και 

43% αντίστοιχα). Μεταξύ των ετών 2006-2009, το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν 

πως έχουν προσπαθήσει να διακόψουν το κάπνισμα τουλάχιστον μια φορά στο διάστημα 
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των τελευταίων 12 μηνών παρουσιάζει μείωση 3% (31% το 2006 και 28% το 2009). Η 

μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην Ουγγαρία και στην Πορτογαλία (-15%), στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βουλγαρία (-14%) και στην Ελλάδα (-13%). Σημαντική αύξηση 

παρατηρείται στη Λιθουανία (+21%), στην Εσθονία (+15%) και στη Λετονία (+11%). Οι 

καπνιστές που έχουν προσπαθήσει να διακόψουν το κάπνισμα τουλάχιστον μια φορά στο 

διάστημα των τελευταίων 12 μηνών είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες και άτομα 

νεαρής ηλικίας 15-24 ετών (33%), ενώ δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συσχέτιση με την 

κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν. 
(43)

 

 

 

2.3. Η Επιδημιολογία του Καπνίσματος στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, χώρα υψηλής παραγωγής καπνού μεταξύ των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
(45)

 ο επιπολασμός του καπνίσματος και η ετήσια κατά κεφαλήν 

κατανάλωση καπνού κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια για την παρακολούθηση και την 

καταγραφή του επιπολασμού του καπνίσματος του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Οι 

περισσότερες από αυτές δεν είναι πανελλαδικές ή αντιπροσωπευτικές του ενήλικου 

ελληνικού πληθυσμού. 
(1, 5-7, 43, 45-47)

 Πάρα ταύτα, όλες καταδεικνύουν υψηλό επιπολασμό 

του καπνίσματος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο και σε όλες 

τις κοινωνικό-οικονομικές τάξεις.  

 

Παρ’ ότι ο επιπολασμός του καπνίσματος στην Ελλάδα (δεδομένα γενικού πληθυσμού) 

έχει καταγραφεί από προηγούμενες έρευνες ως προοδευτικά αυξανόμενος, 
(5, 7, 43, 47)

 

πρόσφατες πανελλαδικές συγχρονικές έρευνες 
(17)

 καταγράφουν ευνοϊκή τάση (μείωση) 

στον επιπολασμό του καπνίσματος και στην κατανάλωση καπνού στον ενήλικο ελληνικό 

πληθυσμό κατά τη χρονική περίοδο των ετών 2006-2011. 
(16)

 Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά 

στον επιπολασμό του καπνίσματος στην Ελλάδα, τo Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη 

του Καπνίσματος 
(47)

 αναφέρει πως το 1998, το 47% των ενήλικων ανδρών και το 29% των 

ενήλικων γυναικών ήταν καθημερινοί καπνιστές. Το 2002, ο επιπολασμός του καπνίσματος 

στην Ελλάδα ήταν 51% στους άνδρες και 39% στις γυναίκες. 
(5)

 Επιπλέον, σύμφωνα με 

στοιχεία του 2007, στο 63% των ελληνικών νοικοκυριών τουλάχιστον ο ένας γονέας ήταν 

καπνιστής, ενώ και οι δύο γονείς ήταν καπνιστές στο 26% των ελληνικών νοικοκυριών. 
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Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός του καπνίσματος μεταξύ των ενηλίκων που είναι γονείς 

παιδιών προσχολικής ηλικιάς υπολογίζονταν στο 44%. 
(48)

 Το 2009 και σύμφωνα με το 

Ευρωβαρόμετρο, ο επιπολασμός του καπνίσματος του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα 

ανέρχονταν σε 42%, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 29%. 
(43)

 Ακόμη, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης πανελλαδικής συγχρονικής έρευνας 
(17)

 που 

διεξήχθη το 2010, ο επιπολασμός του καπνίσματος ανέρχεται σε 42,6% (45,4% μεταξύ των 

ανδρών και 39,8% μεταξύ των γυναικών) καταγράφοντας ευνοϊκή τάση στον επιπολασμό 

(-1,16%) και στην κατανάλωση του καπνίσματος στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό κατά 

τη χρονική περίοδο των ετών 2006-2010. Η μεγαλύτερη μείωση (12,9%) καταγράφεται για 

τους νέους καπνιστές ηλικίας 18-24 ετών και μεταξύ των καθημερινών καπνιστών υψηλής 

κατανάλωσης, >20 τσιγάρα/ημέρα (-22,5%). Επιπρόσθετα, το 2011 καταγράφεται μείωση 

4,7% στον επιπολασμό του καπνίσματος, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται 

μεταξύ των καπνιστών μέσης (-2,3%) και καπνιστών υψηλής κατανάλωσης (-2%). 
(14)

 Ως 

συνέπεια της μείωσης στον επιπολασμό του καπνίσματος, καταγράφεται μείωση στην 

κατανάλωση των τσιγάρων η οποία έφθασε πρόσφατα σε χαμηλά για τα ελληνικά 

δεδομένα νούμερα, αγγίζοντας τα 24,9 δις τσιγάρα σε πωλήσεις ή τα 2,197 τσιγάρα κατά 

κεφαλήν για το έτος 2011. Καταδεικνύεται έτσι μείωση της τάξης του 16% στην κατά 

κεφαλή κατανάλωση τσιγάρων σε σύγκριση με την κατανάλωση του προηγούμενου έτους. 

(16)
 Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι σύμφωνα με στοιχεία του 

2009 η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με την υψηλότερη ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση 

τσιγάρων. 
(2)

 

  

Τα ποσοστά καπνίσματος των εφήβων στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλά. Σύμφωνα με 

ερευνητικά δεδομένα, ο επιπολασμός του καπνίσματος μεταξύ μαθητών γυμνασίου 

κυμαίνεται, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, μεταξύ 10-32% για τους εφήβους ηλικίας 15 

ετών και φτάνει μέχρι και το 50% στους νέους ηλικίας 16-19 ετών. 
(49)

 Ο επιπολασμός του 

καπνίσματος μεταξύ των φοιτητών πανεπιστήμιου κυμαίνεται μεταξύ 28%-30% για τους 

φοιτητές της ιατρικής σχολής 
(50, 51)

 και μεταξύ 42% και 44% για τους φοιτητές άλλες 

σχολών. 
(52)

 Σύμφωνα με στοιχεία του 2011, στην Ελλάδα, το ποσοστό των καπνιστών 

αγοριών και των καπνιστριών κοριτσιών ηλικίας 13-15 ετών κυμαίνεται από 7 έως 15,9%. 

(2)
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2.4. Κοινωνικό-Οικονομικοί/Δημογραφικοί Παράγοντες στο Κάπνισμα 

 

Ο επιπολασμός του καπνίσματος στους άνδρες σε σχέση με τον επιπολασμό του 

καπνίσματος στις γυναίκες είναι υψηλότερος σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός από τη 

Σουηδία. Τα ποσοστά των ανδρών και των γυναικών που καπνίζουν είναι σχεδόν 

αντίστοιχα στην Ισλανδία, στην Νορβηγία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (σχήμα 4). Τα 

ποσοστά του καπνίσματος των γυναικών συνεχίζουν να μειώνονται στις περισσότερες 

χώρες του ΟΟΣΑ και σε αρκετές περιπώσεις (Καναδάς, Ιρλανδια, Ολλανδία και ΗΠΑ) σε 

ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με τα ποσοστά των ανδρών. Ωστόσο σε 3 χώρες τα 

ποσοστά του καπνίσματος των γυναικών έχουν υπάρξει αυξανόμενα στο χρονικό διάστημα 

μιας 10ετίας (1999-2009) (Ελλάδα, Τσεχία και Κορέα). Ακόμη όμως και στις χώρες αυτές, 

τα ποσοστά του καπνίσματος των γυναικών είναι χαμηλότερα από τα ποσοστά 

καπνίσματος των ανδρών. Το 2009, το χάσμα στον επιπολασμό του καπνίσματος μεταξύ 

των δύο φύλων ήταν ιδιαιτέρως μεγάλο στην Κορέα, στην Ινδία, στην Ιαπωνία και στην 

Τουρκία καθώς και στη Ρωσία, στην Ινδονησία και στην Κίνα (σχήμα 4). 
(4)

 Σύμφωνα και 

με πρόσφατες ελληνικές επιδημιολογικές μελέτες, ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι 

σημαντικά υψηλότερος στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. 
(5, 7, 17, 43, 50-54)

 Επιπλέον, οι 

άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες είναι πιο πιθανό να είναι βαρείς καπνιστές. 
(55-61)

 Το 

χάσμα στον επιπολασμό του καπνίσματος μεταξύ των ανδρών και των γυναικών αποτελεί 

κοινό παρονομαστή στη διάχυση της «επιδημίας του καπνίσματος» 
(35) 

στις δυτικές χώρες. 

(41, 62, 63) 
 

 

Ενώ μεταξύ των χωρών διαπιστώνονται πολύ μεγάλες διαφορές στα ποσοστά του 

καπνίσματος των ανδρών και των γυναικών, τα ποσοστά του καπνίσματος των κοριτσιών 

και των αγοριών ηλικίας 13-15 ετών διαφέρουν ελάχιστα (<5% στο ½ των χωρών 

παγκοσμίως). Σε τουλάχιστον 25 χώρες, το ποσοστό των κοριτσιών που καπνίζουν είναι 

μεγαλύτερο από αυτό των αγοριών, υποδηλώνοντας πως στο μέλλον, τα σημερινά νεαρά 

κορίτσια είναι πιο πιθανό να καπνίζουν σε σχέση με τις σημερινές ενήλικες γυναίκες. Εάν 

αυτή η τάση συνεχιστεί, στο μέλλον οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Το υψηλότερο 

ποσοστό των καπνιστών αγοριών 13-15 ετών παρατηρείται στη Λευκορωσία (>30%). 

Αντίστοιχα, το υψηλότερο ποσοστό των καπνιστριών κοριτσιών 13-15 ετών παρατηρείται 

στη Λετονία, στη Βουλγαρία και στην Τσεχία (>30%). 
(2)
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Σχήμα 4. Ποσοστά γυναικών και ανδρών που καπνίζουν καθημερινά στις χώρες του 

ΟΟΣΑ το 2009. 
(4)

 

 

 

Ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι χαμηλότερος τόσο στους άνδρες όσο και στις 

γυναίκες >54 ετών. 
(17, 43) 

Όμως, αντικρουόμενα είναι τα ευρήματα σε ότι αφορά στην 

επίδραση της ηλικίας στην κατανάλωση του καπνίσματος καθώς, υποστηρίζεται 

ερευνητικά τόσο πως οι βαρείς καπνιστές είναι νεότερης ηλικίας 
(55)

 όσο και ότι ανήκουν 

στην ηλικιακή ομάδα  >30 ετών. 
(61)

  

 

Σε ότι αφορά στη σχέση του καπνίσματος και του κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, ο 

επιπολασμός του καπνίσματος είναι σημαντικά υψηλότερος στα άτομα κατώτερου 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου 
(36, 64- 67) 

τόσο των περισσότερων αναπτυγμένων όσο και 

των περισσότερων αναπτυσσόμενων χωρών. Ωστόσο, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο 

δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αυξημένη ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων. 

(55, 68)
 Στην Ευρώπη η επίδραση των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στον επιπολασμό 

του καπνίσματος είναι τεκμηριωμένη. Ωστόσο, η επίδραση αυτή είναι περισσότερο 

προφανής στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου η επιδημία του καπνίσματος έχει 

ωριμάσει. Ως εκ τούτου, τα ποσοστά θνησιμότητας που αποδίδονται σε νοσήματα που 

σχετίζονται με το κάπνισμα τείνουν να είναι υψηλότερα στα κατώτερα κοινωνικό-

οικονομικά στρώματα στις περισσότερες βόρειες χώρες. 
(69, 70)

 Ο υψηλός επιπολασμός του 

καπνίσματος στα άτομα κατώτερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου αποτελεί την πιο 

σημαντική αιτία κοινωνικό-οικονομικών διαφορών στη θνησιμότητα που αποδίδεται στο 

κάπνισμα. 
(71, 72)
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Τόσο στις περισσότερες αναπτυγμένες όσο και στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, 

ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι επίσης σημαντικά υψηλότερος στα άτομα κατώτερου 

εκπαιδευτικού επιπέδου. 
(37, 62)

 Τα άτομα κατώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου έχουν επίσης 

μικρότερα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος και μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι βαρείς 

καπνιστές. 
(37, 55-58, 60) 

Βέβαια, στις γυναίκες κατώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου ο 

υψηλότερος επιπολασμός του καπνίσματος καταγράφεται με χρονική υστέρηση σε σχέση 

με τους άνδρες, κάτι το οποίο οποίο είναι αναμενόμενο με βάση το μοντέλο για την 

«επιδημία του καπνίσματος». 
(38)

 Η «επιδημία του καπνίσματος» έχει εξελιχθεί το λιγότερο 

στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Οι χώρες αυτές εξακολουθούν να έχουν υψηλότερο 

επιπολασμό του καπνίσματος στις γυναίκες ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου σε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. 
(38)

 Ωστόσο, καθολικό μοτίβο δεν υπάρχει. Μελέτες μεταξύ ατόμων και 

των δύο φύλων στην Ελλάδα 
(17, 45)

 και στην Βουλγάρια 
(73)

 και μεταξύ ανδρών στην Ρωσία 

(42)
 έχουν καταδείξει μη στατιστικά σημαντικά συσχέτιση μεταξύ του καπνίσματος και του 

εκπαιδευτικού επιπέδου.  

 

Ερευνητικά δεδομένα αναπτυγμένων χωρών καταδεικνύουν πως οι κάτοικοι των αστικών 

περιοχών έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι βαρείς καπνιστές, 
(59)

 σε σχέση με τους 

κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες έχουν 

διερευνήσει τον επιπλασμό του καπνίσματος στην Ελλάδα ανά ηλικιακή ομάδα και τόπο 

κατοικίας. Αστικές περιοχές όπως η Αθήνα έχουν υψηλότερα ποσοστά καπνιστών τόσο 

στους άνδρες όσο και στις γυναίκες (51% των ανδρών και 39% των γυναικών) σε σχέση με 

τις αγροτικές περιοχές. 
(5)

 Ακόμη, σύμφωνα με τα δεδομένα μελέτης που διεξήχθη σε δυο 

πόλεις της Ελλάδας, τα ποσοστά του καπνίσματος στην ηλικιακή ομάδα 20-50 ετών είναι 

χαμηλότερο στις αστικές περιοχές, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 51-97 ετών είναι υψηλότερο 

στις αστικές περιοχές. Τα άτομα κατώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου που κατοικούν σε 

αστικές περιοχές έχουν υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος σε σχέση με τα άτομα 

κατώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές. Επιπρόσθετα, 

μεταξύ των καπνιστών ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, εκείνοι που κατοικούν στις 

αγροτικές περιοχές καπνίζουν περισσότερο σε σχέση με εκείνους που κατοικούν στις 

αστικές περιοχές. 
(53)

 Ωστόσο πρόσφατη ελληνική συγχρονική μελέτη δεν κατέδειξε καμία 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του καπνίσματος και του τόπου κατοικίας. 
(17)

 

 

Αξίζει να επισημανθεί πως οι έρευνες που στοχεύουν στη διερεύνηση των κοινωνικό-

οκονομικών διαφορών στο κάπνισμα, επικεντρώνονται κυρίως στη διερεύνηση των 
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κοινωνικό-οκονομικών διαφορών στον επιπολασμό του καπνίσματος. 
(74)

 Ενώ ο 

επιπολασμός του καπνίσματος σε έναν πληθυσμό καθορίζεται τόσο απο την έναρξη όσο 

και απο τη διακοπή του καπνίσματος, οι έρευνες αυτές δεν παρέχουν πληροφόρηση 

σχετικά με την προέλευση των κοινωνικό-οικονομικών διαφορών στο κάπνισμα. 
(75, 76)

 

Ωστόσο, η διερεύνηση των κοινωνικό-οικονομικών διαφορών τόσο στην έναρξη όσο και 

στη διακοπή του καπνίσματος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση πιο 

στοχευμένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων στη διακοπή του καπνίσματος. 
(77)

 Οι 

λίγες έρευνες που στοχεύουν στη διερεύνηση των κοινωνικό-οκονομικών διαφορών στην 

έναρξη και στη διακοπή του καπνίσματος καταλήγουν σε μεικτά ευρηματα. 
(75, 76)

 

Συγκεκριμένα, διαφαίνεται πως τόσο η διεύρυνση των κοινωνικό-οικονομικών διαφορών 

στη διακοπή του καπνίσματος, 
(75)

 όσο και η διεύρυνση των κοινωνικό-οικονομικών 

διαφορών στην έναρξη του καπνίσματος 
(76)

 ερμηνεύονται ως αιτία για τη διεύρυνση των 

κοινωνικο-οικονομικών διαφορών στον επιπολασμό του καπνίσματος. Όπως είναι 

αναμενόμενο, σύμφωνα με τη διάχυση της «παγκόσμιας επιδημίας του καπνίσματος», 
(35)

 

στις χώρες οι οποίες βρίσκονται στα τελευταία στάδια της επιδημίας του καπνίσματος, οι 

κοινωνικό-οικονομικές διαφορές στον επιπολασμό του καπνίσματος είναι σταθερές στους 

άνδρες, ενώ διευρύνονται στις γυναίκες. Ωστόσο, οι κοινωνικό-οικονομικές διαφορές στην 

κατανάλωση καπνού είναι σταθερές στις γυναίκες και διευρύνονται στους άνδρες. 
(78, 79)

 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό 

στη διαφήμιση, για την αυξημένη φορολογία των προϊόντων καπνού, καθώς και για την 

απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη 

μείωση των κοινωνικό-οικονομικών διαφορών στο κάπνισμα. 
(80)

  

 

 

2.5. Κοινωνικό-Οικονομικοί/Δημογραφικοί και Άλλοι Παράγοντες στην Πρόθεση 

Διακοπής 

 

Η ύπαρξη κοινωνικό-οικονομικών και δημογραφικών διαφορών στον επιπολασμό του 

καπνίσματος έχει τεκμηριωθεί επαρκώς μέσα από διεθνείς και ελληνικές ερευνητικές 

μελέτες. 
(37, 43, 17, 62 81)

 Παρ’ όλα αυτά, οι κοινωνικό-οικονομικές και δημογραφικές 

διαφορές στην πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, 
(82-

86)
 ιδιαίτερα στην Ελλάδα και υπό το πρίσμα της πρόσφατης εφαρμογής των 

δημοσιονομικών μέτρων για τον έλεγχο του καπνίσματος. 
(14-16)

 Η ανασκόπηση λοιπόν της 

διεθνούς βιβλιογραφίας καταδεικνύει περιορισμένο εύρος ερευνητικών δεδομένων. 
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Ωστόσο, διαφαίνεται πως οι κοινωνικό-οικονομικοί και δημογραφικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με την πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος αφορούν στο φύλο (οι 

γυναίκες είναι πιο πιθανό να προτίθενται να διακόψουν το κάπνισμα), 
(84)

 στην μικρότερη 

ηλικία, στη χαμηλότερη κατανάλωση τσιγάρων, στο υψηλότερο ετήσιο εισόδημα, 
(83-86)

 

στην οικογενειακή κατάσταση (οι έγγαμοι είναι πιο πιθανό να προτίθενται να διακόψουν το 

κάπνισμα) 
(84-86)

 και στο ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. 
(83)

  

 

Σε ότι αφορά στα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά των πρώην καπνιστών στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πιο πιθανό να είναι άνδρες (27%), ηλικίας >55 ετών 

(31%) και κατά συνέπεια είναι πιο πιθανό να έχουν συνταξιοδοτηθεί (32%), ενώ δεν 

διαπιστώνονται διαφορές με βάση το κοινωνικό-οικονομικό επιπέδο των πρώην 

καπνιστών. 
(43)

 Ο αριθμός των τσιγάρων που καταναλώνονται ημερησίως αποτελεί 

σταθερή ένδειξη της εξάρτησης από τη νικοτίνη 
(87, 88)

 και ως εκ τούτου οι καπνιστές ήπιας 

κατανάλωσης είναι πιο πιθανό ν’ αλλάξουν τις καπνιστικές τους συνήθειες σε σχέση με 

τους βαρείς καπνιστές, 
(87-91)

 οι οποίοι χαρακτηρίζονται απο τη χαμηλότερη πρόθεση για τη 

διακοπή του καπνίσματος, 
(60)

 την έλλειψη αυτοπεποίθησης και τις μειωμένες πιθανότητες 

για την επιτυχημένη διακοπή του καπνίσματος. 
(87, 92-94)

 

 

Επιπρόσθετα, οι καπνιστές που κατοικούν σε σπίτι όπου ισχύει η καθολική απαγόρευση 

του καπνίσματος 
(83, 95)

 ή έστω η ύπαρξη περιορισμών για το κάπνισμα στο σπίτι 
(96)

 είναι 

πιο πιθανό να προτίθενται να διακόψουν το κάπνισμα, σε σχέση με τους καπνιστές που δεν 

αναφέρουν κανέναν περιορισμό για το κάπνισμα στο σπίτι. 
(95, 97-100)

 Η απαγόρευση όμως 

του καπνίσματος στα καφέ/μπαρ, καθώς και στα εστιατόρια, δεν φαίνεται να συσχετίζεται 

με τη πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος. 
(83)

  

 

Η αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας, οι πεποίηθησεις δηλαδή που αφορούν την πίστη 

στις ικανότητες για την οργάνωση και την εκτέλεση των δράσεων που απαιτούνται για την 

επίτευξη στόχων, αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της πρόθεσης για τη διακοπή του 

καπνίσματος. 
(83, 84, 101-104)

 Επιπλέον, οι πεποιηθήσεις που αφορούν στις αντιλαμβανόμενες 

επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος, 
(83, 84, 101-104)

 καθώς και η χαμηλή κατανάλωση 

αλκοόλ 
(83)

 αποτελούν επίσης προγνωστικό παράγοντα της πρόθεσης για τη διακοπή του 

καπνίσματος. Στους προγνωστικούς παράγοντες της πρόθεσης για τη διακοπή του 

καπνίσματος περιλαμβάνονται ακόμη η αίσθηση του πειρασμού για το κάπνισμα, η 

αντίληψη των δήθεν πλεονηκτημάτων και των μειονεκτημάτων που συνεπάγεται η 
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καπνιστική συνήθεια καθώς και η αυτό-επαναξιολόγηση, δηλαδή η γνωστική και η 

συναισθηματική αξιολόγηση της αυτό-εικόνας του ατόμου όταν εκείνο παρουσιάζει την 

ανθυγιεινή συμπεριφορά αλλά και όταν εμφανίζεται απαλλαγμένο από αυτή. 
(105)

 

Επιπρόσθετα, οι κοινωνικοί και γνωσιακοί παράγοντες που σχετίζονται με την πρόθεση για 

λήψη θεραπευτικής βοήθειας στη διακοπή του καπνίσματος είναι η μεγαλύτερη ηλικία, το 

υψηλο επίπεδο εξάρτησης από τη νικοτίνη, η κοινωνική ενθάρρυνση και η θετική στάση 

απέντι στη θεραπεία για τη διακοπή του καπνίσματος. 
(106)

  

 

 

3. Οι Επιπτώσεις του Καπνίσματος στην Υγεία 

 

3.1. Κάπνισμα και Νοσηρότητα 

 

Το κάπνισμα αποτελεί τον μεγαλύτερο αυτοεπιβαλλόμενο κίνδυνο για την υγεία, το πιο 

σημαντικό παράδειγμα επιλέξιμης ανθυγιεινής συμπεριφοράς και την υπ’ αριθμόν ένα 

προλαμβανόμενη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. 
(107)

 Σχεδόν οι μισοί από τους 

χρόνιους καπνιστές χάνουν τη ζωή τους τελικά από κάποιο νόσημα που σχετίζεται με το 

κάπνισμα, ενώ τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες με τις ίδιες καπνιστικές συνήθειες 

παρουσιάζουν παρόμοιο μοντέλο θνησιμότητας. 
(2)

 Επιλέγοντας το κάπνισμα, οι άνθρωποι 

αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων νόσων (σχήμα 5) και μειώνουν το προσδόκιμο 

επιβίωσής τους. 
(3)

 Το τακτικό κάπνισμα (έστω ένα τουλάχιστον τσιγάρο την ημέρα) έχει 

συσχετιστεί αιτιολογικά μ’ ένα σημαντικό αριθμό νοσημάτων. Η συσχέτιση αυτή αφορά 

κυρίως κακοήθη νεοπλάσματα, καρδιαγγειακά νοσήματα, περιφερειακή αγγειακή νόσο, 

υπέρταση καθώς και χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες (χρόνια βρογχίτιδα, 

πνευμονικό εμφύσημα, βρογχικό άσθμα). Το κάπνισμα ευθύνεται ακόμη για την πρόκληση 

πολλών άλλων νοσημάτων και διαταραχών ή συμμετέχει στην πρόκληση αυτή. 
(4, 107)

 Στα 

νοσήματα και στις διαταραχές αυτές συμπεριλαμβάνονται τα νοσήματα πεπτικού, 

μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού, τα νοσήματα ουροποιητικού/γεννητικού 

συστήματος, τα νοσήματα νευρικού συστήματος και αισθητηρίων οργάνων, η επιβράδυνση 

των γνωστικών λειτουργιών, η καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος και η 

πρόκληση αναπηρίας, ως συνέπεια των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το 

κάπνισμα. Συνοπτικά, το κάπνισμα δεν ευθύνεται, μόνο για ένα σημαντικό ποσοστό 

πρόωρων θανάτων, αλλά ευθύνεται και για τον αυξημένο κίνδυνο ασθενειών καθώς για την 

φτωχότερη ποιότητα ζωής στους ενήλικες προχωρημένης ηλικίας. 
(108)
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Σχήμα 5. Οι ασθένειες που προκαλούνται από το κάπνισμα. 
(109)

 

 

 

 

3.1.1. Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος 

 

«Το κάπνισμα αποτελεί την κύρια αιτία για την εμφάνιση της χρόνιας αποφρακτικής 

πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Η ΧΑΠ περιλαμβάνει 

τη χρόνια βρογχίτιδα και το εμφύσημα. Οι θάνατοι από ΧΑΠ είναι 10 φορές περισσότεροι 

στους καπνιστές, απ’ ότι στους μη καπνιστές. Η αυξημένη συχνότητα στους καπνιστές, 

οφείλεται στις παθοφυσιολογικές διεργασίες που προκαλεί το κάπνισμα στο αναπνευστικό 

σύστημα. Οι διεργασίες αυτές αφορούν κυρίως αλλαγές στους κεντρικούς και στους 

περιφερικούς αεραγωγούς, στις κυψελίδες, στα τριχοειδή, στο ανοσολογικό σύστημα. Έχει 

παρατηρηθεί αύξηση των λευκοκυττάρων, των λεμφοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και της 

ΙgE ανοσοσφαιρίνης. Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών είναι οι καπνιστές να 

παρουσιάζουν περισσότερες αλλεργικές αντιδράσεις, μειωμένες τιμές των διαφόρων 

παραμέτρων λειτουργικότητας των πνευμόνων καθώς και ταχύτερο ρυθμό μείωσης του 

βίαια εκπνεόμενου όγκου αέρα σε ένα δευτερόλεπτο (FEV1) με την πάροδο της ηλικίας 

(κάτι που διαπιστώνεται με σπιρομέτρηση)». 
(107)

 Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο της 



                      

        35 

μόλυνσης από φυματίωση, ενώ 40 εκατομμύρια καπνιστές που πάσχουν από φυματίωση 

αναμένεται να χάσουν τη ζωή τους από το 2010 έως 2050. 
(2)

 Σε ό,τι αφορά στις 

διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από το κάπνισμα, έχει 

διαπιστωθεί οτι ο αριθμός της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων αποτελεί τον κυριότερο 

παράγοντα κινδύνου για τον χρόνιο βήχα, την απόχρεμψη, τον συριγμό της αναπνοής και 

τη δύσπνοια. 
(107)

 

 

 

3.1.2. Κακοήθεις νεοπλασίες   

 

Το κάπνισμα συσχετίζεται κυρίως με τον καρκίνο του πνεύμονα αλλά και με πολλούς 

άλλους καρκίνους, όπως είναι ο καρκίνος του λάρυγγα, του φάρυγγα, της στοματικής 

κοιλότητας, της ρινικής κοιλότητας και των παραρίνιων κόλπων, του οισοφάγου, των 

νεφρών και της ουροδόχου κύστης, καθώς και με την λευχαιμία. Σχεδόν το 40% των 

θανάτων εξ’ αιτίας όλων των μορφών του καρκίνου και σχεδόν το 90% θανάτων από 

καρκίνο του πνεύμονα μπορούν ν’ αποδοθούν στο κάπνισμα. 
(110)

 «Όσον αφορά στη σχέση 

του καπνίσματος και του καρκίνου του πνεύμονα, το 90% των καρκίνων του πνεύμονα 

στους άνδρες και το 79% στις γυναίκες οφείλεται στο κάπνισμα, ενώ ο σχετικός κίνδυνος 

για καρκίνο του πνεύμονα είναι 22 φορές μεγαλύτερος στους άνδρες καπνιστές, απ’ ότι 

στους μη καπνιστές και 12 φορές μεγαλύτερος στις γυναίκες καπνίστριες, σε σχέση με τις 

μη καπνίστριες». 
(107)

 Παγκοσμίως, το κάπνισμα προκαλεί σχεδόν το 80% των θανάτων 

των ανδρών και σχεδον το 50% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα. 
(2)

 Ο αυξημένος 

κίνδυνος και στα δύο φύλα είναι ανάλογος με την ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων και την 

χρονική διάρκεια της καπνιστικής συνηθείας, καθώς και ανάλογος (σε μικρότερο βαθμό) 

με τον τύπο του τσιγάρου και τον βαθμό εισπνοής του καπνού. 
(107, 111)

  

 

 

3.1.3. Νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος  

 

Ο κίνδυνος νοσηρότητας και θνησιμότητας από νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος 

είναι δοσοεξαρτώμενος, γεγονός που ισχύει τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Όσο 

περισσότερα τσιγάρα καπνίζουν οι άνθρωποι και όσο μεγαλύτερο διάστημα καπνίζουν, 

τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι. 
(112, 113)

 Υπολογίζεται ότι το 25% των θανάτων από 

καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται στο κάπνισμα. 
(107)

 Το κάπνισμα αποτελεί μια από τις 
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βασικότερες αιτίες αρτηριοσκλήρυνσης και αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου όπως 

και η υπέρταση για την πρόκληση της ισχαιμικής νόσου του μυοκαρδίου. Το μονοξείδιο 

του άνθρακα και η νικοτίνη είναι ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου και 

ενοχοποιούνται για την πρόκληση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η δράση του 

μονοξειδίου του άνθρακα που δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη του αίματος, σε συνδυασμό με 

την επίδραση της νικοτίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα, η οποία αυξάνει την καρδιακή 

συχνότητα κατά 15 περίπου χτύπους το λεπτό και βλάπτει κυρίως τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

των αγγείων, προάγουν τη διαδικασία της αθηρωμάτωσης και της θρόμβωσης των αγγείων. 

(107, 114)
 Η επίπτωση των εκδηλώσεων της στεφανιαίας νόσου, από τα επεισόδια στηθάγχης 

ως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, εξαρτάται από τις καπνιστικές συνήθειες και το 

βαθμό έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου. Εξίσου ισχυρή είναι και η συσχέτιση ανάμεσα 

στο κάπνισμα και την επίπτωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Το κάπνισμα 

είναι επίσης υπεύθυνο για την αυξημένη επίπτωση ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής, 

μιας δυνητικά θανατηφόρας ασθένειας, που προσβάλει κυρίως άνδρες καπνιστές αλλά και 

πρώην καπνιστές, μετά την ηλικία των 60 ετών. 
(107, 114)

 Στους καπνιστές παρατηρούνται 

επίσης χαμηλές τιμές της HDL χοληστερόλης και υψηλές τιμές της LDL χοληστερόλης. 

(107, 115)
 

 

 

3.2. Κάπνισμα και Άλλες Διαταραχές 

 

Το κάπνισμα σχετίζεται, μεταξύ άλλων νοσημάτων και με την εμφάνιση του πεπτικού 

έλκους. 
(107)

 Η οστική πυκνότητα των καπνιστών τείνει να είναι μικρότερη από αυτή των 

μη καπνιστών, ενώ το κάπνισμα συσχετίζεται με προβλήματα που εμφανίζονται αργότερα 

στην ζωή ενός ενήλικα, όπως είναι η οστεοπόρωση, τα προβλήματα στοματικής υγείας, η 

έλλειψη μυϊκής ισχύος και η ρυτίδωση του δέρματος. 
(116) 

Τα κάπνισμα μειώνει την 

όσφρηση και την γεύση, αυξάνει την ουλίτιδα και την κακοσμία του στόματος, προκαλεί 

χρωματισμό των οδόντων και περισσότερα περιοδοντικά νοσήματα. Σε ό,τι αφορά στις 

γυναίκες, το κάπνισμα έχει βρεθεί ότι προκαλεί διαταραχές στην έμμηνο ρύση, μειώνει 

μέχρι και κατά 50% την γυναικεία γονιμότητα και σχετίζεται με την πρόωρη εμφάνιση 

(κατά δύο με τρία χρόνια) της εμμηνόπαυσης. Ακόμη, συσχετίζεται με τη μείωση του 

ανδρικού σπέρματος καθώς και με τη μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας, καθώς 

φαίνεται ότι ο ανδρικός πληθυσμός που δεν καπνίζει έχει συχνότερες σεξουαλικές επαφές 

και αναφέρει άντληση μεγαλύτερης σεξουαλικής ικανοποίησης. 
(107)

  



                      

        37 

 

Έχει επίσης αναφερθεί συσχέτιση του καπνίσματος με ημικρανίες, με μείωση της 

συγκέντρωσης και της μνήμης, με μείωση της ικανότητας για λεπτές κινήσεις, με μείωση 

της ακουστικής οξύτητας, με βλάβες του οπτικού νεύρου, με τη γήρανση και λέπτυνση του 

δέρματος, με την τριχόπτωση και με το πρώιμο άσπρισμα των μαλλιών. 
(107)

 Είναι γνωστό 

ότι το κάπνισμα μπορεί να επιταχύνει και να επιφέρει, αρκετά πρόωρα στην ζωή των 

καπνιστών, την έκπτωση των πνευματικών ικανοτήτων που σχετίζονται με την καλή 

λειτουργία της μνήμης, της σκέψης και της αντίληψης. 
(117)

 Ο λόγος για τον οποίο το 

κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει την γνωστική λειτουργία είναι οι διαταραχές που προκαλεί 

στη ροή του αίματος στον εγκέφαλο, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. 

(118)
  

 

Το κάπνισμα επηρεάζει αρνητικά το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνει τον κίνδυνο 

μολύνσεων. Οι καπνιστές τείνουν να είναι λιγότερο υγιείς από τους μη καπνιστές, ενώ  

είναι γνωστό, ότι το κάπνισμα επιδεινώνει τα υπάρχοντα προβλήματα υγείας και αυξάνει 

τον χρόνο που απαιτείται για να αναρρώσουν οι ασθενείς από κάποια ασθένεια ή 

χειρουργείο. 
(107, 119)

 Οι καπνιστές αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο μολύνσεων, 

πνευμονίας καθώς και άλλων αναπνευστικών επιπλοκών. Πολλά προβλήματα υγείας που 

σχετίζονται με το κάπνισμα μπορούν να προκαλέσουν λειτουργικές βλάβες και αναπηρία. 

Οι μεγαλύτεροι ενήλικες έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν αναπηρία από 

καταστάσεις όπως οι καρδιακές παθήσεις, τα κακοήθη νεοπλάσματα και η οστεοπόρωση, 

νοσήματα που επιδεινώνονται από το κάπνισμα. 
(116, 120)

 Το κάπνισμα αλληλεπιδρά και 

μειώνει την αποτελεσματικότητα πολλών φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία 

χορηγούνται ευρέως σε ανθρώπους μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας, για νοσήματα όπως η 

υπέρταση, η αρθρίτιδα, η στηθάγχη και ο σακχαρώδης διαβήτης. 
(108)

 

 

 

3.3. Κάπνισμα και Εγκυμοσύνη 

 

Το κάπνισμα επιδρά αρνητικά και στην υγεία της εγκύου, καθώς αυξημένη παρουσιάζεται 

στις καπνίστριες η συχνότητα της αποκόλλησης του πλακούντα, του πρόδρομου 

πλακούντα, των αιμορραγιών και της πρόωρης ρήξης του θυλακίου. 
(107)

 Το κάπνισμα της 

μητέρας κατά την προγεννητική περίοδο αυξάνει τις αυτόματες αποβολές, την 

περιγεννητική θνησιμότητα, τις συγγενείς ανωμαλίες, τους πρόωρους τοκετούς 
(107, 121-124)
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καθώς και την καθυστέρηση της ανάπτυξης του εμβρύου. 
(125, 126)

 Ακόμη, το κάπνισμα της 

μητέρας κατά την προγεννητική περίοδο συσχετίζεται με το χαμηλό βάρος γέννησης των 

βρεφών 
(127)

 και με την εμφάνιση διαταραχών συμπεριφοράς και μάθησης στην εφηβική 

ηλικία. 
(128)

 

 

Επιπρόσθετα, το κάπνισμα της μητέρας κατά την περιγεννητική περίοδο αυξάνει τον 

κίνδυνο λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος των βρεφών κατά 1,58 

φορές και κατά κατά την προγεννητική περίοδο κατά 1,24 φορές. Το κάπνισμα της μητέρας 

κατά την προγεννητική περίοδο αυξάνει σημαντικά και τον κίνδυνο για την εμφάνιση της 

χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κατά την ενήλικη ζωή. 
(129)

 Το κάπνισμα της 

μητέρας κατά την περιγγενητική περίοδο αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης άσθματος ή 

συργιμού της αναπνοής κατά 30% πριν ακόμη το παιδί φτάσει στην ηλικία των 6 ετών και 

κατά 13% όταν το παιδί φτάσει στη σχολική ηλικία. 
(130)

 Ακόμη, το κάπνισμα κατά την 

προγεννητική περίοδο συνδέεται αιτιολογικά με τον συριγμό της αναπνοής και την 

εκδήλωση άσθματος κατά την παιδική ηλικία καθώς και με την υποτροπιάζουσα μέση 

ωτίτιδα και την εκκριτική μέση ωτίτιδα. 
(107, 121, 122)

  

 

 

3.4. Κάπνισμα και θνησιμότητα 

 

3.4.1. Θνησιμότητα από το Κάπνισμα Διεθνώς και και στην Ευρώπη 

 

Οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία ευθύνονται για 2 εκατομμύρια θανάτους τον 

χρόνο στις αναπτυγμένες χώρες και για 1 εκατομμύριο θανάτους στις αναπτυσσόμενες. 
(131) 

Κατά τη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα το κάπνισμα στοίχισε τη ζωή 100 εκατομμυρίων 

ανθρώπων. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, 1 δις θάνατοι θα προκύψουν τον 21
ο
 

αιώνα εξαιτίας του καπνίσματος. Μέχρι το έτος 2030, υπολογίζεται πως 8 εκατομμύρια 

άνθρωποι θα πεθαίνουν ετησίως από την κατανάλωση καπνού. Οι θάνατοι εξαιτίας του 

καπνίσματος σχετίζονται άμεσα με τον επιπολασμό του καπνίσματος και την έκθεση στο 

παθητικό κάπνισμα. Παγκοσμίως, το κάπνισμα ευθύνεται για περισσότερους από 15% των 

θανάτων μεταξύ των ανδρών και για περισσότερους από 7% των θανάτων μεταξύ των 

γυναικών. Το έτος 2011, η κατανάλωση καπνού στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 6 

εκατομμυρίων ανθρώπων. Σχεδόν το 80% των θανάτων αυτών συνέβη στις χώρες χαμηλού 
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ή μεσαίου εισοδήματος. Κατά προσέγγιση το 1/3 των νέων που ξεκινούν το κάπνισμα κάθε 

χρόνο θα χάσουν τη ζωή τους από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα. 
(2)

 

 

Έχει υπολογιστεί, ότι κάθε τσιγάρο που καπνίζεται αφαιρεί κατά μέσο όρο 5 λεπτά από τη 

ζωή του καπνιστή. Έχει επίσης υπολογιστεί, ότι κάθε 6 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος 

πεθαίνει εξ’ αιτίας του καπνίσματος και της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. 
(2) 

Ο αριθμός 

αυτός συνεχώς αυξάνει, κυρίως επειδή αυξάνονται οι θάνατοι μεταξύ των γυναικών 

καπνιστριών παγκοσμίως και ο αριθμός των καπνιστών στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
(107)

 

Περισσότεροι από 500.000 θάνατοι παρουσιάζονται ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως αποτέλεσμα του καπνίσματος. 
(131)

 Στην Ευρώπη 100 εκατομμύρια άνθρωποι 

πεθαίνουν 20 χρόνια νωρίτερα από τον μέσο όρο ζωής, εξ’ αιτίας του καπνίσματος. 
(107, 2)

  

 

 

  3.4.2. Θνησιμότητα από το Κάπνισμα στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, στη δεκαετία του 1950, το 10% των θανάτων στους άνδρες όλων των 

ηλικιών και το 2% των θανάτων στις γυναίκες οφείλονταν στο κάπνισμα. Στη δεκαετία του 

1990, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 20% των θανάτων για τους άνδρες και 3% των θανάτων 

για τις γυναίκες. 
(107)

 Για το έτος 1999, από τους 16.000 θανάτους ανδρών ηλικίας 35-69 

ετών, οι 5.400 (33,7%) αποδίδονται σε νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται σε 300 (3,7%) θανάτους από το σύνολο των 

8.100 που σημειώθηκαν εκείνο το έτος. 
(132)

 Στην Ελλάδα, το κάπνισμα προκαλεί ετησίως 

22.500 θανάτους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί καθώς τα ποσοστά των γυναικών 

που καπνίζουν έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. 
(133)

 Σήμερα στην 

Ελλάδα, το κάπνισμα αποτελεί την αιτία σχεδόν του 25% των θανάτων μεταξύ των ανδρών 

και του 7,5% των θανάτων μεταξύ των γυναικών. 
(2)

 Στην Ελλάδα, στο κάπνισμα οφείλεται 

το 12,2% των χαμένων χρόνων ζωής απαλλαγμένων από ανικανότητα (DALYs). 
(134)
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4. Η Έκθεση στο Παθητικό Κάπνισμα 

 

4.1. Γενικά 

 

Παγκοσμίως, περίπου το 40% των παιδιών, το 33% των ανδρών μη καπνιστών και το 35% 

γυναικών μη καπνιστριών εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. 
(8) 

Σύμφωνα με τη 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι άνδρες, οι νέοι ενήλικες, τα άτομα κατώτερου 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, 
(135-138)

 οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών και οι πρώην 

καπνιστές εκτίθενται περισσότερο στο παθητικό κάπνισμα. 
(139)

 Τέλος, η υψηλή 

κατανάλωση αλκοόλ τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες συσχετίζεται με τη 

μεγαλύτερη πιθανότητα έκθεσης στο παθητικό καπνισμα. 
(140)

 Η έκθεση στο παθητικό 

κάπνισμα παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για την 

υγεία. Ο καπνός του τσιγάρου είναι πιο επιβλαβής σε σύγκριση με άλλους ρυπαντές του 

αέρα εσωτερικού χώρου.  

 

Το γεγονός πως οι μη καπνιστές αναγκάζονται να εισπνέουν τον καπνό των άλλων έχει 

οδηγήσει σε κινητοποίηση των πολιτών και στην απαίτηση για την εφαρμογή μέτρων για 

τον περιορισμό του καπνίσματος, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διασφάλιση 

του καθαρού αέρα των εσωτερικών χώρων, της αύξησης της φορολογίας, της απαγόρευσης 

πώλησης τσιγάρων στους ανηλίκους καθώς και των απαγορεύσεων στη διαφήμιση, στην 

προώθηση των προϊόντων καπνού και στις χορηγίες. 
(2)

 Πράγματι, η υποστήριξη των 

πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη συμμόρφωση με την 

αντικαπνιστική νομοθεσία και η προστασία από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα. 
(141, 

142)
 Ο πληθυσμός που καλύπτεται από τη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος 

έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επιφέροντας σημαντικά οφέλη για τη δημόσια 

υγεία σε χώρες όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, αρκετές πολιτείες των 

ΗΠΑ και πιο πρόσφατα η Ελλάδα. 
(143-145)

 Συγκεκριμένα, ενώ το 2004, το 7,4% 
(8)

 του 

παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες όπου ισχύει η καθολική απαγόρευση του 

καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Στα τέλη του 2010 το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 

11%. 
(9)

 Βέβαια, η εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων δεν τηρείται σε όλες τις χώρες με 

αυστηρότητα. 
(8)

 Σύμφωνα με έρευνες οι άνθρωποι γίνονται λιγότερο ανεκτικοί στην 

έκθεση στον καπνό του τσιγάρου, καθώς προσαρμόζονται στο ελεύθερο από καπνό 

περιβάλλον. 
(141, 142)

 

 



                      

        41 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι καθολικοί νόμοι για την απαγόρευση του καπνίσματος 

έχουν υπάρξει αποτελεσματικοί σε ότι αφορά στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και στη 

μείωση τόσο της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα όσο και των επιδράσεων στην υγεία από 

την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα. 
(11-13)

 Δεδομένου του υψηλού επιπολασμού του 

καπνίσματος στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σημαντικά 

ερωτήματα εγείρονται σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας στην Ελλάδα. 
(146)

 Η Ελλάδα έχοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 

καπνίσματος του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως και το υψηλότερο ποσοστό 

καθημερινού καπνίσματος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, 
(4)

 παρουσιάζει σημαντική 

έκθεση του πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα. 
(147)

 Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα πιο 

συχνά συμβαίνει στο σπίτι, στο χώρο εργασίας και στους δημόσιους χώρους. 
(2, 10)

  

 

 

4.2. Έκθεση στο Παθητικό Κάπνισμα στο Σπίτι  

 

Η δημόσια απαγόρευση φαίνεται να αποτελεί έναυσμα για την υιοθέτηση της απαγόρευσης 

του καπνίσματος στο σπίτι. Συνεπώς, η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους 

χώρους δεν οδηγεί στην ενίσχυση της καπνιστικής συμπεριφοράς στο σπίτι και της 

συνεπαγόμενης αυξημένης έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα των μελών της οικογένειας 

που συμβιώνουν με καπνιστές. 
(148, 149, 150)

 Ως εκ τούτου, σε ορισμένες χώρες ο αριθμός των 

νοικοκυριών που υιοθετούν την απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι είναι 

αυξανόμενος. 
(150-152)

 Ωστόσο, παγκοσμίως 4 στα 10 άτομα ηλικίας 13-15 ετών εκτίθενται 

στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι. 
(153, 2)

 Τα δεδομένα, για τα έτη 2008-2010 της 

παγκόσμιας έρευνας για το κάπνισμα των ενηλίκων (GATS) 14άρων χωρών χαμηλού και 

μεσαίου εισοδήματος, επισημαίνουν έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι που 

κυμαίνεται από 17,3% (Μεξικό) σε 73,1% (Βιετνάμ). Τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους 

πολίτες επιτρέπουν το κάπνισμα στο σπίτι. Στο σύνολο των πολιτών που επιτρέπουν το 

κάπνισμα στο σπίτι, η πλειοψηφία το επιτρέπει μόνο σε συγκεκριμένα δωμάτια. Ένας 

στους επτά Ευρωπαίους πολίτες επιτρέπουν το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του 

σπιτιού. 
(43) 

Η αναλογία αυτή είναι μεγαλύτερη για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο 

(χώρες υψηλής παραγωγής καπνού), όπου τουλάχιστον 1 στους 4 το επιτρέπουν. Το 61% 

των Ευρωπαίων πολιτών δεν επιτρέπουν το κάπνισμα σε κανένα χώρο του σπιτιού. Οι πιο 

θερμοί υποστηρικτές της απαγόρευσης του καπνίσματος στο σπίτι είναι οι Φιλανδοί και οι 

Σουηδοί, καθώς το 95% και το 86% αντίστοιχα δεν επιτρέπουν το κάπνισμα σε κανένα 
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χώρο στο εσωτερικό του σπιτιού. 
(43) 

Αντίστοιχα, το 39% των Ελλήνων δεν επιτρέπουν το 

κάπνισμα σε κανένα χώρο του σπιτιού. Σύμφωνα με τα δεδομένα για το έτος 2004 της 

παγκόσμιας έρευνας για το κάπνισμα των ανηλίκων 13-15 ετών (GYTS), στην Ελλάδα η 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι υπολογίζεται σε 89,8%. 
(154)

 Στην Ελλάδα, το 

98% των μη καπνιστών ηλικίας 13-17 ετών έχουν υψηλά επίπεδα κοτινίνης στο αίμα, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή έκθεση στο παθητικό κάπνισμα. 
(155)

 

 

Οι γυναίκες εκτίθενται περισσότερο στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι σε σχέση με τους 

άνδρες. 
(156) 

Ιδιαίτερα οι γυναίκες που εργάζονται εκτός του σπιτιού και οι γυναίκες που 

πάσχουν από νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι πιο πιθανό να εκτίθενται στο 

παθητικό κάπνισμα στο σπίτι. 
(140)

 Επιπρόσθετα, τα άτομα που ανήκουν σε φυλετικές 

μειονότητες, οι κάτοικοι αγροτικών περιοχών και τα άτομα κατώτερου εκπαιδευτικού 

επιπέδου είναι επίσης πιο πιθανό να εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι. 
(140, 156-

158)
 Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι εξαρτάται βέβαια και από τον αριθμό των 

καπνιστών στο σπίτι καθώς και απο τη συμμόρφωση με τους πιθανούς περιορισμούς για το 

κάπνισμα στο σπίτι. 
(159)

 

 

Η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι είναι πιο πιθανή στους καπνιστές που 

είχαν στο παρελθόν διακόψει το κάπνισμα για σημαντικό χρονικό διάστημα πριν 

υποτροπιάσουν στην καπνιστική συμπεριφορά καθώς και στους άνδρες καπνιστές παρά 

στις γυναίκες καπνίστριες. 
(149, 150)

 Ωστόσο, οι καπνιστές έχουν 6 φορές περισσότερες 

πιθανότητες να ζουν σε σπίτι όπου ισχύει η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στην 

περίπτωση που συμβιώνουν με μη καπνιστή ενήλικα ή παιδί και 5 φορές περισσότερες 

πιθανότητες στην περίπτωση που αντιλαμβάνονται τις επιβλαβείς συνέπειες της έκθεσης 

στο παθητικό κάπνισμα. 
(149) 

Βέβαια, η ύπαρξη περιορισμών για το κάπνισμα στο σπίτι 

είναι πιο συνήθεις όταν δεν υπάρχουν καπνιστές στο σπίτι και όταν υπάρχουν παιδιά. 
(149, 

150)
 Ακόμη και όταν υπάρχουν καπνιστές στο σπίτι, η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο 

σπίτι των παιδιών εξαρτάται και απο τη συμπεριφορά αποφυγής της έκθεσης που 

υιοθετούν τα παιδιά. 
(159)

 Επιπλέον, οι πιθανότητες της καθολικής απαγόρευσης του 

καπνίσματος στο σπίτι μειώνονται σε συνάρτηση με την αύξηση της ηλικίας. 
(149, 150)
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4.3. Έκθεση στο Παθητικό Κάπνισμα στο Χώρο Εργασίας  

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα (2008-2010) της παγκόσμιας έρευνας για το κάπνισμα GATS σε 

14 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο χώρο 

εργασίας υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 16,5% (Ουρουγουάη) έως 63,3% (Κίνα). 

Μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών που εργάζονται σε κλειστό χώρο εργασίας, το 25% 

εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στον χώρο εργασίας τους. 
(43)

 Οι Σουηδοί εκτίθενται 

στο παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας τους λιγότερο από τους υπόλοιπους 

Ευρωπαίους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφά (96%) δηλωνουν είτε πως δεν εκτίθενται 

καθόλου είτε πως εκτίθενται ελάχιστα στο παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας τους. 

Ακολουθεί η Δανία (89%) και η Σλοβενία (88%). 
(43)

 Αντίθετα, οι Έλληνες, περισσότερο 

από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο χώρος της 

εργασίας τους. Το 17% των Ελλήνων εκτίθεται >1 ώρα, ενώ το 19% για >5 ώρες 

καθημερινά. Σε ότι αφορά στη συμμόρφωση στα νομοθετικά μέτρα για την απαγόρευση 

του καπνίσματος στο χώρο εργασίας, οι Έλληνες καθημερινοί καπνιστές αναφέρουν 

συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας στο χώρο εργασίας τους σε ποσοστό 43,2%. 

 

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στον χώρο εργασίας είναι πιο συχνή στις γυναίκες 

ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου σε σχέση με τις γυναίκες κατώτερου εκπαιδευτικού 

επιπέδου. 
(140)

 Οι άνδρες των οποίων το επάγγελμα απαιτεί υψηλά επίπεδα σωματικής 

δραστηριότητες (π.χ. εργοστασιακός ή κατασκευαστικός τομέας) είναι πιο πιθανό να 

εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας τους αλλά και στο σπίτι. 

(140)
 Επιπρόσθετα, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα που αντιλαμβάνονται ως 

σημαντικά τα «οφέλη» του καπνίσματος στο χώρο εργασίας αναφέρουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό παραβίαση της νομοθεσίας στο χώρο εργασίας τους. 
(160)

 Σε ότι αφορά στις 

αντιδράσεις των μη καπνιστών στην καπνιστική συμπεριφορά των καπνιστών στο χώρο 

εργασίας, τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ισχυρότερη πρόθεση για διεκδίκηση 

της συμμόρφωσης των καπνιστών με τη νομοθεσία είναι η μεγαλύτερη ηλικία, το 

«μέγεθος» της ενόχλησης και η αίσθηση αυτοπεποίθησης των μη καπνιστών στις 

ικανότητές τους για διεκδίκηση της συμμόρφωσης των καπνιστών με τη νομοθεσία.  
(160)
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4.4. Έκθεση στο Παθητικό Κάπνισμα στους Δημόσιους Χώρους  

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα (των ετών 2008-2010) της παγκόσμιας έρευνας για το κάπνισμα 

GATS σε 14 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα 

στα εστιατόρια κυμαίνεται από 4,4% (Ουρουγουάη) έως 88,5% (Κίνα), από 6,9% 

(Ουρουγουάη) έως 72,7% (Αίγυπτος) στα κυβερνητικά κτίρια, από 5,4% (Ουρουγουάη) 

έως 79,6% (Αίγυπτος) στα μέσα μαζική μεταφοράς και από 3,8% (Ουρουγουάη) έως 

49,2% (Αίγυπτος) στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. 
(10)

 Σύμφωνα με έρευνα που 

διεξήχθη σε 5 ευρωπαϊκές χώρες τον Απρίλιο του 2006, οι μη καπνιστές ηλικίας 16-59 

ετών που ανέφεραν έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο διάστημα τον προηγούμενων 6 

μηνών, κατά τον ελεύθερό τους χρόνο, ανέρχονται σε 60% στη Γερμανία, σε 53% στην 

Ελλάδα, σε 32% στη Σουηδία και σε 67% στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
(161)

 Περίπου το 30% 

των Ευρωπαίων πολιτών και το 72% των Ελλήνων αναφέρουν έκθεση στο παθητικό 

κάπνισμα στα εστιατόρια που επισκέπτονται. Σε ότι αφορά στα μπαρ/κλαμπ/καφέ, το 45% 

των Ευρωπαίων πολιτών και το 78% των Ελλήνων αναφέρουν επίσης έκθεση στο παθητικό 

κάπνισμα στους χώρους αυτούς. Το κάπνισμα στα εστιατόρια καθώς και στα μπαρ 

παρατηρείται λιγότερο συχνά στις χώρες όπου ισχύει η επιβολή αυστηρότερης νομοθεσίας 

για τον περιορισμό του καπνίσματος. 
(43)

 Επιπλέον, σύμφωνα με τα δεδομένα για το έτος 

2004 της παγκόσμιας έρευνας για το κάπνισμα των ανηλίκων 13-15 ετών (GYTS), η 

έκθεση των εφήβων 13-15 ετών στο παθητικό κάπνισμα στην Ελλάδα στους δημόσιους 

χώρους υπολογίζεται σε 94,1%. 
(154, 162)

 

 

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στους χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας 

συσχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση. Στους άνδρες το ποσοστό έκθεσης στο 

παθητικό κάπνισμα στους χώρους αυτούς είναι χαμηλότερο στους άγαμους σε σχέση με 

τους έγγαμους. Σε ότι αφορά στις γυναίκες, το ποσοστό έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα 

στους χώρους αυτούς είναι χαμηλότερο μεταξύ των έγγαμων, των διαζευγμένων ή των 

χήρων σε σχέση με τις άγαμες γυναίκες. Ακόμη, οι γυναίκες που αντιλαμβάνονται την 

υγεία τους ως πολύ καλή είναι πιο πιθανό να εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στους 

χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας. 
(140)
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5. Οι Επιπτώσεις του Παθητικού Καπνίσματος στην Υγεία 

 

5.1. Παθητικό Κάπνισμα και Νοσηρότητα 

 

Το παθητικό κάπνισμα, δηλαδή ο εισπνεόμενος και εκπνεόμενος από τους καπνιστές 

καπνός (καπνός κεντρικής ροής) και κυρίως ο καπνός που εξέρχεται από την άκρη του 

τσιγάρου μεταξύ δύο εισπνοών (καπνός περιφερικής ροής) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία και των μη καπνιστών. Μόλις το 26% των προϊόντων και υποπροϊόντων καπνού 

μένει μέσα στο τσιγάρο (φίλτρο), το 28% εισπνέεται από τον καπνιστή και το 46% 

σκορπίζεται στον αέρα. Περισσότερες από 50 καρκινογόνες ουσίες έχουν ταυτοποιηθεί 

στον καπνό του τσιγάρου που απελευθερώνεται στον αέρα. 
(107, 163)

 

 

Στα ούρα και στο αίμα των ατόμων που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα εντοπίζονται 

νικοτίνη, κοτινίνη (το μεταβολικό της προϊόν) και καρκινογόνες ουσίες. Στους μη 

καπνιστές ο καπνός (ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους) ερεθίζει τα μάτια, προδιαθέτει σε 

συχνές φλεγμονές του επιπεφυκότα και ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Επίσης 

προκαλεί ρινικά συμπτώματα, βήχα και κεφαλαλγίες καθώς και κρίσεις βρογχικού 

άσθματος ή άλλες αλλεργικές αντιδράσεις. Οι επιδράσεις αυτές είναι πιο έντονες στα 

παιδιά. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα φαινόμενο που αφορά και τους καπνιστές, καθώς η 

έκθεσή τους στον περιβαλλοντικό καπνό πολλαπλασιάζει την πιθανότητα να προσβληθούν 

από νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα. Γενικότερα, σύμφωνα με πειραματικά 

δεδομένα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η έκθεση των μη καπνιστών στον περιβαλλοντικό 

καπνό προκαλεί στον οργανισμό μεταβολές παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται στους 

καπνιστές, έστω και σε μικρότερο, κατά κανόνα, βαθμό. 
(107)

 Εκτός από τις άμεσες 

επιδράσεις, ο καπνός του τσιγάρου αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο για όλα τα βασικά 

νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα, 
(107)

 τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά 

που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα (σχήμα 6). 
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Σχήμα 6. Οι ασθένειες που προκαλούνται από το παθητικο κάπνισμα. 
(109)

 

 

 

 

5.1.1. Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος 

 

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιου βήχα, 

φλέγματος, συριγμού της αναπνοής, ερεθισμού της μύτης και σοβαρών λοιμώξεων του 

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος όπως είναι η βρογχίτιδα και η πνευμονία. 
(164-166)

 Η 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνει επίσης τη συχνότητα εμφάνισης παθήσεων και 

διαταραχών του αναπνευστικού συστήματος, ιδιαίτερα στα βρέφη και στα παιδιά με γονείς 

καπνιστές. 
(107, 129) 

Ο κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού 

συστήματος των βρεφών αυξάνεται κατά 1,22 φορές όταν ο ένας εκ των γονέων του 

παιδιού είναι καπνιστής ενώ ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 1,62 φορές όταν και οι δύο γονείς 

είναι καπνιστές. 
(129)

 Ο κίνδυνος εκδήλωσης άσθματος ή συριγμού της αναπνοής αυξάνει 

έως και 40% όταν έστω ο ένας γονέας είναι καπνιστής. 
(130; 167, 168)

 Η πιο ισχυρή συσχέτιση 

του παθητικού καπνίσματος και των λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού 

συστήματος αφορά την βρογχιολίτιδα. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος εμφάνισης της 

βρογχιολίτιδας στη βρεφική ηλικία αυξάνεται κατά 2,51 φορές στην περίπτωση που ένα 

μέλος της οικογένειας του παιδιού είναι καπνιστής. 
(129) 
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5.1.2. Κακοήθεις νεοπλασίες   

 

Η μακρόχρονη έκθεση στο παθητικό κάπνισμα δύναται να προκαλέσει καρκίνο του 

πνεύμονα. 
(2, 169)

 Η συμβίωση με καπνιστή αυξάνει τις πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου 

του πνεύμονα ενός μη καπνιστή κατά 20-30%. 
(109) 

Η σχέση του παθητικού καπνίσματος με 

τον καρκίνο του πνεύμονα έχει τεκμηριωθεί ερευνητικά. Οι μη καπνιστές εργαζόμενοι που 

εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας τους έχουν 1,24 έως 2,01 φορές 

αυξημένο σχετικό κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα, σε σχέση με τους μη καπνιστές που 

δεν εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας. 
(170)

 Σε Ελληνίδες μη 

καπνίστριες με σύζυγο καπνιστή διαπιστώθηκε σχετικός κίνδυνος για καρκίνο του 

πνεύμονα 2,4 φορές μεγαλύτερος απ’ ότι σε γυναίκες μη καπνίστριες με σύζυγο μη 

καπνιστή, όταν η κατανάλωση τσιγάρων του συζύγου ήταν χαμηλότερη από ένα πακέτο 

την ημέρα και 3,4 φορές μεγαλύτερος όταν η κατανάλωση τσιγάρων από τον σύζυγο 

ξεπερνούσε ημερησίως το ένα πακέτο. 
(171)

 Ανάλογες έρευνες διαπιστώνουν, 
(172) 

σχετικό 

κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα 2,1 φορές μεγαλύτερο στις γυναίκες μη καπνίστριες με 

σύζυγο καπνιστή και θετική συσχέτιση του αριθμού της ημερήσιας κατανάλωσης των 

τσιγάρων από τον σύζυγο και των ετών της έκθεσης με τον σχετικό κίνδυνο για καρκίνο 

του πνεύμονα.  

 

Εκτός από τον καρκίνο του πνεύμονα, το παθητικό κάπνισμα συσχετίζεται και με την 

εμφάνιση καρκίνου του στόματος, του φάρυγγα, του λάρυγγα, του οισοφάγου, της 

ουροδόχου κύστης, του νεφρού, του παγκρέατος, του εγκεφάλου, του θυρεοειδούς, του 

μαστού και της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας στους ενήλικες και με την εμφάνιση 

λευχαιμίας, λεμφώματος και εγκεφαλικών όγκων στα παιδιά. 
(109, 164, 173)

  

 

 

5.1.3. Νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος 

 

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα προκαλεί άμεση βλάβη στο καρδιαγγειακό σύστημα. 
(2, 

169)
  H έκθεση στον καπνό του τσιγάρου συνδέεται αιτιολογικά με την αύξηση, κατά 25%-

30%, της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο καθώς και με την 

πιθανή αύξηση της επίπτωσης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο σχετικός 

κίνδυνος για ισχαιμική νόσο του μυοκαρδίου έχει αναφερθεί 1,3 φορές μεγαλύτερος στους 
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μη καπνιστές που εκτίθενται συστηματικά στον καπνό του τσιγάρου σε σχέση με τους μη 

καπνιστές που δεν εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. 
(174)

  

 

 

5.2. Παθητικό Κάπνισμα και άλλες Διαταραχές 

 

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα μειώνει τη γονιμότητα των γυναικών. 
(109)

 Εάν στο 

μέλλον τα ποσοστά καπνίσματος των γυναικών εξομοιωθούν με αυτά των ανδρών, θα 

υπάρξουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. 
(2) 

Το κάπνισμα της μητέρας 

κατά την προγεννητική περίοδο τριπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης μηνιγγιτιδοκοκκικής 

νόσου, ενώ το κάπνισμα της μητέρας κατά την περιγεννητική περίοδο διπλασιάζει της 

πιθανότητες εμφάνισης της νόσου. 
(175)

 Το κάπνισμα των γονέων αυξάνει σημαντικά την 

πιθανότητα εισαγωγών των παιδιών στο νοσοκομείο. 
(122)

 Η έκθεση στο παθητικό 

κάπνισμα στο σπίτι διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής 

νόσου, ιδιαιτέρως στα παιδιά <5 ετών. Η νόσος αυτή αποτελεί σημαντική αιτία σοβαρής 

νοσηρότητας και θνησιμότητας σε παιδιά και νέους ενήλικες. 
(175)

 

 

 

5.3. Παθητικό Κάπνισμα και Θνησιμότητα 

 

Το παθητικό κάπνισμα θεωρείται σήμερα η τρίτη προλήψιμη αιτία θνησιμότητας. 
(107) 

Η 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, σύμφωνα με δεδομένα που αφορούν στο έτος 2004, 

υπολογίζεται ότι προκαλεί ετησίως 379.000 θανάτους παγκοσμίως από ισχαιμική νόσο του 

μυοκαρδίου, 165.000 θανάτους από λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, 

36.900 θανάτους από άσθμα και 21.400 θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα. 
(8)

 Συνεπώς, 

κατά προσέγγιση 603.000 μη καπνιστές παγκοσμίως έχασαν τη ζωή τους το έτος 2004 

εξαιτίας της ακούσιας έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1% 

της παγκόσμιας θνησιμότητας. 
(2, 8)

 Το 75% των θανάτων που αποδίδονται στο παθητικό 

κάπνισμα αφορούν γυναίκες και παιδιά. 
(2)

 Συγκεκριμένα, το 47% των θανάτων εξαιτίας 

της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα καταγράφεται στις γυναίκες, το 28% στα παιδιά και το 

26% καταγράφεται στους άνδρες. 
(2, 8)

 Ακόμη, η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα ευθύνεται 

για το 24%-32% των περιπτώσεων αιφνίδιου βρεφικού θανάτου στην Ευρώπη. 
(2)

  

Προκειμένου να υπολογιστεί ο πλήρης αντίκτυπος του καπνίσματος, στον αριθμό αυτό των 

θανάτων θα πρέπει να προστεθούν και τα 5,1 εκατομμύρια θάνατοι που καταγράφονται 
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ετησίως και αποδίδονται στο ενεργητικό κάπνισμα. Ενώ οι θάνατοι εξαιτίας του παθητικού 

καπνίσματος στα παιδιά κατανέμονται άνισα επιβαρύνοντας περισσότερο τις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι θάνατοι στους ενήλικες καταγράφονται σε όλες τις 

χώρες σε όλα τα επίπεδα εισοδήματος. Στις χώρες υψηλού εισοδήματος της Ευρώπης, το 

2004 σημειώθηκαν 71 θάνατοι παιδιών και 35.388 θάνατοι ενηλίκων. 
(8)

 Στις χώρες τις 

Αφρικής, εξαιτίας της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα, σημειώθηκαν κατά προσέγγιση 

43.375 θάνατοι παιδιών και 9.514 θάνατοι ενηλίκων. 
(8)

 Στην Ευρώπη μόνο, 70.000-80.000 

άνθρωποι χάνουν τη ζωή της κάθε χρόνο από ασθένειες που σχετίζονται με την έκθεση στο 

παθητικο κάπνισμα. 
(169)

 Οι επιδράσεις στην υγεία από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα 

αναγνωρίζονται ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην παγκόσμια επιβάρυνση των 

ασθενειών που προκαλούνται από το κάπνισμα. 
(8, 9, 109,176)

  

 

Τα χαμένα χρόνια ζωής εξαιτίας της ανικανότητας (Disability Adjusted Life Years -

DALYs) που αποδίδονται στην έκθεση στο παθητικό κάπνισμα υπολογίζονται σε 10,9 

εκατομμύρια. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 0,7% του συνόλου της παγκόσμιας 

επιβάρυνσης σε χαμένα χρόνια ζωής απαλλαγμένα από ανικανότητα (DALYs) για το έτος 

2004. Το 61% των DALYs αφορούν στα παιδιά. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση απο τις 

ασθένειες αποδίδεται στις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά 

ηλικίας <5 ετών (5.939,000 DALYs), στην ισχαιμική νόσο του μυοκαρδίου των ενηλίκων 

(2.836,000 DALYs) και στο άσθμα των ενηλίκων (1.246,000 DALYs) και των παιδιών 

(651.000 DALYs). Οι σημαντικές αυτές αρνητικές επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος 

στην υγεία καθιστούν επιτακτική την επέκταση αποτελεσματικών παρεμβάσεων για τη 

μείωση του παθητικού καπνίσματος παγκοσμίως. 
(8)

 

 

 

6. Οι Κοινωνικό-Οικονομικές Επιπτώσεις του Καπνίσματος 

 

6.1. Κοινωνικό-Οικονομικές Επιπτώσεις Διεθνώς και στην Ευρώπη 

 

Οι καπνοβιομηχανίες υποστηρίζουν πως οι επιχειρήσεις τους είναι ουσιώδεις για την 

παγκόσμια και τοπική οικονομία, αγνοώντας τη μεγάλη κατανάλωση πόρων που επιφέρει 

συνολικά το κάπνισμα στην κοινωνία. Οι καπνοβιομηχανίες υποστηρίζουν ακόμη πως 

δημιουργούν θέσεις εργασίας και παράγουν έσοδα που ενισχύουν την τοπική και εθνική 

οικονομία. 
(2) 

Βέβαια, στοχεύοντας σε ακόμη μεγαλύτερα κέρδη, οι μεγάλες 
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καπνοβιομηχανίες έχουν αυξήσει την τιμή πώλησης των τσιγάρων στις χώρες υψηλού 

εισοδήματος, όπως στη Μεγάλη Βρετανία όπου τα 20 τσιγάρα κοστίζουν >6 λίρες, ενώ 

παράλληλα έχουν μειώσει την τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς καπνού σε χώρες 

πολύ χαμηλού εισοδήματος όπως το Μαλάουι και η Ινδία. 
(2) 

 

Στην πραγματικότητα, οι καπνοβιομηχανίες είναι υπαίτιες για την αύξηση της 

νοσηρότητας και της θνησιμότητας καθώς και για τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις οι 

οποίες ανέρχονται σε εκατοντάδες δις δολλάρια ετησίως. 
(177) 

Επιπρόσθετα, οι θάνατοι σε 

παραγωγικές ηλικίες που αποδίδονται στο κάπνισμα πλήττουν την παραγωγικότητα και την 

οικονομία κάθε χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως οι οικονομικές αυτές επιπτώσεις στις 

ΗΠΑ, υπολογίζονται ετησίως σε 92 δις δολλάρια. 
(176, 177)

 Οι οικονομικές επιπτώσεις στις 

πυκνοκατοικημένες αναπτυσσόμενες χώρες, πολλές από τις οποίες αποτελούν κέντρα 

παραγωγής της παγκόσμιας οικονομίας, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο μέλλον, καθώς 

η παγκόσμια «επιδημία του καπνίσματος» εξελίσσεται και δεδομένου ότι περίπου το 50% 

όλων των θανάτων που αποδίδονται στο κάπνισμα συμβαίνουν κατά την παραγωγική 

περίοδο της ζωής. 
(177)

 Το οικονομικό κόστος των θανάτων που αποδίδεται στο κάπνισμα 

επιφέρει ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου θα συμβούν έως το 

2030 οι 4 στους 5 θανάτους που αποδίδονται στο κάπνισμα. 
(178)

 Ενδεικτικά αναφέρεται 

πως από το 2000 έως το 2004, η αξία των τσιγάρων που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ 

υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 71 δις δολλάρια το χρόνο, ενώ το κάπνισμα ευθύνεται κατά 

προσέγγιση για 193 δις δολλάρια σε ετήσιες δαπάνες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις 

που σχετίζονται με την υγεία (96 δις δολλάρια για το άμεσο ιατρικό κόστος και κατά 

προσέγγιση 97 δις δολλάρια για την χαμένη παραγωγικότητα). 
(2) 

 

Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα νοσήματα που αποδίδονται στο 

κάπνισμα είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
(177)

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

στις χώρες υψηλού εισοδήματος η παροχή υπηρεσιών υγείας που σχετίζεται με τις 

επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία αντιστοιχεί στο 6%-15% του ετήσιου κόστους για 

την παροχή φροντίδας υγείας. 
(163)

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, για το έτος 2010, σε ότι 

αφορά στο άμεσο ιατρικό κόστος για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της θεραπείας για τα 

νοσήματα που σχετίζονται με το κάπνισμα, στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 96 δις δολλάρια. Σε ότι 

αφορά στις χώρες της Ευρώπης, το κόστος αυτό ενδεικτικά ανέρχεται σε 9.584 δις 

δολλάρια για το Ηνωμένο Βασίλειο, σε 16.650 δις δολλάρια για τη Γαλλία, σε 8.490 δις 

δολλάρια για τη Γερμανία, σε 4.928 δις δολλάρια για την Πολωνία, σε 1.715 δις δολάρρια 
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για την Ουγγαρία, σε 221 εκατομμύρια δολλάρια για την Ισπανία, σε 309 εκατομμύρια 

δολλάρια για την Φιλανδία και σε 341 εκατομμύρια δολλάρια για την Σουηδία. 
(2) 

Σύμφωνα 

με τις αναλύσεις των στοιχείων 10 ευρωπαϊκών χωρών, υπολογίζεται πως 3% μείωση στον 

επιπολασμό του καπνίσματος θα μπορούσε να αποφέρει εξοικονόμηση στο κόστος για την 

παροχή φροντίδας υγείας συγκεκριμένων νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα 

(καρκίνο του πνεύμονα, χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, αγγειακά εγκεφαλικά επεισοδία 

και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια), η οποία υπολογίζεται σε 166 εκατομμύρια ευρώ 

έως το 2030. 
(163)

 Το ποσοστό της συνολικής δαπάνης για την υγεία για τη θεραπεία των 

νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη 

2003-2008, υπολογίζεται στις ΗΠΑ στο 4,9%, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 4,6%, στη 

Γερμανία στο 3,2% και στη Φιλανδία στο 1,8%. 
(2) 

Το άμεσο κόστος του καπνίσματος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ υψηλό (>1%) στη Γαλλία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία 

και πιο χαμηλό (<0,5%) στην Ισπανία, στην Γερμανία, στην Σουηδία και στη Φιλανδία. 
(2)

 

 

Πρέπει να σημειωθεί πως το άμεσο κόστος για την υγεία αποτελεί μόνο ένα μέρος του 

συνολικού κόστος του καπνίσματος στην κοινωνία. Η αναλογία του άμεσου προς το 

έμμεσο κόστος που σχετίζεται με την κατανάλωση καπνού εξαρτάται από το σύστημα 

υγείας της κάθε χώρας και το επίπεδο εισοδήματος. 
(2)

 Η εκτίμηση και του έμμεσου 

κόστους ενισχύει περαιτέρω τη διαπίστωση πως η κατανάλωση καπνού έχει σοβαρές 

οικονομικές συνέπειες. Το άμεσο και έμμεσο κόστος του καπνίσματος στην Ευρώπη 

υπολογίζεται για το έτος 2000 σε 98-103 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 1% του ΑΕΠ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(163)

 Έμμεσα κόστη, όπως οι απώλειες στην παραγωγικότητα της 

εργασίας, οι ζημιές από τις προκαλούμενες από το τσιγάρο πυρκαγιές, τα απόβλητα από τις 

συσκευασίες των πακέτων και η καταστροφή του περιβάλλοντος από τις επιζήμιες 

γεωργικές πρακτικές, δεν υπολογίζονται. 
(2)

 Και όμως εκτιμάται πως το 10% όλων των 

θανάτων παγκοσμίως που προκαλούνται από πυρκαγιές σχετίζονται με πρόκληση της 

πυρκαγιάς από υλικά που σχετίζονται με το κάπνισμα. 
(163)

 

 

Παγκοσμίως, τη δεκαετία 2000-2010, στις χώρες υψηλού εισοδήματος παρατηρήθηκε 

αύξηση 10,1% της ετήσιας κατά κεφαλήν δαπάνης για την αγορά τσιγάρων, ενώ στις χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε κατά 21,7%. Στις 

χώρες λοιπόν υψηλού εισοδήματος, την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε η τιμή των 

τσιγάρων, σε αντίθεση με τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
(2)

 Πρέπει να 

σημειωθεί πως τα χρήματα που ξοδεύονται για το κάπνισμα συχνά μειώνουν τους 
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διαθέσιμους πόρους για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών, όπως η διατροφή, η 

φροντίδα υγείας και η εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το 2003 στο Βιετνάμ οι 

καπνιστές ξόδεψαν 3,6 φορές περισσότερα χρήματα για το κάπνισμα απ’ ότι για την 

εκπαίδευση, 2,5 φορές περισσότερα απ’ ότι για το ρουχισμό και 1,9 φορές περισσότερα απ’ 

ότι για τη φροντίδα υγείας. Το 2004 στην Ινδία, η κατανάλωση καπνού είχε ιδιαίτερα 

δυσμενείς επιπτώσεις σε περίπου 15 εκατομμύρια ανθρώπους. 
(2)

 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έχουν 

γνωρίσει οικονομική ανάπτυξη. Οι οικονομίες πολλών χωρών της Ασίας, της Ανατολικής 

Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής έχουν επιτύχει ανάπτυξη με ετήσιο ρυθμό >6%. Η 

γρήγορη ανάπτυξη αυξάνει τη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, οι 

γοργά αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις σε ότι αφορά στον 

έλεγχο και περιορισμό του καπνίσματος, καθώς η απόφαση των καταναλωτών για την 

αγορά τσιγάρων επηρεάζεται σημαντικά από το διαθέσιμο εισόδημά τους και από την τιμή 

πώλησης των τσιγάρων. Παρά την αυξημένη τιμή πώλησης των τσιγάρων στις χώρες 

υψηλού εισοδήματος, η αγορά τσιγάρων είναι οικονομικά πιο εφικτή στις χώρες αυτές. 
(2) 

 

Επιπρόσθετα της μεγάλης και αυξανόμενης επιβάρυνσης του ενεργητικού καπνίσματος 

στην υγεία, η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα επιφέρει επίσης μεγάλη οικονομική 

επιβάρυνση στους πολίτες και στις χώρες, μέσω του άμεσου κόστους από την παροχή 

φροντίδας υγείας και του έμμεσου κόστους από την μειωμένη παραγωγικότητα. Εκτιμάται 

πως το 10% του συνολικού οικονομικού κόστους που σχετίζεται με το κάπνισμα στην 

Αυστραλία οφείλεται στο παθητικό κάπνισμα. 
(179)

 Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα 

υπολογίζεται ότι κοστίζει ετησίως στις ΗΠΑ 5 δις δολλάρια για την ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη και περισσότερο από 5 δις δολλάρια είναι το έμμεσο κόστος που αφορά κυρίως 

στην ανικανότητα και στην απώλεια μισθών. 
(180)

 Στο Χονγκ Κονγκ, το κόστος της άμεσης 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της μακροχρόνιας φροντίδας και της απώλειας της 

παραγωγικότητας εξαιτίας της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα υπολογίζεται σε 156 

εκατομμύρια δολλάρια ετησίως. 
(181)

 Ενώ περισσότερα δεδομένα είναι αναγκαία σε ότι 

αφορά στην εκτίμηση του οικονομικού κόστους και στην οικονομική επιβάρυνση από το 

κάπνισμα, είναι σαφές ότι ο οικονομικός αντίκτυπος στην παραγωγικότητα και στην 

φροντίδα υγείας -δυσανάλογα αισθητός στα κατώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα- 

θα αυξηθεί καθώς αυξάνεται η κατανάλωση καπνού. Με την ραγδαία αύξηση των 
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νοσημάτων και των θανάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα στις επόμενες δεκαετίες, οι 

χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα υποστούν σοβαρό οικονομικό πλήγμα. 
(182)

 

 

 

6.2. Κοινωνικό-Οικονομικές Επιπτώσεις στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, η σχετική επιστημονική έρευνα είναι αρκετά περιορισμένη. Η εκτίμηση των 

δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης εξαιτίας του καπνίσματος τσιγάρων το 1978 

υπολογίστηκε σε σε 3.212 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή ποσοστό 13,3% του συνόλου των 

νοσοκομειακών δαπανών και 6,6% του συνόλου των δαπανών για την υγεία. 
(183)

 Σήμερα, 

οι δαπάνες για την υγεία εξαιτίας του καπνίσματος έχουν αυξηθεί σημαντικά. Υπολογίζεται 

πως το συνολικό ετήσιο κόστος για την υγεία ανέρχεται σε 23,6 δις ευρώ. Για τα νοσήματα 

που σχετίζονται με το κάπνισμα δαπανάται το 14,4% του συνόλου, περίπου δηλαδή 3,4 δις 

ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αρκετά πιο υψηλό από το ποσό που δαπανάται για ασθένειες 

όπως η νοσογόνος παχυσαρκία (1,2 δις ευρώ ετησίως) και ο σακχαρώδης διαβήτης (2,3 δις 

ετησίως). Υπολογίζεται πως στην Ελλάδα ξοδεύονται ημερησίως 9,4 εκατόμμυρια ευρώ 

για τις άμεσες ιατρικές δαπάνες που αφορούν στα νοσήματα που σχετίζονται με το 

κάπνισμα. Το κόστος για τη φροντίδα υγείας επιβαρύνει το κράτος. 
(163)

 Το άμεσο κόστος 

του καπνίσματος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα, όπου όμως δεν υπάρχουν ακριβείς 

εκτιμήσεις, εκτιμάται ως δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις δυνατότητες του συστήματος 

υγείας. 
(2)

 Πάντως, στην Ελλάδα, το ποσοστό του ετήσιου κατά κεφαλήν εισοδήματος (με 

βάση το ετήσιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ), το οποίο καταναλώνεται για την αγορά 100 πακέτων 

από τα φθηνά τσιγάρα που πωλούνται στην εγχώρια αγορά, υπολογίζεται σε <2,5%. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει πως η αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα, είναι οικονομικά προσιτή στον 

καταναλωτή. Το ποσοστό είναι αντίστοιχο για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες υψηλού 

εισοδήματος, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο όπου το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε 

2,5%-5%. 
(2)

 Ο καλύτερος τρόπος για να κατασταθεί η αγορά τσιγάρων λιγότερο 

οικονομικά εφικτή, είναι η αύξηση της φορολογίας και των τιμών. 
(2)
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7. Δημοσιονομική Πολιτική 

  

7.1. Η Νομοθεσία για τον Έλεγχο του Καπνίσματος 

 

7.1.1. Η νομοθεσία διεθνώς και στην Ευρώπη 

 

Οι συνέπειες της μακροχρόνιας έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα για τους καπνιστές και για 

τους μη καπνιστές είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Οι συνέπειες στην υγεία από την 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στον χώρο εργασίας έχουν επίσης αναγνωριστεί ως 

εξαιρετικά σημαντικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Προγράμματα 

δημόσιας υγείας και νομοθετικά μέτρα έχουν εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο προκειμένου 

να περιοριστεί η έκθεση στον περιβαλλοντικό καπνό και να βελτιωθεί η υγεία του 

πληθυσμού. 
(2, 43)

  

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 2 οδηγίες, που έχουν θεσπιστεί ήδη 3 δεκαετίες πριν, στοχεύουν 

πολύ συγκριμένα στην απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με 

την οδηγία 1983 (83/477), το κάπνισμα θα πρέπει να απαγορεύεται σε χώρους εργασίας 

όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε σκόνη αμιάντου. Επιπλέον, η οδηγία 1989 (89/654) 

στοχεύει στη διασφάλιση καθαρού αέρα σε κλειστούς χώρους εργασίας. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την οδηγία αυτή, κατάλληλα μέτρα θα έπρεπε να εφαρμοστούν για την 

προστασία των μη καπνιστών στο χώρο εργασίας. Στη συνέχεια, το σχέδιο δράσης για μια 

Ευρώπη ελεύθερη από καπνό 1997-2001, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έθεσε ουσιώδεις στόχους για την 

ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού κινήματος σε ότι αφορά στη μείωση της κατανάλωσης του 

καπνού, στην προστασία της υγείας από το κάπνισμα και στην προστασία του πληθυσμού 

από τις δραστηριότητες της καπνοβιομηχανίας. Έως το 2001, το σχέδιο δράσης προέβλεπε 

τη θέσπιση της νομοθεσίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εξάλειψη της ακούσιας έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου σε όλους τους 

χώρους εργασίας, σε όλα τα δημόσια κτίρια και σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έως 

το έτος 2001, σχεδόν τα 4/5 των χωρών της Ευρώπης είχαν απαγορεύσει ή επιβάλλει τον 

περιορισμό του καπνίσματος στα δημόσια κτίρια και στα δημόσια μέσα μεταφοράς, ενώ 

παράλληλα είχαν επιβάλει και μια σειρά περιορισμών αναφορικά με το κάπνισμα στους 

χώρους εργασίας. 
(163)
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Στη συνέχεια, λόγω της σημασίας που έχει για την υγεία η καταπολέμηση του 

καπνίσματος, ο ΠΟΥ προώθησε την ψήφιση, από τις χώρες-μέλη, της Συνθήκης Πλαίσιο 

για τον Έλεγχο του Καπνίσματος (Framework Convention on Tobacco Control). Η 

συνθήκη, που αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη που έχει συναφθεί στον τομέα της 

υγείας, υπογράφτηκε το 2003 με την ενεργό και καθοριστική υποστήριξη της Ελλάδας που 

ασκούσε τότε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκατόν εβδομήντα τέσσερις χώρες, 

μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα έχουν έως σήμερα υπογράψει τη συνθήκη και έχουν 

συνεπώς την υποχρέωση να εφαρμόσουν νομοθετικά μέτρα για τον έλεγχο και τον 

περιορισμό του καπνίσματος. H χώρα μας επικύρωσε τη Συνθήκη Πλαίσιο για τον Έλεγχο 

του Καπνίσματος τον Οκτώβρη του 2005. Ολοένα και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη 

έχουν εφαρμόσει αυστηρή νομοθεσία για τον περιορισμό του καπνίσματος στους 

δημόσιους χώρους. Παρά ταύτα, η αποτελεσματικότητα των μέτρων για τον περιορισμό 

του καπνίσματος εξαρτάται από την επιβολή τους και από την κινητοποίηση της κοινής 

γνώμης μέσα από ολοκληρωμένες ενημερωτικές εκστρατείες. 
(163)

 

 

Η Συνθήκη Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος αποτελεί τεκμηριωμένη συνθήκη 

που επιβεβαιώνει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να απολαμβάνουν καλύτερη υγεία. 

Αναπτύχθηκε ως απάντηση στην παγκόσμια «επιδημία του καπνίσματος», η εξάπλωση της 

οποίας διευκολύνεται από την απελευθέρωση του εμπορίου και τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις. Άλλοι παράγοντες όπως το παγκόσμιο μάρκετινγκ, η διακρατική διαφήμιση 

των προϊόντων καπνού, η προώθηση, οι χορηγίες και το διεθνές κίνημα του λαθρεμπορίου 

τσιγάρων έχουν επίσης συμβάλει στην εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων 

καπνού. 
(184)

  

 

Οι βασικές διατάξεις για τον περιορισμό της ζήτησης και της κατανάλωσης των προϊόντων 

καπνού περιέχονται στα άρθρα 6-14 της Συνθήκης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του 

Καπνίσματος και είναι οι εξής: 
(184)

 

 Πολιτική τιμών και φορολογικά μέτρα. 

 Μέτρα που δεν σχετίζονται με την τιμή: 

 Προστασία από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα 

 Ρύθμιση και παρακολούθηση των περιεχομένων στον καπνό ουσιών 

 Ρυθμίσεις για τα πακέτα των προϊόντων καπνού 
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 Εκπαίδευση και ενημέρωση του πληθυσμού στα θέματα υγείας και 

εξάρτησης από τα προϊόντα καπνού 

 Απαγόρευση της διαφήμισης, των χορηγιών και της προώθησης των 

προϊόντων καπνού 

 Προώθηση μέτρων για τη διακοπή του καπνίσματος και της θεραπείας της 

εξάρτησης από τον καπνό  

 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 8 της Συνθήκης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος 

προβλέπει την εφαρμογή μέτρων σε όλες τις υπογράφουσες χώρες σε ότι αφορά στην 

προστασία του πληθυσμού από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στους κλειστούς 

δημόσιους χώρους, στο εσωτερικό των χώρων εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Η συνθήκη παροτρύνει τις υπογράφουσες χώρες, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ετών από 

την επικύρωση της συνθήκης, να παρέχουν καθολική προστασία του πληθυσμού από την 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα. Οι εθελοντικές συμφωνίες ή η μερική απαγόρευση του 

καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας κρίνεται οτι παρέχουν 

ανεπαρκή προστασία. 
(9)

 

 

Οι βασικές επιπρόσθετες διατάξεις για τον περιορισμό της ζήτησης και της κατανάλωσης 

των προϊόντων καπνού περιέχονται στα άρθρα 5-17 της Συνθήκης Πλαίσιο για τον Έλεγχο 

του Καπνίσματος και είναι οι εξής: 
(184)

 

 Πάταξη της παράνομης διακίνησης των προϊόντων καπνού 

 Απαγόρευση της πώλησης των προϊόντων καπνού από ανήλικους και σε ανηλίκους 

 Παροχή υποστήριξης για οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές δραστηριότητες 

 

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της νομοθεσίας για την απαγόρευση του 

καπνίσματος, ο ΠΟΥ έχει κατηγοριοποιήσει τους δημόσιους χώρους στους οποίους πρέπει 

να εφαρμόζεται η απαγόρευση του καπνίσματος σε 8 κατηγόριες: τις εγκαταστάσεις 

παροχής υπηρεσιών υγείας, τις εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών οργανισμών εκτός των 

πανεπιστημίων, τα πανεπιστήμα, τα κυβερνητικά κτίρια, τους κλειστούς χώρους εργασίας, 

τα εστιατόρια, τις παμπ και τα μπαρ και τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι χώρες 

αξιολογούνται με βάση την κάλυψη των προαναφερθέντων χώρων από την νομοθεσία για 

την απαγόρευση του καπνίσματος.  
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Έως τον Δεκέμβριο του 2010, 31 χώρες εφάρμοζαν νομοθετικά μέτρα για τον έλεγχο και 

τον περιορισμό του καπνίσματος σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους (ολοκληρωμένη 

νομοθεσία), 16 χώρες εφάρμοζαν νομοθετικά μέτρα που κάλυπταν 6-7 κατηγορίες των 

προαναφερθέντων χώρων ενώ 91 χώρες εφάρμοζαν νομοθετικά μέτρα που κάλυπταν 1-2 

απο τις κατηγορίες των προαναφερθέντων χώρων. Στο σχήμα 7 αναγράφονται οι 31 χώρες 

που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος, 10 εκ 

των οποίων είναι χώρες υψηλού εισοδήματος και 21 είναι χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος. 
(9)

 Έως το τέλος του 2010, το 11% (σε σύγκριση με το 7,4% το 2004) 
(8)

 του 

παγκόσμιου πληθυσμού καλύπτονταν από μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για την 

απαγόρευση του καπνίσματος. Η ταχύτητα με την οποία οι χώρες εισάγουν την εφαρμογή 

νομοθετικών μέτρων για την απαγόρευση του καπνίσματος είναι εντυπωσιακή. Ωστόσο, ο 

ΠΟΥ δεν περιλαμβάνει προς το παρόν στην αξιολόγησή του κριτήρια μέτρησης της 

συμμόρφωσης στη νομοθεσία. Συνεπώς, το πραγματικό επίπεδο προστασίας του 

πληθυσμού από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα που έχει επιτευχθεί στις περισσότερες 

χώρες, παραμένει ασαφές. 
(9)

 

 

Σχήμα 7. Οι χώρες που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη νομοθεσία για την απαγόρευση του 

καπνίσματος.
 (9)

 

 

 

Στις 29 Μαρτίου 2004, η Δημοκρατία της Ιρλανδίας γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο που 

εφαρμόζει νομοθεσία για τον περιορισμό του καπνίσματος σε όλους τους χώρους εργασίας 

και στους χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας, χωρίς να επιτρέπεται η διαμόρφωση 

ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τους καπνίζοντες. Τον Ιούνιο του 2004, η Νορβηγία 

επιβάλλει την ίδια αυστηρή νομοθεσία, προβλέπει όμως τη δημιουργία ειδικών χώρων 

καπνιζόντων στους κλειστούς χώρους εργασίας. Η Ιταλία γίνεται η τρίτη Ευρωπαϊκή χώρα 

που εφαρμόζει την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους 
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χώρους. Από τον Ιούνιο του 2005, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους 

μαζικής εστίασης στη Σουηδία, όπου όμως επιτρέπεται η διαμόρφωση ξεχωριστών 

κλειστών και εξαεριζόμενων χώρων στους οποίους δεν σερβίρεται ποτό ή φαγητό. 
(163)

 Από 

την 1
η
 Μαΐου 2006, στην Ισπανία απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς 

χώρους εργασίας, ενώ στους χώρους μαζικής εστίασης >100 τ.μ προβλέπεται η ύπαρξη 

ειδικά διαμορφωμένων χώρων καπνιζόντων και στους χώρους μαζικής εστίασης <100 τ.μ.
 

ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα επιλογής απόκτησης άδειας λειτουργίας είτε ως χώρος 

καπνιζόντων είτε ως χώρος μη καπνιζόντων. 
(9)

 Από την 1
η
 Ιανουάριου 2006, το κάπνισμα 

απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας και στο Βέλγιο, όπου το κάπνισμα 

επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους τους οποίους όμως οι εργοδότες δεν 

υποχρεώνονται να διαμορφώνουν. Ένα χρόνο μετά, στο Βέλγιο, ισχύει η απαγόρευση του 

καπνίσματος στα εστιατόρια με εξαίρεση όμως τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για 

τους καπνιστές στους οποίους όμως δεν σερβίρεται φαγητό. Στα μπαρ και στα καφέ δεν 

ισχύει καμία απαγόρευση αναφορικά με τον περιορισμό του καπνίσματος, όμως οι χώροι 

αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν επαρκή εξαερισμό και ζώνες μη καπνιζόντων στους 

πελάτες τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το καλοκαίρι του 2007, τέθηκε σε ισχύ η καθολική 

απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους εργασίας, στις παμπ, στα εστιατόρια 

και κυριολεκτικά σε κάθε κλειστό χώρο δημόσιο χώρο και χώρο εργασίας. Η καθολική 

απαγόρευση εκτείνεται σε όλους τους κλειστούς χώρους εκτός από τις ιδιωτικές κατοικίες, 

τα νοσοκομεία, τις φυλακές και τα δωμάτια των ξενοδοχείων. Τον Απρίλιο του 2007, η 

Βόρεια Ιρλανδία όπου ήδη εφαρμοζόταν η απαγόρευση του καπνίσματος σε όλα τα 

κυβερνητικά γραφεία και σε άλλους οργανισμούς εφάρμοσε την απαγόρευση του 

καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των 

παμπ, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων. Ολοκληρωμένη νομοθεσία για την 

απαγόρευση του καπνίσματος έχουν ακόμη εφαρμόσει χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, 9 

πολιτείες των ΗΠΑ, 7 επαρχίες του Καναδά κα 7 πολιτείες της Αυστραλίας. Νομοθετικά 

μέτρα μερικής απαγόρευσης του καπνίσματος έχουν εφαρμόσει πολλές ακόμη χώρες 

(Αυστρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, 

Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Ελβετία). 
(163)
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7.1.2. Η νομοθεσία στην Ελλάδα 

 

H Ελλάδα έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο πολλαπλών σταδίων για τον έλεγχο του καπνίσματος, 

το οποίο επιφέρει βαθμιαία την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους 

χώρους, περιορίζει την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων καπνού και επιφέρει 

αυξήσεις στην φορολογία των προϊόντων καπνού. 
(14-16)

 Αρχικά, σύμφωνα με την 

νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύτηκε σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα κυβερνητικά 

κτίρια και στους δημόσιους χώρους, με εξαίρεση τους χώρους μαζικής εστίασης και 

φιλοξενίας. Τον Ιούλιο του 2009, η μερική απαγόρευση του καπνίσματος που προέβλεπε η 

τρέχουσα νομοθεσία (απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς 

χώρους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που 

προβλέπονται για τους καπνιστές καθώς και απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους 

χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας, εξαιρούμενων των ειδικά διαμορφωμένων χώρων 

για τους καπνιστές στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από 70 τ.μ έως 300 τ.μ. 

και δυνατότητα επιλογής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έως 70 τ.μ. 

μεταξύ της απόκτησης άδειας λειτουργίας ως χώρος φιλοξενίας είτε καπνιστών είτε μη 

καπνιστών), 
(185, 186)

 έγινε αποδεκτή με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Σύντομα όμως 

αντικαταστάθηκε από δυο νέες διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις 
(187)

 που δεν προέβλεπαν 

εξαιρέσεις. 
(186)

 Έτσι από την 1
η
 Σεπτέμβρη 2010, παύει να ισχύει η εξαίρεση όπου το 

κάπνισμα επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τους καπνιστές σε όλους τους 

δημόσιους ή ιδιωτικούς κλειστούς εργασιακούς χώρους. Έπειτα, από την 1
η
 Ιουλίου 2011, 

θεσπίζεται η απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, με 

την εξαίρεση μόνο των καζίνο και των μπαρ με ζωντανή μουσική με εμβαδόν πάνω από 

300 τ.μ., όπου η ύπαρξη των ειδικά διαμορφωμένων χώρων για τους καπνιστές 

εξακολουθεί να επιτρέπεται. 
(14, 187, 188)

 Συνεπώς, μια πιο ολοκληρωμένη εκστρατεία για τον 

περιορισμό του καπνίσματος ξεκίνησε, ενώ η φορολογία των προϊόντων καπνού έχει 

σημαντικά αυξηθεί κατά το πέρασμα των τελευταίων ετών. 
(14)

 Στην Ελλάδα, κατά τη 

χρονική περίδο 2006-2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 17%, ενώ οι τιμές των 

προϊόντων καπνού αυξήθηκαν κατά 37%. 
(189)

 

 

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στη θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον έλεγχο και τoν 

περιορισμό του καπνίσματος στη χώρα μας, από το έτος 2008 έχουν εκδοθεί τρεις σχετικοί 

νόμοι: 
(190)
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1. Ο Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262, τ. Α΄/ 23-12-2008) -«Προστασία ανηλίκων από τον 

καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις»-.  

2. Ο Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129, τ. Α’/ 3-8-2010) -«Αναβάθμιση του εθνικού 

Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης»-.  

3. Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152, τ. Α’/1-7-11) -«Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»-.  

 

Παράλληλα, το 2009, η Ελλάδα δημιούργησε μια εθνική συντονιστική επιτροπή για τον 

έλεγχο του καπνίσματος, προκειμένου να λειτουργήσει συμβουλευτικά στο Υπουργείο 

Υγείας για τα θέματα που σχετίζονται με κάπνισμα. 
(163)

  

 

Σε ότι αφορά λοιπόν στις νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως εφαρμόστηκαν χρονολογικά σε μια 

προσπάθεια να περιοριστεί το κάπνισμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν. 3730/2008, η 

νομοθεσία διαμορφώθηκε ως εξής: 
(185)

  

Ως προς την προστασία ανηλίκων απαγορεύτηκε: 

 Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους 

 Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες καταστημάτων 

 Η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς 

και σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης 

 Η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, 

ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων 

 

Ως προς την πώληση και διανομή των προϊόντων καπνού απαγορεύτηκε η πώληση 

προϊόντων καπνού, μέσω μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, καθώς και η πώληση 

μεμονωμένων τσιγάρων σε συσκευασία μικρότερη των 20 τεμαχίων. Απαγορεύτηκε, 

επίσης, η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού.  

 

Ως προς την διαφημιστική προβολή απαγορεύτηκε κάθε συνοδευτική ένδειξη σε 

συσκευασίες προϊόντων καπνού καθώς και κάθε μορφή διαφημιστικής προβολής ή 

καταχώρησης, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση των προϊόντων καπνού εμφανίζει μειωμένο 

κίνδυνο για την υγεία. 
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Ως προς την απαγόρευση του καπνίσματος, απαγορεύτηκε πλήρως το κάπνισμα και η 

κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους: (α) σε όλους τους δημόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των 

χώρων που προβλέπονται για τους καπνιστές, (β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων ή των ειδικά διαμορφωμένων 

χώρων καπνιζόντων που διαχωρίζονται από την υπόλοιπη αίθουσα και έχουν ειδικές 

εγκαταστάσεις εξαερισμού, (γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής, (δ) στα 

αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που προβλέπονται για τους καπνιστές, (ε) στους 

σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων, (στ) στα παντός είδους 

κυλικεία, (ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων με μετρητή (ταξί) και αγοραίων. Σύμφωνα με 

προϋπάρχουσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις, το κάπνισμα απαγορεύτηκε 

επίσης στους χώρους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, τόσο του 

δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, σύμφωνα με 

υπουργική απόφαση που συνόδευε την θέσπιση του νόμου για την απαγόρευση του 

καπνίσματος, εξαιρέθηκαν τα ψυχιατρικά ιδρύματα και οι μονάδες ψυχικής υγείας, καθώς 

για τους ασθενείς τους αποκλειστικά δύναται να επιτραπεί το κάπνισμα κατόπιν έγγραφης 

γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για θεραπευτικούς και μόνο λόγους. 

 

Σε ότι αφορά στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού έως 70 τ.μ., 

αποφασίστηκε ότι θα χαρακτηρίζονται με απόφαση του ιδιοκτήτη τους, που θα 

ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας τους, ως καταστήματα αποκλειστικά για 

καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που συνόδευε την 

εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος, σε ότι αφορά στα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συνολική επιφάνεια από 70 τ.μ. έως και 300 

τ.μ., δύνανται να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων, ο οποίος πρέπει να έχει μέγιστο 

εμβαδό ίσο με το 30% του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος, να είναι πλήρως 

διαχωρισμένος από την υπόλοιπη αίθουσα και να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα 

μηχανήματα για τον εξαερισμό και τον καθαρισμό του εσωτερικού αέρα. Σε ότι αφορά στα 

κέντρα διασκέδασης με ζωντανή έγχορδη μουσική άνω 300 τ.μ., δύνανται να δημιουργούν 

χώρο για καπνίζοντες, με εμβαδό ίσο, κατά μέγιστο, με το 40% του συνολικού χώρου του 
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καταστήματος. Ο χώρος καπνιζόντων θα έπρεπε να διαχωρίζεται από το υπόλοιπο 

κατάστημα με διαχωριστικό που να έχει ελάχιστο ύψος 2 μ.  

 

Ένα χρόνο αργότερα όμως, μια νέα, πιο ολοκληρωμένη νομοθεσία ψηφίστηκε από το 

ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι από την 1
η
 Σεπτέμβρη 2010, σε αναθεώρηση του Ν. 

3730/2008 και σύμφωνα με τον Ν. 3868/2010 
(187) 

απαγορεύτηκε επίσης η κάθε είδους 

διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και 

εσωτερικούς χώρους. Εξαιρέθηκαν όμως οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης 

προϊόντων καπνού. Ακόμη, επιβλήθηκε η απαγόρευση της προβολής διαφημιστικών 

μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους και έπαψε να ισχύει η εξαίρεση 

όπου το κάπνισμα επιτρέπεται στους κλειστούς ή στεγασμένους εργασιακούς χώρους που 

ειδικά προβλέπονται για τους καπνιστές στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

 

Ένα ακόμη χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2011 και σύμφωνα με το νόμο Ν. 3986/11 
(188)

 

το κάπνισμα απαγορεύεται πια σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, με την 

εξαίρεση των καζίνο και μπαρ με ζωντανή μουσική και με εμβαδόν πάνω από 300 τ.μ., 

όπου προβλέπεται η ύπαρξη ξεχωριστών δωματίων όπου το κάπνισμα επιτρέπεται (για τη 

δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού 200 ευρώ/τ.μ). Παράλληλα η 

φορολόγηση του καπνού έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 4-5 χρόνια. 
(14, 189)

  

 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, στην πλειοψηφία τους, τάσσονται υπέρ μιας ευρείας κλίμακας 

μέτρων για τον έλεγχο του καπνίσματος. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από το 

Ευρωβαρόμετρο, η τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων υγείας στις συσκευασίες των 

προϊόντων καπνού υποστηρίζεται από το 75% των Ευρωπαίων πολιτών, η επιπλέον 

χρέωση στις καπνοβιομηχανίες για την κάλυψη των δαπανών υγείας που προκύπτουν από 

την κατανάλωση καπνού από το 67%, η απαγόρευση της διαφήμισης στα σημεία πώλησης 

από το 63%, η απαγόρευση αρωματικών ουσιών που καθιστούν τα προϊόντα καπνού πιο 

ελκυστικά από το 61%, η απαγόρευση της πώλησης μέσω διαδικτύου από το 60%, η 

αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού από το 56%, η απομάκρυνση των προϊόντων 

καπνού από ευδιάκριτη θέση στα σημεία πώλησης από το 55%, η απαγόρευση της 

τοποθέτησης χρωμάτων, σημάτων και προωθητικών μηνυμάτων στα πακέτα των 

προϊόντων καπνού από το 54% και η απαγόρευση της πώλησης, μέσω αυτόματων 

μηχανημάτων υποστηρίζεται από το 52% των Ευρωπαίων πολιτών. 
(43)
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 7.1.3. Οι επιπτώσεις της νομοθεσίας 

 

Νομοθετικά μέτρα για την απαγόρευση του καπνίσματος έχουν εφαρμοστεί σε αρκετές 

χώρες. Η αποτελεσματικότητα βέβαια των νομοθετικών μέτρων ενισχύεται από την 

υποστήριξη του πληθυσμού, η οποία καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες, όπως είναι ο 

αντιλαμβανόμενος κίνδυνος από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, το εκπαιδευτικό 

επίπεδο, οι ισχύοντες κανονισμοί για τη απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι και το εάν 

είναι κάποιος καπνιστής ή μη καπνιστής. 
(186, 191, 192)

 Πιο συγκεκριμένα, οι καπνιστές έχουν 

10 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από τους μη καπνιστές να απορρίπτουν τις απαγορεύσεις 

για το κάπνισμα. Βέβαια, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι συσχετίζεται 

με τη συμμόρφωση στη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος ακόμη και μεταξύ 

των καπνιστών. 
(186, 193)

 Ο ρόλος των μη καπνιστών στην ενεργή υποστήριξη για τη 

συμμόρφωση στη νομοθεσία είναι επίσης σημαντικός. Η αντίληψη, από τους μη καπνιστές, 

του περιβαλλοντικού καπνού ως ερεθιστική ουσία (είτε ως μυρωδιά, είτε για τα μάτια) 

συσχετίζεται με τη μεγαλύτερη πιθανότητα αντίδρασής τους στο κάπνισμα στους χώρους 

μη καπνιστών. 
(186)

  

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων για την 

απαγόρευση του καπνίσματος όχι μόνο δεν έχει αντίκτυπο στο είδος και στη συχνότητα 

διασκέδασης των πελατών των χώρων μαζικής εστίασης και φιλοξενίας αλλά απεναντίας 

αυξάνει την πιθανότητα επίσκεψης σε τέτοια καταστήματα και τον χρόνο παραμονής σε 

αυτά, γεγονός που εξαλείφει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις επί των εσόδων στον κλάδο της 

φιλοξενίας. 
(194)

 Στην Ελλάδα, 8 στους 10 πολίτες υποστηρίζουν πως η εφαρμογή των 

νομοθετικών μέτρων είτε δεν έχει αντίκτυπο είτε αυξάνει τη συχνότητα με την οποία 

επισκέπτονται τους χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας. 
(186)

 Το γεγονός αυτό είναι 

πολύ σημαντικό σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, αν ληφθούν υπόψη τα υψηλά ποσοστά 

καπνίσματος και η υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση τσιγάρων στην Ελλάδα. 
(1, 5-7, 17, 43, 45-

47)
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 7.1.3.1. Ο αντίκτυπος της νομοθεσίας στην έκθεση στο παθητικό κάπνισμα 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα νομοθετικά μέτρα για την απαγόρευση του 

καπνίσματος μειώνουν αποτελεσματικά την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στους 

δημόσιους χώρους, στους χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας και στους χώρους 

εργασίας, επιδρώντας παράλληλα και στη μείωση των κινδύνων για την υγεία που 

συνεπάγεται η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα. 
(22, 195)

 Τα νομοθετικά μέτρα για την 

απαγόρευση του καπνίσματος μειώνουν αποτελεσματικά την έκθεση στο παθητικό 

κάπνισμα ακόμη και όταν δεν παρατηρείται μείωση στον επιπολασμό του καπνίσματος 

στον πληθυσμό.
 (23, 161)

  

 

Ειδικότερα, ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για τον αντίκτυπο της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

μετά την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, η πιθανότητα μη ανίχνευσης 

κοτινίνης στη σίελο των μη καπνιστών εκτιμάται κατά 1,5 φορές μεγαλύτερη, ενώ η μέση 

τιμή της κοτινίνης καταγράφεται μειωμένη κατά 27%. 
(135)

 Επιπλέον, στη Σκοτία μετά την 

εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας το 2006, καταγράφεται 39% μείωση της 

έκθεσης των μη καπνιστών στο παθητικό κάπνισμα. 
(11)

 Δώδεκα μήνες μετά την εφαρμογή 

της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην Ιταλία, η έκθεση σε μικροσωματίδια στους 

εσωτερικούς δημόσιους χώρους μειώθηκε σημαντικά (65%). 
(196)

 Επιπλέον, 5 έτη μετά την 

εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στην Ιταλία, καταγράφεται χαμηλή έκθεση στο 

παθητικό κάπνισμα στους δημόσιους χώρους (10,2%), στο σπίτι (15,6%) και στο 

αυτοκίνητο (17,9%), 
(193)

 ποσοστό αυξημένο σε σχέση με αυτό που καταγράφεται για την 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο αυτοκίνητο στην Ισπανία (11%) 
(197)

 και στη Σκοτία 

(8%). 
(11)

 Αξίζει ν’ αναφερθεί πως η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο αυτοκίνητο έχει 

σημαντικές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι τα ιδιωτικά αυτοκίνητα 

αποτελούν μια από τις βασικές πηγές έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα των παιδιών. 
(198)

 

 

Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στα μπαρ, μετά την εφαρμογή σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες, 

της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στους χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας, μειώνεται 

σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η μερική απαγόρευση του καπνίσματος στην Ολλανδία 

και στη Γερμανία αποδεικνύεται αποτελεσματική στη μείωση του καπνίσματος στα μπαρ 

(από 88% σε 34% και από 87% σε 44% αντίστοιχα), η καθολική απαγόρευση του 

καπνίσματος στην Ιρλανδία και στη Γαλλία αποδεικνύεται ακόμη πιο αποτελεσματική. 
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Στις χώρες αυτές το κάπνισμα στα μπαρ σχεδόν εξαλείφθηκε (από 97% σε 3% και από 

84% σε 3% αντίστοιχα). 
(199)

  

 

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους 

ενθαρρύνει την υιοθέτηση απαγορεύσεων για το κάπνισμα και στο σπίτι, 
(11, 200, 201)

 ενώ δεν 

υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που να υποστηρίζουν τη μετατόπιση του καπνίσματος 

μέσα στο σπίτι, ως συνέπεια της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του 

καπνίσματος. 
(9)

 Έτσι, στην Ιταλία, μετά την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας το 

ποσοστό των καπνιστών που δεν επιτρέπει το κάπνισμα των επισκεπτών στους 

εσωτερικούς χώρους του σπιτιού αυξήθηκε από 62,8% το 2006 
(202)

 σε 75,1% το 2010. 
(139)

 

Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως στις ΗΠΑ, η έκθεση των μη καπνιστών στο παθητικό 

κάπνισμα στο σπίτι μειώθηκε από 20,9% την περίοδο 1988-1994 σε 10,2% την περίοδο 

1999-2004. 
(203)

 Ακόμη, μειώθηκε περαιτέρω το 2008 και κυμαίνεται μεταξύ 3,2% και 

10,6%. 
(204)

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2008, μετά την εφαρμογή της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας το 94% των σπιτιών στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει την καθολική 

απαγόρευση του καπνίσματος, ποσοστό αυξημένο κατά 7% σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 

έτους 1998. 
(135)

 Ωστόσο, αν και η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα των μη καπνιστών που 

κατοικούν σε σπίτι όπου ισχύει η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος μειώνεται μετά 

την εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων, η έκθεση των μη καπνιστών, που κατοικούν σε 

σπίτι όπου το κάπνισμα επιτρέπεται συνεχίζει για το λόγο αυτό να είναι υψηλή. 
(11)

 Αν και 

η ύπαρξη περιορισμών για το κάπνισμα στο σπίτι αποτελεί παράγοντα κλειδί για την 

προστασία από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, η πλειοψηφία των παιδιών και των μη 

καπνιστών που συμβιώνουν με καπνιστές κατοικούν σε σπίτι όπου δεν επιβάλλεται η 

καθολική απαγόρευση του καπνίσματος. 
(148)

 Συνεπώς, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το 

γεγονός πως οι μη καπνιστές και τα παιδιά που συμβιώνουν με καπνιστές δεν 

προστατεύονται, μέσω νομοθετικών μέτρων, από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο 

σπίτι. Απαραίτητη είναι λοιπόν η δράση για τον περιορισμό του καπνίσματος στο σπίτι 

ακόμη και στις χώρες που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη νομοθεσία για την απαγόρευση του 

καπνίσματος. 
(9)

 Η δράση για τον περιορισμό του καπνίσματος στο σπίτι καθίσταται ακόμη 

πιο σημαντική δεδομένου πως η ύπαρξη περιορισμών για το κάπνισμα στο σπίτι συνδέεται 

με μειωμένες πιθανότητες έναρξης του καπνίσματος απο τους εφήβους. 
(205-207)

 Είναι 

γεγονός πως οι νέοι ενήλικες έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να είναι καπνιστές όταν 

ισχύουν περιορισμοί για το κάπνισμα στο σπίτι όπου κατοικούν. 
(121, 208) 
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7.1.3.2. Ο αντίκτυπος της νομοθεσίας στον επιπολασμό, στην κατανάλωση και 

στην πρόθεση διακοπής 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για τον αντίκτυπο της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στον 

επιπολασμό, στην κατανάλωση και στην πρόθεση διακοπής του καπνίσματος κατέδειξε 

πως η εφαρμογή των αντικαπνιστικών νομοθετικών μέτρων έχει πράγματι σημαντικό 

αντίκτυπο. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα οι πολιτικές για την απαγόρευση του καπνίσματος στο 

χώρο εργασίας αλλά και η απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι μπορεί να έχουν 

αντίκτυπο στη μείωση του επιπολασμού και της ποσότητας των τσιγάρων που 

καταναλώνονται καθώς και στην αύξηση των ποσοστών διακοπής του καπνίσματος. 
(18, 95, 

97-100, 149, 209)
  

 

Στις χώρες όπου εφαρμόζεται η αντικαπνιστική νομοθεσία, καταγράφεται σημαντική 

μείωση στον επιπολασμό του καπνίσματος. Στη Νέα Ζηλανδία η μείωση στον επιπολασμό 

οφείλεται περισσότερο στην αύξηση του ποσοστού των μη καπνιστών παρά στην αύξηση 

του ποσοστού των πρώην καπνιστών. 
(210)

 Στην Αυστραλία η μείωση στα ποσοστά έναρξης 

του καπνίσματος 
(210)

 και η διακοπή του καπνίσματος μεταξύ των ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας 
(211)

 αποτελούν επίσης καθοριστικούς παράγοντες για τη μείωση του επιπολασμού 

του καπνίσματος. Στη Νορβηγία ως συνέπεια της εφαρμογής της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας, ο επιπολασμός του καπνίσματος μεταβληθηκε κατά -2,8%. 
(212)

 Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ο επιπολασμός του καπνίσματος μειώθηκε επίσης, ως συνέπεια της εφαρμογής 

της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Η μείωση όμως αφορά κυρίως στα άτομα που ανήκουν 

στα ανώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και αποδίδεται επίσης σε μεγάλο βαθμό 

στην αύξηση των μη καπνιστών παρά στην αύξηση των πρώην καπνιστών. (67) Στην Ιταλία, 

η αντικαπνιστική νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους 

εσωτερικούς δημόσιους χώρους συμπεριλαμβανομένων των μπαρ, των εστιατορίων και 

των χώρων εργασίας, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2005 είχε επίσης ως συνέπεια 

τη μείωση του επιπλασμού του καπνίσματος. 
(213)

 Συγκεκριμένα, στην Ιταλία μετά την 

εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας καταγράφεται 3,8% μείωση στο ποσοστό των 

καπνιστών που εργάζονται σε χώρους εργασίας όπου ισχύει η καθολική απαγόρευση του 

καπνίσματος και 3,1% μείωση στην ημερήσια κατανάλωση των τσιγάρων. 
(18)

 Έξι μήνες 

μετά την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στη Ιρλανδία, οι πώλησεις των 

τσιγάρων μειώθηκαν κατά 7,5%, 
(214)

 ενώ 12 μήνες μετά την εφαρμογή της 
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αντικαπνιστικής νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αντίστοιχη μείωση είναι 11%. 
(215)

 

Στην Ελλάδα, το 40% των καπνιστών υποστηρίζουν πως η εφαρμογή των νομοθετικών 

μέτρων για την απαγόρευση του καπνίσματος θα τους βοηθήσει να μειώσουν την ποσότητα 

των τσιγάρων που καταναλώνουν ενώ το 10% των καπνιστών υποστηρίζουν πως θα τους 

βοηθήσει να διακόψουν το κάπνισμα. 
(186)

 Πράγματι, στην Ελλάδα το 2011 και μετά την 

εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας καταγράφεται 4,7% μείωση στον επιπολασμό 

του καπνίσματος και 16% μείωση στην κατά κεφαλή κατανάλωση κατανάλωση τσιγάρων 

σε σύγκριση με την κατανάλωση του προηγούμενου έτους. 
(16)

 

 

Η εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων για την απαγόρευση του καπνίσματος μπορεί να 

αποβεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους καπνιστές, καθώς ενισχύει την πρόθεση για τη διακοπή 

του καπνίσματος. 
(216)

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 12 μήνες μετά την εφαρμογή της 

αντικαπνιστικής νομοθεσίας, σημειώνεται αύξηση 1% των πρωην καπνιστών, ενώ 3% των 

καπνιστών προτίθεται να διακόψει το κάπνισμα. 
(215)

  

 

 

7.1.3.3. Ο αντίκτυπος της νομοθεσίας στη νοσηρότητα που αποδίδεται στο 

κάπνισμα 

 

Ο αντίκτυπος της εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων για την απαγόρευση του 

καπνίσματος είναι επίσης σημαντικός και σε ότι αφορά στη μείωση της νοσηρότητας. Ως 

συνέπεια της εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων, καταγράφεται μείωση στην εμφάνιση 

συμπτωμάτων των νοσημάτων του αναπευστικού συστήματος και των νοσημάτων 

αισθητηρίων οργάνων, καθώς και των εισαγωγών στα νοσοκομεία των περιστατικών με 

οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
(23, 24-26)

 Ακόμη, καταγράφεται μείωση των περιστατικών 

αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής και θνησιμότητας από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
(27, 

28)
 Πιο συγκεκριμένα, μετα-ανάλυση 17 ερευνών σε 6 χώρες κατέδειξε συγκεντρωτική 

μείωση 10% στην επίπτωση των οξέων στεφανιαίων επεισοδίων, μετά την εφαρμογή της 

νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος. 
(217)

 Στην Ιταλία, η αντικαπνιστική 

νομοθεσία είχε επίσης ως συνέπεια τη μείωση των περιστατικών καρδιαγγειακών 

παθήσεων. 
(145, 218)

  

 

Ακόμη, οι ευεργετικές επιδράσεις της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος 

στην υγεία των βρεφών και των παιδιών επιβεβαιώνονται ερευνητικά. Πιο συγκεκριμένα, 
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καταγράφεται μείωση στις γεννήσεις παιδιών με χαμηλό βάρος σώματος, στους πρόωρους 

τοκετούς καθώς και στη νοσηλεία περιστατικών παιδικού άσθματος. 
(29, 30, 219, 220)

 Στη 

Σκοτία μετά την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας το 2006, καταγράφεται 18% 

μέση ετήσια μείωση των εισαγωγών στο νοσοκομείο για τον παιδικό άσθμα, σε σύγκριση 

με 5% μέση ετήσια αύξηση πριν την εφαρμογή της νομοθεσίας. 
(29)

 Βέβαια, τα οφέλη για 

την υγεία που συνεπάγεται η εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, μειώνονται 

σημαντικά όταν δεν εφαρμόζονται παράλληλα περιορισμοί για τον κάπνισμα στους 

εσωτερικούς χώρους του σπιτιού. 
(11, 135)

   

 

 

7.2. Οικονομική Κρίση και Υγεία 

 

7.2.1. Γενικά  

 

Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη από το 2008 έχει εγείρει σημαντικές 

ανησυχίες για την υγεία του πληθυσμού. Το 2009, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) 

μειώθηκε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Πολωνίας. Η μέση μείωση 

άγγιξε το 4,3%, όμως οι απώλειες κυμάνθηκαν από 1,9% στην Κύπρο έως το 17,7% στη 

Λετονία. Μεταξύ των ετών 2007-2010, η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά και με ταχύτατο 

ρυθμό (3% στην Πορτογαλία, στη Σλοβεκία και στην Βουλγαρία, 4% στην Δανία, στην 

Ουγγαρία και στην Ελλάδα, 5% στην Ισλανδια, 9% στην Ιρλανδία, 12% στην Ισπανία και 

στην Εσθονία, 13% στη Λετονία και 14% στη Λιθουανία. 
(221)

 Η μείωση των φορολογικών 

εσόδων και η αύξηση των δαπανών (κυρίως για τη διάσωση των τραπεζών αλλά και σε 

κάποιο βαθμο λόγω της αύξησης της ανεργίας) στις χώρες που μαστίζονται από την κρίση 

οδήγησε στην αύξηση των δημοσιοοικονομικών ελλειμμάτων. Ορισμένες χώρες, μεταξύ 

των οποίων και η Ελλάδα, υιοθέτησαν πολιτικές λιτότητας και πραγματοποίησαν μεγάλες 

περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. 
(222)

 Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορταγαλία ανήκουν 

στις χώρες που έχουν υιοθετήσει αυστηρές πολιτικές λιτότητας. Οι οικονομίες των χωρών 

αυτών εξακολουθούν να βρίσκονται σε ύφεση και οι δαπάνες συνεχίζουν να μειώνονται. 

Τα κρούσματα αυτοκτονιών και οι μολυσματικές ασθένειες παρουσιάζουν έξαρση στις 

χώρες αυτές, ενώ οι περικοπές στον προϋπολογισμο έχουν οδηγήσει σε περιορισμένη 

πρόσβαση στο σύστημα υγείας. 
(31)
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Τα ερευνητικά δεδομένα, αναφορικά με τις επιδράσεις στην υγεία προηγούμενων περιόδων 

οικονομικής ύφεσης, αναδεικνύουν ορισμένα αντικρουόμενα ευρήματα. Αν και η 

οικονομική ύφεση μπορεί να επιφέρει ορισμένες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία στις 

χώρες υψηλού εισοδήματος, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης μπορεί να παρατηρηθεί 

επίσης μείωση της θνησιμότητας, η οποιά αυξάνει και πάλι όταν η οικονομία ανακάμψει. 

(223-226)
 Αν και τα ευρήματα αυτά αντικρούονται από άλλες έρευνες, 

(227) 
μια πιθανή 

εξήγηση είναι πως η οικονομική ύφεση μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του διαθέσιμου 

χρόνου για ύπνο και στην αύξηση των συμπεριφορών που προάγουν την υγεία όπως η 

φυσική άσκηση, το περπάτημα και η ποδηλασία, κυρίως λόγω της αύξησης του διαθέσιμου 

χρόνου. Ακόμη, η οικονομική ύφεση μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των συμπεριφορών 

που επιδρούν αρνητικά στην υγεία, όπως η κατανάλωση μη υγιεινών τροφών, αλκοόλ και 

τσιγάρων (εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα). 
(228-230)

 καθώς και στη μείωση της 

οδήγησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των θανάτων που προκαλούνται από 

ατυχήματα στους δρόμους. 
(31)

 Αύξηση της ανεργίας κατά 1% συσχετίζεται με μείωση στον 

αριθμό των θανάτων λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 
(231)

 

 

Σε ότι αφορά στον κίνδυνο υποτροπής των πρώην καπνιστών, σε περίοδο οικονομικής 

ύφεσης, οι άνδρες καπνιστές που υφίστανται μειώση στο εισόδημά τους, φαίνεται να έχουν 

σημαντικά μικρότερη πιθανότητα υποτροπής μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών. Αντίθετα, 

στους άνδρες καπνιστές των οποίων το εισόδημα αυξάνεται κατά την περίοδο οικονομικής 

ύφεσης, ο κίνδυνος υποτροπής εμφανίζεται σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τους άνδρες 

καπνιστές των οποίων το εισόδημα παραμένει σταθερό. Παρόμοιες τάσεις εμφανίζονται 

και σε ότι αφορά στις γυναίκες, χωρίς όμως στατιτικά σημαντικά αποτελέσματα. 
(232, 233)

 Σε 

περιόδους οικονομικής ύφεσης, η τροποποίηση συμπεριφορών μπορεί να είναι είτε 

σκόπιμή είτε ακούσια. 
(234)

 Όταν κανείς έρχεται αντιμέτωπος με την ανεργία, μπορεί να 

επιλέξει να γεμίσει τον ελεύθερό του χρόνο επενδύοντας ενεργά στις θετικές προσωπικές 

αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διακοπή του καπνίσματος ή την αύξηση της 

σωματικής δραστηριότητας. 
(235)

 Ωστόσο, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η διακοπή 

του καπνίσματος και η υποτροπή στην καπνιστική συμπεριφορά αποτελούν συμπεριφορές 

που μπορεί να πυροδοτηθούν από διαφορετικά εναύσματα. 
(233)

 Ένας πρώην καπνιστής ο 

οποίος υφίσταται μείωση στο εισόδημά του αντιμετωπίζει μικρότερο πειρασμό για την 

υποτροπή στην καπνιστική συμπεριφορά, λόγω του ότι οι τιμές των τσιγάρων είναι 

λιγότερο προσιτές. Ωστόσο, η εδραιωμένη καπνιστική συμπεριφορά μπορεί να είναι 

λιγότερο ευάλωτη στη μείωση του εισοδήματος, πιθανότατα, εξαιτίας και της παράλληλης 
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αύξησης των επιπέδων στρες που μπορεί να βιώσει το άτομο σε περιόδους οικονομικής 

αβεβαιότητας. 
(233)

 Βέβαια, η σχέση του καπνίσματος με το στρες είναι αρκετά περίπλοκη. 

Τόσο το στρες ως αιτία για την καπνιστική συμπεριφορά 
(202, 236)

 και η καπνιστική 

συμπεριφορά ως αιτία για το στρες, όσο και η μείωση του στρες ως αποτελέσμα της 

διακοπής του καπνίσματος έχουν αποδειχτεί ερευνητικά. 
(237)

  

 

 

7.2.2. Οικονομική κρίση και υγεία στην Ελλάδα 

 

Μετά από πολλά συναπτά έτη οικονομικής ανάπτυξης, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας έχει αντιστραφεί. Αν και το 2008, η ελληνική οικονομία βρισκόταν στην 27
η
 

σειρά κατάταξης των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου με βάση το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, 
(32)

 ως αποτελέσμα της οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες πολίτες άρχισαν να 

αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα. Το 2009, η οικονομική κρίση 

επέδρασε στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ενώ το 2010 υπογράφτηκε το Μνημόνιο 

Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, προκειμένου να αποτραπεί το έλλειμμα 

της ελληνικής οικονομίας. 
(31, 33)

 Την ίδια χρονιά, σύμφωνα με εθνικές εκτιμήσεις, το ΑΕΠ 

μειώθηκε κατά 3,5% ενώ η ανεργία έφθασε το 14,2% με 180.000 απώλειες θέσεων 

εργασίας. 
(33)

  To 2011 και ενώ η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε ύφεση, το 

ΑΕΠ μειώθηκε περαιτέρω κατά 6,9% σε σύγκριση με αύξηση της τάξης του 5,5% το 2006. 

Ταυτόχρονα, το εθνικό χρέος αυξηθηκε από 105,4% το 2007 σε 160,9% του ΑΕΠ το 2011 

(239,4 δις ευρώ σε 328,6 δις ευρώ). 
(238)

 Επιπλέον, η μείωση στην παραγωγή αποτέλεσε 

την κύρια αιτία για την εισοδο στην ανεργία το 2011 κατά προσέγγιση 248.000 ανθρώπων. 

(34)
 Το εθνικό ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 7,4% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 σε 

16,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011. 
(239)

 

 

Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα οδήγησε στην αποδυνάμωση της 

αγοραστικής δύναμης του ελληνικού πληθυσμού 
(240)

 και σε αυξημένα ποσοστά 

θνησιμότητας εξ’ αιτίας των αυτοκτονιών και των εγκλημάτων κατά της ζωής, ενώ τα 

κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων γίνονται ολοένα και πιο συχνά. 
(31, 241)

 Ο αντίκτυπος της 

οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του ελληνικού πληθυσμού είναι πολύπλευρος. 
(242)

 

Οι ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης αυξάνονται ενώ η πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη είναι περιορισμένη, κυρίως λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό. 
(31, 241)

 Τα 

δεδομένα αυτά είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρει επίσης συσχέτιση 
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της οικονομικής κρίσης και της επιδείνωσης των κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών με την 

αύξηση της νοσηρότητας, τη μείωση της χρήσης των υπηρεσιών υγείας και την επιδείνωση 

της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού, κυρίως των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, των 

ανέργων, των συνταξιούχων και των ατόμων που υποφέρουν από χρόνιες νόσους. 
(240)

 

Συγκεκριμένα, αύξηση της ανεργίας κατά 1% συσχετίζεται με αυξήση στον αριθμό των 

αυτοκτονιών και των ανθρωποκτονιών και αύξηση κατά 3% ή περισσότερο συσχετίζεται 

με αύξηση στον αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ. 
(231)

  

 

 

7.2.3. Δημοσιονομική πολιτική και κάπνισμα σε περίοδο οικονομικής κρίσης 

 

Η οικονομική κρίση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα επιδεινώνεται από τις δαπάνες που 

συνεπάγεται το κάπνισμα. 
(14, 16, 163)

 Συγκεριμένα, ενώ οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες 

υγείας υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 20 δις ευρώ ετησίως, το 6%-15% των δαπανών 

αυτών αποδίδονται στο κάπνισμα που αποτελεί την πρώτη προλήψιμη αιτία νοσηρότητας 

και θνησιμότητας στη χώρα μας. 
(14)

 Μεταξύ των αντικαπνιστικών νομοθετικών μέτρων, η 

αύξηση στη φορολογία των προϊόντων καπνού αποτελεί σημαντικό μέτρο δημοσιονομικής 

πολιτικής και βασικό συντελεστή για την καταπολέμηση και τον έλεγχο του καπνίσματος. 

(14, 16)
 

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, στις ανεπτυγμένες χώρες 10% 

αύξηση στην τιμή των τσιγάρων οδηγεί σε 2,5%-5% μείωση στην κατανάλωση των 

προϊόντων καπνού (σε επίπεδο πληθυσμού), 
(243)

 ενώ στις χώρες χαμηλού ή μεσαίου 

εισοδήματος καταγράφονται ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις. 
(244)

 Η αύξηση στον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης των τσιγάρων το 2011, απέφερε 558 εκατομμύρια ευρώ σε νέα φορολογικά 

έσοδα. Μια ενδεχόμενη πρόσθετη αύξηση κατά 2 ευρώ στην φορολογία κάθε πακέτου 

τσιγάρων στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των 

συνολικών φορολογικών εσόδων από τα τσιγάρα κατά 1,2 δις ευρώ αλλά και στην 

πρόληψη 192.000 πρόωρων θανάτων. Χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη φορολογία ως ένα σημαντικό μέσο για την προαγωγή της δημόσιας 

υγείας και την οικονομική ανάπτυξη σε μια τέτοια δύσκολη εποχή. Οι διεθνείς οικονομικές 

οργανώσεις θα πρέπει να επιδιώξουν την εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών που 

στοχεύουν στην άντληση οικονομικών οφελειών απο την αύξηση της φορολογίας του 

καπνού. 
(16)

 Παρότι το κάπνισμα αποτελεί εξαρτητική συμπεριφορά, η τιμή πώλησης των 
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τσιγάρων επηρεάζει την απόφαση τόσο για την έναρξη όσο και για τη διακοπή του 

καπνίσματος. 
(245, 246)

 

 

Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός πως η αύξηση στην τιμή των τσιγάρων 

μπορεί να οδηγήσει τις περιθωριοποιημένες ομάδες του πληθυσμού, όπως τους έφηβους 

και τους άστεγους στην υιοθέτηση πρακτικών στην καπνιστική συμπεριφορά που 

αποτελούν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία. Οι συμπεριφορές αυτές 

περιλαμβάνουν το κάπνισμα του τσιγάρου ώστε να εξαλείφεται ακόμη και το φίλτρο 

αφήνοντας μικρότερες γόπες, το κάπνισμα του ίδιου τσιγάρου από κοινού με τρίτους, την 

κατανάλωση στριφτών τσιγάρων ή τη μείξη του καπνού με άλλες ουσίες. 
(247)

 Ακόμη, η 

αύξηση μόνο στην τιμή των τσιγάρων μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης 

εναλλακτικών μορφών κατανάλωσης καπνού. 
(230)

 Έχει αποδειχτεί ερευνητικά πως η 

μείωση της κατανάλωσης κάποιου προϊόντος καπνού εξαιτίας της αύξησης στην τιμή 

πώλησής του αντισταθμίζεται από την αυξημένη χρήση κάποιων άλλων προϊόντων καπνού 

σε περίπτωση που οι τιμές των προϊόντων αυτών δεν αυξάνονται εξίσου. 
(248)

 Η πρακτική 

της υποκατάστασης της χρήσης των προϊόντων καπνού καθιστά την ανάγκη αύξησης της 

φορολογίας και της τιμής πώλησης όλων των προϊόντων καπνού, 
(230)

 δεδομένου ότι τα 

οφέλη για τη δημόσια υγεία αποτελούν βασικό κίνητρο για την αύξηση στην φορολογία 

των προϊόντων καπνού. 
(249)

 

 

Η αύξηση στην τιμή πώλησης των τσιγάρων, μέσω της αύξησης της φορολογίας, αποτελεί 

αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος, 
(232, 233)

 καθώς και 

για τη μείωση της κατανάλωσης των τσιγάρων. 
(250, 251)

 Ακόμη, συμβάλλει στην ενίσχυση 

της πρόθεσης διακοπής του καπνίσματος. 
(250)

 Ορισμένες χώρες έχουν επιβάλει φορολογικό 

συντελεστή στον καπνό που υπερβαίνει το 75% της τιμής λιανικής πώλησης. 
(182)

 

Εκτιμάται ότι για κάθε 10% αύξηση στην τιμή λιανικής πώλησης, η κατανάλωση μειώνεται 

κατά 4% στις χώρες υψηλού εισοδήματος και κατά 8% στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 

εισοδήματος. Οι καπνιστές νεαρής ηλικίας και οι καπνιστές χαμηλού εισοδήματος έχουν 2 

με 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να μην καπνίσουν ποτέ, να διακόψουν το κάπνισμα ή 

να καπνίζουν λιγότερο μετά την αύξηση των τιμών, καθώς οι ομάδες αυτές είναι 

περισσότερο ευάλωτες στην αύξηση της τιμής πώλησης των τσιγάρων. 
(252)

 

 

Η δημοσιονομική πολιτική μέσω της αύξησης της φορολογίας των προϊόντων καπνού δεν 

αποτελεί εναλλακτική των άλλων μεθόδων για τη μείωση των βλαβερών συνεπειών του 
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καπνίσματος. Αποτελεί όμως σημαντικό μέτρο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που 

προτείνει ο ΠΟΥ και άλλοι έγκυροι οργανισμοί. Η αύξηση της φορολογίας των προϊόντων 

καπνού ενέχει επίσης το πλεονέκτημα της αύξησης των εσόδων του κράτους. Η δημόσια 

πληροφόρηση και οι εκστρατείες προαγωγής υγείας συμβάλλουν στη μείωση του 

καπνίσματος και ανοίγουν το δρόμο έτσι ώστε οι αυξήσεις στη φορολογία των προϊόντων 

καπνού με στόχο την προαγωγή της υγείας να καταστεί μέτρο πολιτικά αποδεκτό. 
(253)

 

 

Αντίθετα με τους ισχυρισμούς της καπνοβιομηχανίας, οι αυξήσεις στη φορολογία δεν 

συνεπάγονται απαραίτητα αύξηση στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Για πολλά χρόνια, η 

Ισπανία είχε τη χαμηλότερη φορολογία στα προϊόντα καπνού και ταυτόχρονα το 

μεγαλύτερο λαθρεμπόριο τσιγάρων σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Ισπανία προχώρησε στην αύξηση της φορολογίας των 

προϊόντων καπνού και στην ενίσχυση της επιβολής του νόμου, το λαθρεμπόριο μειώθηκε 

σημαντικά ενώ τα έσοδα από τον καπνό αυθήθηκαν κατά 25%. 
(182)

 

 

Τα άτομα χαμηλού εισοδήματος καπνίζουν περισσότερο. 
(253)

 Συνεπώς, ο ειδικός φόρος 

κατανάλωσης των τσιγάρων αποτελεί μεγαλύτερη επιβάρυνση για τα άτομα χαμηλού 

εισοδήματος παρά για τα άτομα υψηλού εισοδήματος. Η αύξηση στον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης των τσιγάρων θα μπορούσε να συντελέσει στην ίση ή μεγαλύτερη βελτίωση 

της υγείας των ατόμων χαμηλού εισοδήματος σε σχέση με τα άτομα υψηλού εισοδήματος, 

καθώς τα άτομα χαμηλού εισοδήματος αντιδρούν στην αύξηση της φορολογίας με 

μεγαλύτερη μειώση στην κατανάλωση και στις συνολικές δαπάνες για τα τσιγάρα. 
(253, 254)

 

Αντίθετα, η οποιαδήποτε μείωση στην τιμή των τσιγάρων μπορεί ν’ αποτελέσει 

ενθαρρυντικό παράγοντα για το κάπνισμα. 
(253)

 Στην περίπτωση της σταθερής 

κατανάλωσης του αριθμού των τσιγάρων, ακόμη και μετά την αύξηση στην τιμή των 

τσιγάρων, η περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των ατόμων κατώτερου 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου θεωρείται δεδομένη. 
(253)

 Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πως οι υψηλοί φόροι κατανάλωσης μπορεί να επιβάλλουν 

υπέρμετρη επιβάρυνση στις κοινωνικές ομάδες που δεν πραγματοποιούν διακοπή του 

καπνίσματος, ιδιαιτέρως εάν η έλλειψη πόρων αποτελεί εμπόδιο για την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε απόπειρας για τη διακοπή του καπνίσματος. 
(230)

 Βέβαια, η παράλληλη 

ενίσχυση των παροχών των ατόμων χαμηλού εισοδήματος θα αποτελούσε αποδεκτό μέτρο, 

προκειμένου να δημιουργηθεί αντικίνητρο για το κάπνισμα χωρίς να υπάρχουν αρνητικές 

επιδράσεις στο ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης. 
(253) 

Αυτό είναι σημαντικό καθώς η επίδραση 
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της μεταβολής στην τιμή των τσιγάρων είναι μεγαλύτερη στα κατώτερα κοινωνικο-

οικονομικά στρώματα όπου ο αντίκτυπος των προγραμμάτων αγωγής υγείας είναι 

μικρότερος. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

8. Σκοπός 

 

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης των 

δημογραφικών και των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στην επιδημιολογία του 

καπνίσματος στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2011, υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών 

εξελίξεων της περιόδου αυτής, καθώς και η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών 

και των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων σε ότι αφορά στην έκθεση του ελληνικού 

πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα στους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μετά την 

εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και εν μέσω της οικονομικής κρίσης που 

υφίσταται η χώρα. 

 

Για το σκοπό αυτό, οι επιμέρους στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβή είναι:  

1. Η μελέτη της επίδρασης των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων στον επιπολασμό, στην κατανάλωση και στην πρόθεση για τη διακοπή 

του καπνίσματος στην Ελλάδα το έτος 2011,  

2. Η μελέτη της τάσης μεταβολής του επιπολασμού, της κατανάλωσης και της 

πρόθεσης για τη διακοπή του καπνίσματος, σε σχέση με τους δημογραφικούς και 

κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες στην Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 2006-

2011 (πριν και μετά την έναρξη της οικονομικής κρισης και την εφαρμογή της 

αντικαπνιστικής νομοθεσίας).  

3. Η μελέτη της επίδρασης των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων στην έκθεση του ελληνικού πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα στην 

Ελλάδα το 2011, μετά την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και εν μέσω 

της οικονομικής κρίσης που υφίσταται η χώρα. 
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9. Υλικό -Μεθοδολογία 

 

9.1. Υλικό-Μέθοδος Δειγματοληψίας  

 

Η Πανελλαδική Έρευνα “Hellas Health I” πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού, συνολικά 1.005 ατόμων 

>18 ετών. Η έρευνα διεξήχθη στο χρονικό διάστημα από 14/9/06 έως 4/10/06 σε 

αντιπροσωπευτικό διαστρωματωμένο δείγμα του πληθυσμού των κατοίκων της Ελλάδας, 

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2001 (9.302,338 κάτοικοι). 

(255) 
Η μεθοδολογία της έρευνας “Hellas Health I” είναι πανομοιότυπη με τη μεθοδολογία 

της έρευνας “Hellas Health IV”. Συγκεκριμένα, η έρευνα “Hellas Health I” κάλυψε τόσο 

τις αστικές (2.000 και πλέον κάτοικοι) όσο και τις αγροτικές περιοχές (λιγότεροι από 2.000 

κάτοικοι) της χώρας και κάθε ένα από τα 13 γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα είχαν ευχέρεια λόγου στην ελληνική γλώσσα. Η επιλογή του δείγματος ήταν 

τυχαία και αντιπροσωπευτική και έγινε με τη μέθοδο της τρισταδιακής δειγματοληψίας. 

Στο πρώτο στάδιο, ένα τυχαίο δείγμα οικοδομικών τετραγώνων επιλέχθηκε κατ’ αναλογία 

με το μέγεθος, βάση της απογραφής του πληθυσμού του 2001 της Ελληνικής Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο δεύτερο στάδιο, σε κάθε επιλεγμένο οικοδομικό τετράγωνο, 

τα «νοικοκυριά» προς συνέντευξη επιλέχθηκαν τυχαία μέσω της συστηματικής 

δειγματοληψίας. Κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων που ζούσαν σε ξεχωριστό διαμέρισμα 

θεωρήθηκαν ως ένα «νοικοκυριό». Στο τρίτο στάδιο, σε κάθε νοικοκυριό, ένα δείγμα 

ατόμων ηλικίας >18 ετών επιλέχθηκε μέσω της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Ένα 

σύνολο 458 ατόμων (10,01%) δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής 

στην έρευνα, λόγω εθνικότητας ή ηλικίας (<18 ετών).  

 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.005 ολοκληρωμένες συνεντεύξεις. Ο βαθμός 

αποτελεσματικής ανταπόκρισης έφτασε το 51%. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του 

ελληνικού πληθυσμού βάση της ηλικίας και του τόπου κατοικίας (πίνακας 1). Δεδομένα 

σχετικά με το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο του ελληνικού πληθυσμού κατά ESOMAR 

δεν είναι διαθέσιμα. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού της έρευνας “Hellas Health I”, το 52% του δείγματος είναι γυναίκες και το 

48,1% είναι άνδρες. Το 37,2% είναι άτομα ηλικίας >55 ετών, ενώ το 32,9% των 

συμμετεχόντων είναι άτομα ηλικίας 35-54 ετών και το 29,9% είναι άτομα ηλικίας 18-34 

ετών. Η πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη είναι έγγαμοι (64,3%), ενώ 
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το 24,3% είναι άγαμοι και το 11,4% διαζευγμένοι ή χήροι. Το 46% του δείγματος ανήκουν 

στην ομάδα μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, το 16,7% στην ομάδα υψηλού και 

το 37,3% στην ομάδα χαμηλού κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, βάσει της κλίμακας 

ESOMAR. Σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, το 42,2% του δείγματος έχουν μεσαίο 

εκπαιδευτικό επίπεδο, το 24,9% υψηλό και το 33% χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Τέλος, 

το 74,6% των συμμετεχόντων κατοικούν σε αστικές περιοχές, ενώ το 25,4% των 

συμμετεχόντων κατοικούν σε αγροτικές περιοχές.  

 

Από τις 1.005 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, το 32% των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων (322 ερωτηματολόγια) διασταυρώθηκαν ως προς την ορθότητα των 

απαντήσεων, είτε τηλεφωνικά, είτε με επίσκεψη στα νοικοκυριά, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ορθή τους συμπλήρωση. Δεν διαπιστώθηκαν σε ερωτήσεις κλειδιά 

ασυμφωνίες μεταξύ των αυτό-αναφερόμενων στοιχείων και των διασταυρωθέντων από τον 

ερευνητή στοιχείων, εκτός από την περίπτωση 3 ερωτηματολογίων όπου βρέθηκαν λάθη σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις δημογραφικών στοιχείων. Η πληροφορία αυτή αξιοποιήθηκε 

στην ανάλυση. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε την διεξαγωγή της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

        78 

Πίνακας 1. Δημογραφικά και κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος της 

έρευνας “Hellas Health I” και του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού. 

 
Hellas Health I 

(2006) 

Ελληνικός πληθυσμός 

(2001) 

  % (n) % 

Φύλο   

   Γυναίκα 52,0 (522) 50,5 

   Άνδρας 48,1 (483) 49,5 

Ηλικία (έτη)   

   18-34 29,9 (300) 32,3 

   35-54 32,9 (331) 33,4 

   ≥55 37,2 (374) 34,2 

Οικογενειακή κατάσταση   

   Άγαμος 24,3 (244) 23,0 

   Έγγαμος 64,3 (646) 64,8 

   Χήρος/ Διαζευγμένος 11,4 (115) 12,2 

Κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο 
 

 

   Ανώτερο 16,7 (168)  

   Μέσο 46,0 (462)  

   Κατώτερο 37,3 (375)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο   

   Χαμηλό 33,2 (339) 43,7 

   Μέσο 48,9 (491) 45,3 

   Υψηλό 17,9 (180) 11,0 

Αστικότητα   

   Αστική 74,6 (750) 72,2 

   Αγροτική 25,4 (255) 27,8 

 

Σύνολο 1.005 

 

  

Η “Hellas Health IV” πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του 

ελληνικού πληθυσμού, συνολικά 1.008 ατόμων >18 ετών. Η έρευνα διεξήχθη στο χρονικό 

διάστημα από 4/10/11 έως 23/10/11 σε αντιπροσωπευτικό διαστρωματωμένο δείγμα του 

πληθυσμού των κατοίκων της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας 

απογραφής του 2001 (9.302,338 κάτοικοι). 
(255)

 Παρά το γεγονός ότι η απογραφή του 2011 

προηγήθηκε της “Hellas Health IV” κατά μερικούς μήνες, τα επίσημα στοιχεία δεν ήταν 

ακόμη διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν και σε αυτή τα δεδομένα της 

απογραφής του 2001, Η έρευνα κάλυψε τόσο τις αστικές (2.000 και πλέον κάτοικοι) όσο 

και τις αγροτικές περιοχές (λιγότεροι από 2.000 κάτοικοι) της χώρας και κάθε ένα από τα 

13 γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν ευχέρεια λόγου στην 

ελληνική γλώσσα. Η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία και αντιπροσωπευτική και έγινε 

με τη μέθοδο της τρισταδιακής δειγματοληψίας. Στο πρώτο στάδιο, ένα τυχαίο δείγμα 

οικοδομικών τετραγώνων επιλέχθηκε κατ’ αναλογία με το μέγεθος, βάση της απογραφής 
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του πληθυσμού του 2001 της Ελληνικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο δεύτερο 

στάδιο, σε κάθε επιλεγμένο οικοδομικό τετράγωνο, τα «νοικοκυριά» προς συνέντευξη 

επιλέχθηκαν τυχαία μέσω της συστηματικής δειγματοληψίας. Κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων 

που ζούσαν σε ξεχωριστό διαμέρισμα θεωρήθηκαν ως ένα «νοικοκυριό». Στο τρίτο στάδιο, 

σε κάθε νοικοκυριό, ένα δείγμα ατόμων ηλικίας >18 ετών επιλέχθηκε μέσω της απλής 

τυχαίας δειγματοληψίας. Ένας αριθμός 739 ατόμων (13,4%) δεν πληρούσαν τα κριτήρια 

συμμετοχής στην έρευνα εξαιτίας της εθνικότητας ή της ηλικίας τους (<18 έτη). Ο βαθμός 

αποτελεσματικής ανταπόκρισης έφτασε το 46%. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.008 

ολοκληρωμένες συνεντεύξεις. Το δείγμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό του 

ελληνικού πληθυσμού σε ότι αφορά στην ηλικία και στον τόπο κατοικίας. Όμως και η 

κατανομή άλλων δημογραφικών χαρακτηριστικών στο δείγμα, όπως το φύλο και η 

οικογενειακή κατάσταση, είναι επίσης παρόμοιες με την κατανομή στο γενικό πληθυσμό 

(πίνακας 2). Δεδομένα σχετικά με το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο του ελληνικού 

πληθυσμού κατά ESOMAR δεν είναι διαθέσιμα. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας “Hellas Health IV”, το 52% του 

δείγματος είναι γυναίκες και το 48% είναι άνδρες. Το 35,5% είναι άτομα ηλικίας >55 ετών 

και το 64,5% είναι άτομα ηλικίας <54 ετών. Η πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν 

στη μελέτη είναι έγγαμοι (63,2%), ενώ το 25,8% είναι άγαμοι και το 11% είναι 

διαζευγμένοι ή χήροι. Το 44,7% του δείγματος ανήκουν στην ομάδα μεσαίου κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου, το 21,2% στην ομάδα υψηλού και το 34% στην ομάδα χαμηλού 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, βάση της κλίμακας ESOMAR. Σε ότι αφορά στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο, το 49,5% του δείγματος έχουν μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο, το 

28,4% υψηλό και το 22,1% χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Τέλος, το 72,4% των 

συμμετεχόντων κατοικούν σε αστικές περιοχές, ενώ το 27,6% των συμμετεχόντων 

κατοικούν σε αγροτικές περιοχές. 

 

Απο τις 1.008 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, ένα ποσοστό της τάξης του 44% των 

συνεντεύξεων (n=443) ελέγχθηκαν τηλεφωνικά ή δια ζώσης με επισκέψεις στα ίδια 

νοικοκυριά, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

Δεν διαπιστώθηκαν, σε ερωτήσεις κλειδιά, ασυμφωνίες μεταξύ των αυτό-αναφερόμενων 

στοιχείων και των διασταυρωθέντων από τον ερευνητή στοιχείων. Σε ότι αφορά στο 

μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα αυτό είναι ± 3,1%. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας 

της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε 

την διεξαγωγή της έρευνας. 
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Πίνακας 2. Δημογραφικά και κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος της 

έρευνας “Hellas Health IV” και του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού. 

 
Hellas Health IV 

(2011) 

Ελληνικός πληθυσμός 

(2001) 

  % (n) % 

Φύλο   

   Γυναίκα 52,0 (524) 50,5 

   Άνδρας 48,0 (484) 49,5 

Ηλικία (έτη)   

   18-34 28,0 (282) 32,3 

   35-54 36,5 (368) 33,4 

   ≥55 35,5 (358) 34,2 

Οικογενειακή κατάσταση   

   Άγαμος 25,8 (260) 23,0 

   Έγγαμος 63,2 (637) 64,8 

   Χήρος/ Διαζευγμένος 11,0 (111) 12,2 

Κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο 
 

 

   Ανώτερο 21,2 (214)  

   Μέσο 44,7 (451)  

   Κατώτερο 34,0 (343)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο   

   Χαμηλό 22,1 (223) 43,7 

   Μέσο 58,7 (592) 45,3 

   Υψηλό 19,2 (193) 11,0 

Αστικότητα   

   Αστική 72,4 (730) 72,2 

   Αγροτική 27,6 (278) 27,8 

 

Σύνολο 1.008 

 

 

 

9.2. Μετρήσεις  

 

Οι έρευνες “Hellas Health I” και “Hellas Health IV” αποτελούν εκτενείς έρευνες που 

σκοπεύουν στην καταγραφή των σημαντικών παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, 

διατροφικές συνήθειες, σωματική άσκηση, παχυσαρκία) του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού, καθώς και στην καταγραφή των δημογραφικών δεδομένων, των δεδομένων 

ατομικού ιστορικού υγείας και των δεδομένων που αφορούν στην ποιότητα ζωής του 

πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό το ερωτηματολόγιο της “Hellas Health Ι” περιελάμβανε 

συνολικά 106 ερωτήσεις, ενώ το ερωτηματολόγιο της “Hellas Health IV” περιελάμβανε 

συνολικά 111 ερωτήσεις.  
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Σε ότι αφορά στην καταγραφή των δεδομένων για τη μελέτη των καπνιστικών συνηθειών 

και την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα “Hellas Health I” ήταν αυτό-συμπληρούμενο και 

περιελάμβανε 6 κλειστές ερωτήσεις για την καταγραφή των κοινωνικό-δημογραφικών 

παραγόντων και 5 ερωτήσεις ή υπό-ερωτήματα σε ότι αφορά στο κάπνισμα ενώ 

περιελάμβανε μόνο 2 ερωτήσεις ή υπό-ερωτήματα σε ότι αφορά στο παθητικό κάπνισμα. 

Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες στην έρευνα “Hellas Health IV” 

ήταν επίσης αυτό-συμπληρούμενο και περιελάμβανε 6 κλειστές ερωτήσεις για την 

καταγραφή των κοινωνικό-δημογραφικών παραγόντων και 18 ερωτήσεις ή υπό-ερωτήματα 

σε ότι αφορά στο κάπνισμα και στο παθητικό κάπνισμα. Όλες οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου δοκιμάστηκαν πριν τη διεξαγωγή και των δύο ερευνών μέσω πιλοτικής 

μελέτης. Η έρευνα “Hellas Health IV” πραγματοποιήθηκε από 56 έμπειρους ερευνητές, 11 

επόπτες και 5 ελεγκτές. Όσοι ενεπλάκησαν στην διεξαγωγή της έρευνας, παρακολούθησαν 

ειδικά διαμορφωμένο σεμινάριο σχετικά με την έκταση και τη μεθοδολογία της έρευνας.  

 

Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες 

της “Hellas Health IV” αποτελούν τμήμα του ερωτηματολογίου Global Adult Tobacco 

Survey (GATS), 
(256)

 το οποίο κατασκευάστηκε από εμπειρογνώμονες στο σχεδιασμό 

ερευνών και στον έλεγχο του καπνίσματος, προκειμένου να υπάρξει ένα παγκόσμιο 

πρωτόκολλο το οποίο να έχει υποβληθεί σε αυστηρή ανάπτυξη και δοκιμή με στόχο τη 

συστηματική παρακολούθηση της χρήσης καπνού των ενηλίκων. Συγκεκριμένα, η 

Συνθήκη Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος του ΠΟΥ 
(184)

 απαιτεί από τις χώρες 

που την έχουν συνυπογράψει να συλλέγουν τακτικά εθνικά στοιχεία σχετικά με τα πρότυπα 

μεγέθους, τους καθοριστικούς παράγοντες, τις συνέπειες της χρήσης του καπνού και της 

έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Η συλλογή στοιχείων, μέσω της διεξαγωγής ερευνών, 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο ενός συστήματος παρακολούθησης. Πιο συγκεκριμένα, το 

1998 ο ΠΟΥ, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών 

και ο Καναδέζικος Οργανισμός Δημοσιας Υγείας ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στην 

ανάπτυξη του Global Adult Surveillance System (GTSS). Ο σκοπός του GTSS είναι η 

ενίσχυση της ικανότητας των χωρών να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν το 

εθνικό τους σχέδιο δράσης σε ότι αφορά στον έλεγχο του καπνίσματος. Το GTSS 

περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων για το κάπνισμα τόσο των ανηλίκων 13-15 ετών 

(GYTS) όσο και των ενηλίκων (GATS). 
(257)

 Έτσι λοιπόν, το GATS έχει σχεδιαστεί για να 

παρέχει εθνικές και υπό-εθνικές εκτιμήσεις για τη χρήση καπνού, τη διακοπή του 
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καπνίσματος και την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα των ενηλίκων μεταξύ των χωρών 

καθώς και έμμεσες μετρήσεις του αντικτύπου του ελέγχου του καπνού και των 

πρωτοβουλιών πρόληψης. 
(257)

 

 

Στο πλαίσιο των ερευνών “Hellas Health I” και “Hellas Health IV”, oι ερωτήσεις για τα 

κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία ήταν κλειστές και αφορούσαν στην ηλικία, στο φύλο, 

στην οικογενειακή κατάσταση, στον τόπο κατοικίας, στο εκπαιδευτικό και στο κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο. Σε ότι αφορά στην κατάταξη με βάση το κοινωνικό-οικονομικό 

επιπεδο, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ESOMAR. Η κλίμακα ESOMAR ορίζει το 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο του ατόμου με βάση το κύριο οικογενειακό εισόδημα, την 

επαγγελματική απασχόληση και το εκπαιδευτικό επίπεδο του κύριου εισοδηματία του 

σπιτιού, κατατάσσοντας το άτομο σε 3 κατηγορίες κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου: A/B-

C1, C2 ή D/E 
(258)

 (πίνακας 3). 
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Πίνακας 3. Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο σύμφωνα με την κλίμακα ESOMAR. 

Επάγγελμα 

Κύριου Εισοδηματία 

Μόρφωση Κύριου Εισοδηματία 

 
Σχεδόν Καθόλου Κατώτερη Μέση Ανώτερη Ανώτατη 

Αυτοαπασχολούμενοι 
     

Αγρότης (<50 Στρέμματα) E D D C2 C2 

Αγρότης (>50 Στρέμματα) D C2 C2 C1 C1 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

(Χωρίς Υπαλλήλους) 
D C2 C2 C1 C1 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

(1-2 Υπαλλήλους) 
D C2 C1 C1 C1 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

(3-5 Υπαλλήλους) 
C2 C2 C1 C1 A/B 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

(6-10 Υπαλλήλους) 
C2 C2 C1 C1 A/B 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

(11-49 Υπαλλήλους) 
- C1 C1 A/B A/B 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

(>50 Υπαλλήλους) 
- C1 A/B A/B A/B 

Επιστήμονες Ειδικοί - - - - A/B 

Άρνηση / Δεν Απαντώ E D D C2 C1 

Υπάλληλοι  

(Γραφική Εργασία)      

Επιστήμονες Ειδικοί - - - - A/B 

Γενικοί Διευθυντές  

(<5 Υπαλλήλους) 
- C2 C1 C1 A/B 

Γενικοί Διευθυντές  

(6-10 Υπαλλήλους) 
- C1 C1 A/B A/B 

Γενικοί Διευθυντές  

(>11 Υπαλλήλους) 
- C1 C1 A/B A/B 

Προϊστάμενοι  

(<5 Υπαλλήλους) 
- C2 C2 C1 C1 

Προϊστάμενοι  

(>6 Υπαλλήλους) 
- C2 C2 C1 A/B 

Υπάλληλοι Γραφείου D D C2 C2 C1 

Υπάλληλοι  

Εκτός Γραφείου 
D D C2 C2 C1 

Υπάλληλοι 

(Χειρωνακτική Εργασία)      

Ειδικευμένοι D D C2 C2 C1 

Ανειδίκευτοι E D D C2 C2 

Νοικοκυρές/ 

Εισοδηματίες 
E D D C2 C1 

Φοιτητές/Σπουδαστές - D C2 C2 C1 
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Σε όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκε να αναφέρουν το φύλο, την ηλικία, 

την οικογενειακή τους κατάσταση, το επίπεδο της εκπαίδευσής τους και τον τόπο της 

κατοικίας τους (αστικές περιοχές = ή >2.000 κάτοικοι και αγροτικές περιοχές <2.000 

κάτοικοι). Οι συμμετέχοντες ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το 

εκπαιδευτικό τους επίπεδο: έως απόφοιτοι δημοτικού=χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έως απόφοιτοι γυμνασίου)=μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο, 

απόφοιτοι πανεπιστημίου και απόφοιτοι κολλεγίου ή τεχνικής σχολής=υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο∙ σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους: 18-34 έτη, 35-54 έτη και >55 

έτη∙ σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση: άγαμοι, έγγαμοι 

και χήροι/διαζευγμένοι∙ και σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το κοινωνικό-οικονομικό τους 

επίπεδο: υψηλό=A/B-C1, μεσαίο=C2, χαμηλό=D/E της κλίμακας ESOMAR. 
(17, 258)

 

  

Οι συμμετέχοντες που απάντησαν θετικά στην ερώτηση για το εάν κάπνισαν έστω και ένα 

τσιγάρο κατά το διάστημα των τελευταίων 30 ημερών, ταξινομήθηκαν ως καπνιστές. Οι 

συμμετέχοντες ερωτήθηκαν επίσης εάν καπνίζουν καθημερινά, λιγότερο από καθημερινά ή 

καθόλου. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν πως καπνίζουν καθημερινά ή λιγότερο από 

καθημερινά χαρακτηρίστηκαν ως καπνιστές. Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να αναφέρουν 

τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζουν. Η ημερήσια κατανάλωση υπολογίζεται ως το 

άρθροισμα των έτοιμων ή στριφτών τσιγάρων που καπνίζονται ανά ημέρα και η ποσότητα 

της ημερήσιας κατανάλωσης υπολογίζεται μόνο για τους καθημερινούς καπνιστές και 

ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες: 1-10 τσιγάρα, 11-20 τσιγάρα και >20 τσιγάρα. Οι 

καθημερινοί καπνιστές που καταναλώνουν >20 τσιγάρα ημερησίως χαρακτηρίζονται ως 

βαρείς καπνιστές.  

 

Η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος αξιολογήθηκε μέσα από την ερώτηση: 

«Σκοπεύετε να σταματήσετε το κάπνισμα στο μέλλον;». Για την ερώτηση αυτή δόθηκαν οι 

ακόλουθες επιλογές απαντήσεων: 1. Όχι, δεν σκοπεύω να σταματήσω το κάπνισμα. 2. Ναι, 

μέσα σε ένα μήνα. 3. Ναι, μέσα σε 6 μήνες, αλλά όχι μέσα στον επόμενο μήνα. 4. Ναι, 

μέσα σε 1 χρόνο, αλλά όχι μέσα στο επόμενο εξάμηνο. 5. Ναι, αλλά όχι μέσα στον επόμενο 

χρόνο. Οι συμμετέχοντες που επέλεξαν την 1
η
 απάντηση θεωρήθηκε πως δεν σκοπεύουν να 

διακόψουν το κάπνισμα (όχι), ενώ οι συμμετέχοντες που επέλεξαν 1 από τις επόμενες 4 

απαντήσεις θεωρήθηκε πως σκοπεύουν να διακόψουν το κάπνισμα (ναι). Η πρόθεση για τη 

διακοπή του καπνίσματος στην έρευνα “Hellas Health I” αξιολογήθηκε μέσα από την 

ερώτηση: «Σκοπεύετε να σταματήσετε το κάπνισμα στο μέλλον;». Για την ερώτηση αυτή 
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δόθηκαν οι ακόλουθες επιλογές απαντήσεων: 1. Ναι. 2. Όχι. 3. Ίσως. 4. Δεν απαντώ. Οι 

συμμετέχοντες που επέλεξαν την 1
η
 απάντηση θεωρήθηκε πως σκοπεύουν να διακόψουν το 

κάπνισμα (ναι), ενώ οι συμμετέχοντες που επέλεξαν την 2
η
 απάντηση θεωρήθηκε πως δεν 

σκοπεύουν να διακόψουν το κάπνισμα (όχι). Προκειμένου να αξιολογηθεί η ύπαρξη 

προηγούμενης απόπειρας διακοπής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, τέθηκε η 

ερώτηση: «Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, έχετε σταματήσει το κάπνισμα για 

τουλάχιστον μια ήμερα;».  

 

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι μεταβολές που καταγράφονται το διάστημα των 

τελευταίων 5 ετών (2006-2011) στον επιπολασμό του καπνίσματος, στην ημερήσια 

κατανάλωση τσιγάρων και στην πρόθεση για διακοπή, σε σχέση με τους δημογραφικούς 

και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, τα δεδομένα της πανελλαδικής έρευνας “Hellas 

Health I” που πραγματοποίθηκε τον Οκτώβρη του 2006 συγκρίνονται με τα δεδομένα της 

πανελλαδικής έρευνας “Hellas Health IV” που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2011” 

με πανομοιότυπη μεθοδολογία.  

 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του 

καπνίσματος στο εσωτερικό του χώρου εργασίας, τέθηκε η ερώτηση: «Ποιο από τα 

παρακάτω περιγράφει καλύτερα την επίσημη πολιτική για το κάπνισμα στον εσωτερικό 

χώρο της εργασία σας;» στους συμμετέχοντες που εργάζονται σε κλειστό χώρο εργασίας 

εκτός σπιτιού. Για την ερώτηση αυτή δόθηκαν οι ακόλουθες επιλογές απαντήσεων: 1. Δεν 

υπάρχει επίσημη πολιτική για το κάπνισμα στο χώρο της εργασίας μου. 2. Το κάπνισμα δεν 

επιτρέπεται σε κανένα χώρο εντός της εργασίας μου. 3. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε 

συγκεκριμένο χώρο διαμορφωμένο για κάπνισμα εντός της εργασίας μου. 4. Το κάπνισμα 

επιτρέπεται σε όλους τους χώρους εντός της εργασίας μου. 5. Δεν ξέρω/δεν είμαι σίγουρος. 

6. Δεν απαντώ. Ακόμη, για τον ίδιο σκοπό τέθηκε επίσης η ερώτηση: «Τις τελευταίες 30 

ημέρες, κάπνισε κανείς σε εσωτερικό χώρο της εργασίας σας;». Στην ερώτηση αυτή 

δόθηκαν οι ακόλουθες επιλογές απαντήσεων: 1. Ναι. 2. Όχι. 3. Δεν ξέρω/δεν απαντώ. Η 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι αξιολογήθηκε μέσα από την ερώτηση: «Ποιο από 

τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τον κανόνα για το κάπνισμα στο σπίτι σας;» Στην 

ερώτηση αυτή δόθηκαν οι ακόλουθες επιλογές απαντήσεων: 1. Το κάπνισμα δεν 

επιτρέπεται πουθενά μέσα στο σπίτι μου. 2. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε 

συγκεκριμένους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού. 3. Το κάπνισμα επιτρέπεται παντού στο 

σπίτι μου. 4. Δεν υπάρχει κανόνας. 5. Δεν ξέρω/δεν απαντώ. Οι συμμετέχοντες που 
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επέλεξαν την 1
η
 απάντηση, θεωρήθηκε πως ζουν σε σπίτι όπου το κάπνισμα απαγορεύεται 

και δεν εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι (όχι), ενώ οι συμμετέχοντες που 

επέλεξαν τις επόμενες 3 απαντήσεις θεωρήθηκε πως ζουν σε σπίτι όπου το κάπνισμα δεν 

απαγορεύεται και εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι (ναι). Η έκθεση στο 

παθητικό κάπνισμα σε εστιατόρια, αξιολογήθηκε μέσω της ερώτησης: «Τις τελευταίες 30 

ημέρες, όταν ήσασταν σε εστιατόριο, πόσο συχνά βλέπατε κάποιον να καπνίζει;». Στην 

ερώτηση αυτή δόθηκαν οι ακόλουθες επιλογές απαντήσεων: 1. Ποτέ. 2. Σπάνια. 3. Μερικές 

φορές. 4. Συχνά και 5. Πάντα. Η 1
η
 απάντηση ανταποκρίνεται στην αρνητική απάντηση 

των συμμετεχότνων ενώ, οι απαντήσεις 2 έως 5 ομαδοποιούνται και σχηματίζουν μια 

κατηγορία η οποία ανταποκρίνεται στη θετική απάντηση των συμμετεχόντων. Η ίδια 

ακριβώς ερώτηση τέθηκε για την αξιολόγηση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα σε 

μπαρ/κλαμπ/καφέ. 

 

 

9.3. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων  

 

Οι ποιοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται με απόλυτες και σχετικές συχνότητες, ενώ οι 

ποσοτικές μεταβλητές παρουσιάζονται με την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση. Για τη 

σύγκριση των ποσοστών χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασίες χ
2
. Προκειμένου να βρεθούν οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές που σχετίζονται με το κάπνισμα εφαρμόστηκε πολυμεταβλητή 

ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν το κάπνισμα, το 

κάπνισμα τουλάχιστον 100 τσιγάρων κατά τη διάρκεια της ζωής, οι ημέρες καπνίσματος 

κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, η ημερήσια κατανάλωση έτοιμων ή στριφτών 

τσιγάρων, η πρόθεση διακοπής καπνίσματος, η διακοπή καπνίσματος για μία ή 

περισσότερες ημέρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η απαγόρευση του 

καπνίσματος στο σπίτι, η επίσημη πολιτική για το κάπνισμα στο χώρο εργασίας, το 

κάπνισμα σε κλειστό χώρο εργασίας, το κάπνισμα σε εστιατόριο και το κάπνισμα σε 

καφέ/μπαρ/κλαμπ. Οι εξισώσεις παλινδρόμησης περιελάμβαναν μεταβλητές για το φύλο, 

την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, τον τόπο κατοικίας και την καπνιστική συνήθεια (όπου αυτό 

ενδείκνυται). Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης λογιστικής παλινδρόμησης 

υπολογίστηκαν προσαρμοσμένοι λόγοι πιθανοτήτων με 95% διάστημα εμπιστοσύνης. Όλες 

οι τιμές p που αναφέρονται είναι διπλής κατεύθυνσης. Ως δείκτης στατιστικής 
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σημαντικότητας τέθηκε το 0,05. Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη με χρήση του λογισμικού 

SPSS (έκδοση 13,0). 

 

 

10.  Αποτελέσματα 

 

10.1. Επιπολασμός, Ημερήσια Κατανάλωση του Καπνίσματος το 2011 και Τάση 

Μεταβολής (2006-2011) 

 

Τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης για το κάπνισμα (καθημερινό και μη 

καθημερινό) και την ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων των καθημερινών καπνιστών, σε 

σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές, 

παρουσιάζονται στους πίνακες 4 και 5. Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης 

για τις μεταβλητές του καπνίσματος (καθημερινό και μη καθημερινό) και της ημερήσιας 

κατανάλωσης τσιγάρων των καθημερινών καπνιστών, σε σχέση με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά και τις κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές, παρουσιάζονται στους πίνακες 

6 και 7. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο πίνακας 4 παρουσιάζει τα ποσοστά των καθημερινών και μη 

καθημερινών καπνιστών, τα ποσοστά των ατόμων που έχουν καπνίσει για τουλάχιστον 1 

ημέρα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα και τα ποσοστά των ατόμων που έχουν 

καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα κατά τη διάρκεια της ζωής, βάσει των υπό μελέτη 

δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον 

πίνακα 4 το 38,1% του δείγματος είναι καπνιστές (καθημερινοί και μη καθημερινοί) και το 

37,9% του δείγματος αναφέρει πως έχει καπνίσει για τουλάχιστον 1 ή για περισσότερες 

ημέρες κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Επιπλέον, το 53,3% του δείγματος αναφέρει 

πως έχει καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Τα ποσοστά 

των καθημερινών και μη καθημερινών καπνιστών είναι μεγαλύτερα στους άνδρες σε σχέση 

με τις γυναίκες (45,7% vs. 31,1%, p<0,001). Επίσης, διαπιστώνεται πως το κάπνισμα 

μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας. Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι 

μεγαλύτερος στα άτομα ηλικίας 18-34 ετών (46,8%) και στα άτομα ηλικίας 35-54 ετών 

(45,9%) και χαμηλότερος στα άτομα ηλικίας >55 ετών (23,2%), p<0,001. Ο επιπολασμός 

του καπνίσματος είναι μεγαλύτερους στους άγαμους (49,6%), σε σχέση με τους έγγαμους 

(33,9%) και τους διαζευγμένους ή τους χήρους (35,1%), p<0,001. Ακόμη, ο επιπολασμός 
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του καπνίσματος είναι μικρότερος στα άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (21,1%), σε 

σχέση με τα άτομα μεσαίου (41,5%) ή υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (45,5%), p<0,001. 

Περισσότεροι είναι οι καπνιστές μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (C2) (43,9%) 

σε σύγκριση με τους καπνιστές κατώτερου (D/E) (29,4%) ή ανώτερου κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου (Α/Β-C1) (39,7%), p<0,001. 

 

Η αναλογία των ατόμων έχουν καπνίσει για τουλάχιστον 1 ημέρα κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου μήνα και εκείνων που έχουν καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους είναι μεγαλύτερη στους άνδρες (45,2% και 67,4% αντίστοιχα), σε 

σχέση με τις γυναίκες (31,1% και 40,3% αντίστοιχα), p<0,001 και στα άτομα ηλικίας <55 

ετών (46,8% και 52,5% αντίστοιχα για τα άτομα ηλικίας 18-34 ετών και 45,7% και 61,1% 

αντίστοιχα για τα άτομα ηλικίας 35-54 ετών), σε σχέση με τα άτομα >55 ετών (22,9% και 

45,8% αντίστοιχα), p<0,001. Ακόμη, τα ποσοστά των ατόμων που έχουν καπνίσει για 

τουλάχιστον 1 ημέρα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα και εκείνων που έχουν 

καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι μικρότερα 

στα άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (20,6% και 38,6% αντίστοιχα), σε σχέση με 

τα άτομα μεσαίου (41,3% και 55,1% αντίστοιχα) ή υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου 

(45,5% και 61,5% αντίστοιχα), p<0,001. Ακόμη, το ποσοστό των ατόμων που έχουν 

καπνίσει για τουλάχιστον 1 ημέρα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, καταγράφεται 

ως μεγαλύτερο στα άτομα μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (C2) (43,7%), σε 

σχέση με τα άτομα κατώτερου (D/E) (29,2%) ή ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου 

(Α/Β-C1) (39,7%), p<0,001. Αντίστοιχα, σε ότι αφορά στο ποσοστό των ατόμων που έχουν 

καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους καταγράφεται ως 

μικρότερο στα άτομα κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (D/E) (45,8%), σε 

σχέση με τα άτομα μεσαίου (56,8%) ή ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου 

(57,9%), p=0,003. 

 

Ο πίνακας 5 παρουσιάζει την κατανομή της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων των 

καθημερινών καπνιστών, βάση των υπό μελέτη δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, η κατανομή της ημερήσιας 

κατανάλωσης δε διαφέρει τόσο μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, όσο και μεταξύ των 

καπνιστών διαφορετικής ηλικιακής ομάδας, οικογενειακής κατάστασης, κοινωνικό-

οικονομικού και εκπαιδευτικού επιπέδου αλλά και τόπου κατοικίας. 
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Κατά την διεξαγωγή της ανάλυσης πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 

μεταβλητή το καθημερινό και μη καθημερινό κάπνισμα (πίνακας 6), διαπιστώθηκε πως το 

φύλο, η ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς 

παράγοντες του καπνίσματος. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες έχουν 

45% λιγότερες πιθανότητες να είναι καπνίστριες, p<0,001, ενώ οι πιθανότητες του 

καπνίσματος είναι 51% λιγότερες στα άτομα ηλικίας >55 ετών, σε σχέση με τα άτομα 

ηλικίας 18-34 ετών, p=0,003. Επίσης, τα άτομα με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν 1,74 

φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι καπνιστές, σε σχέση με τα άτομα χαμηλού 

εκπαιδευτικού επίπεδου, p=0,048. Η πολυμεταβλητή ανάλυση κατέδειξε επίσης πως η 

πιθανότητα να έχει καπνίσει κανείς για τουλάχιστον 1 ημέρα κατά το διάστημα του 

τελευταίου μήνα είναι μικρότερη στις γυναίκες, (OR=0,56, 95% CI: 0,43-0,73), στα άτομα 

ηλικίας >55 ετών, σε σχέση με τα άτομα ηλικίας 18-34 ετών (OR=0,49, 95% CI: 0,30-

0,79), ενώ είναι μεγαλύτερη στα άτομα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου (OR=1,79, 95% 

CI: 1,03-3,11), σε σχέση με τα άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης, η κατανάλωση τουλάχιστον 

100 τσιγάρων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής συσχετίζεται ανεξάρτητα με το φύλο (οι 

γυναίκες έχουν 69% λιγότερες πιθανότητες, σε σχέση με τους άνδρες, p<0,001), με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (τα άτομα με υψηλό ή μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν 2,42 και 

1,77 φορές αντίστοιχα μεγαλύτερη πιθανότητα, σε σχέση με τα άτομα με χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, p=0,001 και p=0,013 αντίστοιχα).  

 

Η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης για την ημερήσια κατανάλωση >20 

τσιγάρων (βαρείς καπνιστές) των καθημερινών καπνιστών (πίνακας 7), δεν κατέδειξε 

καμία συσχέτιση με τις υπό μελέτη δημογραφικές και κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές.  
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Πίνακας 4. Ποσοστά καπνιστών, ποσοστά των ατόμων που έχουν καπνίσει για 

τουλάχιστον 1 ημέρα κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα και ποσοστά των ατόμων που 

έχουν καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα κατά τη διάρκεια της ζωής, βάσει δημογραφικών 

και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων -έρευνα “Hellas Health IV” (2011)
α
-. 

  
Καπνιστές 

 
 

Ημέρες καπνίσματος  

κατά τον τελευταίο μήνα 

Κάπνισμα τουλάχιστον 

100 τσιγάρων κατά τη 

διάρκεια της ζωής 

 

  Όχι  Ναι  0 ημέρες 
1-30 

ημέρες 
 Όχι Ναι  

  N (%) N (%) P
β
 N (%) N (%) P

β
 N (%) N (%) P

β
 

Σύνολο 624 (61,9) 384 (38,1)  626 (62,1) 382 (37,9)  471 (46,7) 537 (53,3)  

Φύλο          

  Άνδρες 263 (54,3) 221 (45,7) <0,001 265 (54,8) 219 (45,2) <0,001 158 (32,6) 326 (67,4) <0,001 

   Γυναίκες 361 (68,9) 163 (31,1)  361 (68,9) 163 (31,1)  313 (59,7) 211 (40,3)  

Ηλικία          

   18-34 150 (53,2) 132 (46,8) <0,001 150 (53,2) 132 (46,8) <0,001 134 (47,5) 148 (52,5) <0,001 

   35-54 199 (54,1) 169 (45,9)  200 (54,3) 168 (45,7)  143 (38,9) 225 (61,1)  

   >55 275 (76,8) 83 (23,2)  276 (77,1) 82 (22,9)  194 (54,2) 164 (45,8)  

Οικογενειακή 

κατάσταση 
         

   Άγαμοι 131 (50,4) 129 (49,6) <0,001 131 (50,4) 129 (49,6) <0,001 118 (45,4) 142 (54,6) 0,878 

   Έγγαμοι 421 (66,1) 216 (33,9)  423 (66,4) 214 (33,6)  301 (47,3) 336 (52,7)  

   Διαζευγμένοι/Χήροι 72 (64,9) 39 (35,1)  72 (64,9) 39 (35,1)  52 (46,8) 59 (53,2)  

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
         

   A/B-C1 129 (60,3) 85 (39,7) <0,001 129 (60,3) 85 (39,7) <0,001 90 (42,1) 124 (57,9) 0,003 

   C2 253 (56,1) 198 (43,9)  254 (56,3) 197 (43,7)  195 (43,2) 256 (56,8)  

   D/E 242 (70,6) 101 (29,4)  243 (70,8) 100 (29,2)  186 (54,2) 157 (45,8)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο          

   Χαμηλό 176 (78,9) 47 (21,1) <0,001 177 (79,4) 46 (20,6) <0,001 137 (61,4) 86 (38,6) <0,001 

   Μεσαίο 292 (58,5) 207 (41,5)  293 (58,7) 206 (41,3)  224 (44,9) 275 (55,1)  

   Υψηλό 156 (54,5) 130 (45,5)  156 (54,5) 130 (45,5)  110 (38,5) 176 (61,5)  

Τόπος κατοικίας          

   Αστικές 453 (62,1) 277 (37,9) 0,874 455 (62,3) 275 (37,7) 0,811 348 (47,7) 382 (52,3) 0,330 

   Αγροτικές 171 (61,5) 107 (38,5)  171 (61,5) 107 (38,5)  123 (44,2) 155 (55,8)  

α
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

β
Εφαρμόστηκε δοκιμασία χ

2,
 Ολες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 5. Κατανομή της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων των καθημερινών καπνιστών 

–έρευνα “Hellas Health IV” (2011)
α
-, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων. 

 Ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων  

 
1-10 

τσιγάρα 

11-20 

τσιγάρα 
>20 τσιγάρα  

Καθημερινοί καπνιστές N (%) N (%) N (%) P
β
 

Σύνολο 83 (23,5) 183 (51,8) 87 (24.7)  

Φύλο     

   Άνδρες 42 (20,3) 108 (52,2) 57 (27,5) 0,141 

   Γυναίκες 41 (28,1) 75 (51,4) 30 (20,6)  

Ηλικία     

   18-34 34 (29,8) 57 (50) 23 (20,2) 0,198 

   35-54 30 (18,8) 89 (55,6) 41 (25,6)  

   >55 19 (24,1) 37 (46,8) 23 (29,1)  

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι 31 (26,7) 60 (51,7) 25 (21,6) 0,588 

   Έγγαμοι 41 (20,6) 106 (53,3) 52 (26,1)  

   Διαζευγμένοι/Χήροι 11 (29) 17 (44,7) 10 (26,3)  

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 

  
  

   A/B-C1 26 (33,3) 35 (44,9) 17 (21,8) 0,109 

   C2 34 (18,6) 104 (56,8) 45 (24,6)  

   D/E 23 (25) 44 (47,8) 25 (27,2)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

Χαμηλό 11 (24,4) 21 (46,7) 13 (28,9) 0,836 

Μεσαίο 41 (21,7) 102 (54) 46 (24,3)  

Υψηλό 31 (26,1) 60 (50,4) 28 (23,5)  

Τόπος κατοικίας     

Αστικές περιοχές 61 (23,8) 135 (52,7) 60 (23,4) 0,693 

Αγροτικές περιοχές 22 (22,7) 48 (49,5) 27 (27,8)  

α
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

β
Εφαρμόστηκε δοκιμασία  χ

2,
 Ολες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 6. Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) και 95% διάστημα εμπιστοσύνης 

(CI) για το κάπνισμα, το κάπνισμα για τουλάχιστον 1 ημέρα κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου μήνα και το κάπνισμα τουλάχιστον 100 τσιγάρων κατά τη διάρκεια της ζωής, 

βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων -έρευνα “Hellas Health IV” 

(2011)-. 

  

Καπνιστές
 
  

Ημέρες 

καπνίσματος 

κατά τον 

τελευταίο μήνα 

 

Κάπνισμα τουλάχιστον 

100 τσιγάρων κατά τη 

διάρκεια της ζωής
 
 

 

  OR (95% CI) P
β
 OR (95% CI) P

β
 OR (95% CI) P

β
 

Φύλο       

   Άνδρες (ref
α
) 1,00*  1,00  1,00  

   Γυναίκες 0,55 (0,42 – 0,72) <0,001 0,56 (0,43 - 0,73) <0,001 0,31 (0,23 - 0,40) <0,001 

Ηλικία       

   18-34 (ref
α
) 1,00  1,00  1,00  

   35-54 1,17 (0,79 – 1,73) 0,433 1,16 (0,78 - 1,72) 0,453 1,47 (0,98 - 2,20) 0,064 

   >55 0,49 (0,30 – 0,79) 0,003 0,49 (0,30 - 0,79) 0,003 0,94 (0,59 - 1,51) 0,801 

Οικογενειακή 

κατάσταση 
      

   Άγαμοι (ref
α
) 1,00  1,00  1,00  

   Έγγαμοι 0,73 (0,49 – 1,10) 0,130 0,73 (0,49 - 1,08) 0,116 1,15 (0,77 - 1,74) 0,494 

   Διαζευγμένοι/Χήροι 1,36 (0,75 – 2,47) 0,311 1,37 (0,75 - 2,49) 0,303 1,04 (0,71 - 1,51) 0,844 

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
      

   A/B-C1 (ref
 α

) 1,00  1,00  1,00  

   C2 1,27 (0,88 - 1,85) 0,201 1,27 (0,87 - 1,84) 0,215 1,08 (0,74 - 1,58) 0,674 

   D/E 0,92 (0,57 - 1,48) 0,731 0,91 (0,56 - 1,46) 0,694 0,95 (0,59 - 1,52) 0,828 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο       

   Χαμηλό (ref
α
) 1,00  1,00  1,00  

   Μεσαίο 1,45 (0,90 - 2,36) 0,129 1,48 (0,91 - 2,41) 0,113 1,77 (1,13 - 2,77) 0,013 

   Υψηλό 1,74 (1,00 - 3,03) 0,048 1,79 (1,03 - 3,11) 0,040 2,42 (1,42 - 4,1) 0,001 

Τόπος κατοικίας       

   Αστικές (ref
 α

) 1,00  1,00  1,00  

  Αγροτικές 1,24 (0,90 - 1,71) 0,188 1,27 (0,92 - 1,75) 0,150 1,30 (0,95 - 1,79) 0,103 

OR = Λόγος συμπληρωματικών πιθανότητων, CI = Διάστημα εμπιστοσύνης. 

α
Υποδεικνύει την κατηγορία αναφοράς. 

β
Στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται μεταβλητές για το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κατοικία. 
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Πίνακας 7. Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) και 95% διάστημα εμπιστοσύνης 

(CI) της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων >20 τσιγάρων -έρευνα “Hellas Health IV” 

(2011)-, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων. 

 

Ημερήσια κατανάλωση >20 τσιγάρων  

(βαρείς καπνιστές) 

 Καθημερινοί καπνιστές OR (95% CI) P
β
 

Φύλο   

   Γυναίκες (ref
 α

)   

   Άνδρες 1,51 (0,90 - 2,55)   0,118       

Ηλικία   

   18-34 (ref
 α

)   

   35-54 1,38 (0,69 - 2,77)   0,360      

   >55 1,64 (0,69 - 3,93)  0,262      

Οικογενειακή κατάσταση   

   Άγαμοι (ref
 α

)   

   Έγγαμοι 1,04 (0,52 - 2,09)   0,909      

   Διαζευγμένοι/Χήροι 1,11 (0,40 - 3,09)   0,847      

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
  

   A/B-C1 (ref
 α

)   

   C2 1,18 (0,60 - 2,32)   0,623      

   D/E 1,31 (0,54 - 3,17)   0,547      

Εκπαιδευτικό επίπεδο   

   Χαμηλό (ref
α
)   

   Μεσαίο 1,07 (0,44 - 2,63)  0,879      

  Υψηλό 1,16 (0,42 - 3,18)   0,774       

Τόπος κατοικίας   

   Αγροτικές περιοχές (ref
α
)   

   Αστικές περιοχές 0,86 (0,48 - 1,54)   0,612      

OR = Λόγος συμπληρωματικών πιθανότητων, CI = Διάστημα εμπιστοσύνης. 

α
Υποδεικνύει την κατηγορία αναφοράς. 

β
Στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται μεταβλητές για το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κατοικία. 
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Tα αποτελέσματα που αφορούν στη σύγκριση του επιπολασμού του καπνίσματος μεταξύ 

των ερευνών “Hellas Health I” (2006) και  “Hellas Health IV” (2011) περιγράφονται στον 

πίνακα 8. Ο επιπολασμός του καπνίσματος παρουσιάζει στατιστικά σημαντική μείωση 

μεταξύ των δύο ερευνών (38,1% vs. 43,1%, p=0,023) (σχήμα 8). Συγκεκριμένα, σε ότι 

αφορά στις καπνιστικές συνήθειες του πληθυσμού της έρευνας “Hellas Health I” 

διαπιστώνεται πως το 43,1% του δείγματος είναι καπνιστές (40% καπνίζουν καθημερινά 

και 3,1% καπνίζουν περιστασιακά). Αντίστοιχα, σε ότι αφορά στις καπνιστικές συνήθειες 

του πληθυσμού της έρευνας “Hellas Health IV”, διαπιστώνεται πως το 38,1% του 

δείγματος είναι καπνιστές (35,6% καπνίζουν καθημερινά και 2,5% καπνίζουν 

περιστασιακά). 

 

Σχήμα 8. Καπνιστές στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -“Hellas Health I” (2006) vs. 

“Hellas Health IV” (2011)-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά του καθημερινού ή του περιστασιακού καπνίσματος μειώθηκαν 

στατιστικά σημαντικά στους άνδρες (52,4% vs. 45,7%, p=0,037) (σχήμα 8) και στα άτομα 

ηλικίας 35-54 ετών (55% vs. 45,9%, p=0,017) (σχήμα 9), στους έγγαμους (53,3% vs. 

33,9%, p<0,001) (σχήμα 10), στα άτομα κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου 

(D/E) (38,9% vs. 29,4%, p=0,008) (σχήμα 11), στα άτομα μεσαίου (49,8% vs. 41,5%, 

p=0,012) ή χαμηλού (30,8% vs. 21,1%, p=0,011) εκπαιδευτικού επιπέδου (σχήμα 12) και 

στα άτομα που προέρχονται από τις αστικές περιοχές (45,2% vs. 37,9%, p=0,005) (σχήμα 

13). Στατιστικά σημαντική αύξηση στα ποσοστά του καθημερινού ή του περιστασιακού 

καπνίσματος παρουσιάζεται μόνο στους άγαμους (42,1% vs. 49,6%, p=0,040).  
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Σχήμα 9. Καπνιστές, με βάση την ηλικιακή ομάδα στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό  -

2006 vs. 2011-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 10. Καπνιστές, με βάση την οικογενειακή κατάσταση στον ενήλικο ελληνικό 

πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 

 

  

Σχήμα 11. Καπνιστές, με βάση το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο στον ενήλικο ελληνικό 

πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 
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Σχήμα 12. Καπνιστές, με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό 

-2006 vs. 2011-. 

 

 

Σχήμα 13. Καπνιστές, με βάση τον τόπο κατοικίας στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -

2006 vs. 2011-. 

 

 

Τα αποτελέσματα που αφορούν στη σύγκριση της συνολικής κατανομής της ημερήσιας 

κατανάλωσης τσιγάρων των καθημερινών καπνιστών μεταξύ των ερευνών “Hellas Health 

I” (2006) και “Hellas Health IV” (2011) περιγράφονται στον πίνακα 9. Η συνολική 

κατανομή είναι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό διαφορετική μεταξύ των ετών 2006-2011 

(p<0,001). Συγκεκριμένα είναι διαφορετική και για τα δύο φύλα (στους άνδρες p=0,001 και 

στις γυναίκες p=0,009), για τους καπνιστές ηλικίας 35-54 ετών (p<0,001), για τους 

άγαμους (p=0,025) και τους έγγαμους (p=0,001), για τους καπνιστές τόσο ανώτερου 

(p=0,039) όσο και μεσαίου (p=0,004) κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, για τους καπνιστές 
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μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου (p<0,001), καθώς και για τους καπνιστές αστικών 

(p<0,001) και αγροτικών περιοχών (p=0,050). Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη σύγκριση της 

συνολικής κατανομής της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων μεταξύ των δύο ερευνών, 

καταγράφεται μείωση στο ποσοστό των καθημερινών καπνιστών που καπνίζουν >20 

τσιγάρα (40,2% vs. 24,7%), η οποία συνεπάγεται αύξηση στο ποσοστό των καθημερινών 

καπνιστών που καπνίζουν 11-20 τσιγάρα την ημέρα (38,7% vs. 51,8%) και στο ποσοστό 

των καθημερινών που καπνίζουν λιγότερο από μισό πακέτο την ημέρα, δηλαδή 1-10 

τσιγάρα (21,2% vs. 23,5%) (σχήμα 14).  

 

Σχήμα 14. Ημερήσια κατανάλωση καθημερινών καπνιστών στον ενήλικο ελληνικό 

πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 

 

 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των ποσοστών των 

βαρέων καθημερινών καπνιστών μεταξύ των ερευνών “Hellas Health I” (2006) και “Hellas 

Health IV” (2011). Στο ποσοστό των βαρέων καπνιστών καταγράφεται στατιστικά 

σημαντική μείωση μεταξύ των ετών 2006-2011 (40,2% vs. 24,7%, p<0,001) (σχήμα 15). 

Συγκεκριμένα, η ημερήσια κατανάλωση >20 τσιγάρων καταγράφεται σημαντικά μειωμένη 

στους άνδρες (44,4% vs. 27,5%, p<0,001), στις γυναίκες (33,8% vs. 20,6%, p=0,010), 

στους καπνιστές ηλικίας 18-34 ετών (31% vs. 20,2%, p=0,049) και 35-54 ετών (50% vs. 

25,6%, p<0,001) (σχήμα 16), στους άγαμους (37,1% vs. 21,6%, p=0,08), στους έγγαμους 

(40,5% vs. 26,1% p=0,001) και στους διαζευγμένους ή χήρους (50% vs. 26,3% p=0,044) 

(σχήμα 17), στους καπνιστές ανώτερου (40,5% vs. 21,8%, p=0,012), μεσαίου (39,8% vs. 

24,6%, p=0,002) και κατώτερου (40,4% vs. 27,2%, p=0,039) κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου (σχήμα 18), στους καπνιστές μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου (40,7% vs. 24,3%, 
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p=0,001) (σχήμα 19), καθώς και στους καπνιστές που προέρχονται τόσο από τις αστικές 

(38,9% vs. 23,4%, p<0,001) όσο και από τις αγροτικές περιοχές (45,1% vs. 27,8%, 

p=0,016) (σχήμα 20). 

 

Σχήμα 15. Ημερήσια κατανάλωση καθημερινών καπνιστών >20 τσιγάρων στον ενήλικο 

ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 

 

 

Σχήμα 16. Ημερήσια κατανάλωση καθημερινών καπνιστών >20 τσιγάρων, με βάση την 

ηλικιακή ομάδα στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 
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Σχήμα 17. Ημερήσια κατανάλωση καθημερινών καπνιστών >20 τσιγάρων, με βάση την 

οικογενειακή κατάσταση στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 

 

 

Σχήμα 18. Ημερήσια κατανάλωση καθημερινών καπνιστών >20 τσιγάρων, με βάση το 

κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 
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Σχήμα 19. Ημερήσια κατανάλωση καθημερινών καπνιστών >20 τσιγάρων, με βάση το 

εκπαιδευτικό επίπεδο στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 

 

 

Σχήμα 20. Ημερήσια κατανάλωση καθημερινών καπνιστών >20 τσιγάρων, με βάση τον 

τόπο κατοικίας στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 

 

 

Η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης για τον επιπολασμό του καπνίσματος 

(πίνακας 11), κατέδειξε συσχέτιση με τους δημογραφικούς και κοινωνικό-οικονομικούς 

παράγοντες μόνο σε ότι αφορά στο φύλο και στην ηλικία, τόσο σύμφωνα με τα δεδομένα 

του 2006 (“Hellas Health I”) όσο και με τα δεδομένα του 2011 (“Hellas Health IV”), αλλά 

και στο εκπαιδευτικό επίπεδο σύμφωνα με τα δεδομένα μόνο του 2011. Μεταξύ των ετών 

2006-2011, καταδεικνύεται λοιπόν μια ομοιόμορφη τάση μείωσης του επιπολασμού του 

καπνίσματος η οποία όμως διαφοροποιείται σε ότι αφορά στο φύλο, στην ηλικία και στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2006 οι άνδρες, σε 
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σχέση με τις γυναίκες, έχουν 2,08 μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι καπνιστές (OR=2,08, 

95% CI: 1,58-2,75), (p<0,001) και σύμφωνα με τα δεδομένα του 2011 έχουν 1,83 φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι καπνιστές (OR=1,83, 95% CI: 1,39-2,40), (p<0,001). 

Ακόμη, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2006, οι συμμετέχοντες >55 ετών έχουν 62% 

λιγότερες πιθανότητες να είναι καπνιστές, σε σχέση με τους συμμετέχοντες 18-34 ετών 

(OR=0,38, 95% CI: 0,25-0,59), (p<0,001) και σύμφωνα με τα δεδομένα του 2011, έχουν 

51% λιγότερες πιθανότητες να είναι καπνιστές, σε σχέση με τους συμμετέχοντες 18-34 

ετών (OR=0,49, 95% CI: 0,30-0,79), (p=0,003). Τέλος, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2011, 

οι συμμετέχοντες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου έχουν 1,74 φορές μεγαλύτερη 

πιθανότητα να είναι καπνιστές, σε σχέση με τους συμμετέχοντες χαμηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου (OR=1,74, 95% CI: 1,00-3,03), (p=0,048).  

 

Η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης για την κατανομή της ημερήσιας 

κατανάλωση >20 τσιγάρων (πίνακας 12), τόσο σύμφωνα με τα δεδομένα του 2006 

(“Hellas Health I”) όσο και σύμφωνα με τα δεδομένα του 2011 (“Hellas Health IV”), δεν 

κατέδειξε συσχέτιση με τους δημογραφικούς και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, με 

εξαίρεση όμως μόνο το φύλο και την ηλικία και μόνο σύμφωνα με τα δεδομένα του 2006. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2006 οι άνδρες καθημερινοί καπνιστές, σε 

σχέση με τις γυναίκες, έχουν 1,83 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι βαρείς καπνιστές 

(OR=1,83, 95% CI: 1,16-2,88), (p=0,009). Ακόμη, οι καθημερινοί καπνιστές 35-54 ετών 

έχουν 2,74 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι βαρείς καπνιστές, σε σχέση με τους 

καθημερινούς καπνιστές 18-34 ετών (OR=2,74, 95% CI: 1,50-5,03), (p=0,001). Έτσι 

μεταξύ των ετών 2006-2011, καταδεικνύεται μια ομοιόμορφη τάση μείωσης του ποσοστού 

των βαρέων καθημερινών καπνιστών, μεταξύ των κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων του 

ελληνικού πληθυσμού η οποία όμως διαφοροποιείται σε ότι αφορά στο φύλο και στην 

ηλικία. 
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Πίνακας 8. Σύγκριση του επιπολασμού του καπνίσματος –έρευνες “Hellas Health I” 

(2006) και “Hellas Health IV” (2011)-, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων.  

 

  Καπνιστές  

 HH1 (2006)
α
 HH4 (2011)

 β
 2006-2011  

  N (%) N (%) (%) Μεταβολή 
γ
 p

δ
 

Σύνολο 433 (43,1) 384 (38,1) -11,6% 0,023 

Φύλο     

   Άνδρες 253 (52,4) 221 (45,7) -12,79% 0,037 

   Γυναίκες 180 (34,5) 163 (31,1) -9,86% 0,245 

Ηλικία     

   18-34 155 (51,7) 132 (46,8) -9,48% 0,241 

   35-54 182 (55) 169 (45,9) -16,54% 0,017 

   >55 96 (25,7) 83 (23,2) -9,73% 0,434 

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι 272 (42,1) 129 (49,6) 17,81% 0,040 

   Έγγαμοι 130 (53,3) 216 (33,9) -36,40% <0,001 

   Διαζευγμένοι/Χήροι 31 (27) 39 (35,1) 30,00% 0,184 

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
  

 
 

   A/B-C1 82 (48,8) 85 (39,7) -18,65% 0,075 

   C2 205 (44,4) 198 (43,9) -1,13% 0,886 

   D/E 146 (38,9) 101 (29,4) -24,42% 0,008 

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

   Χαμηλό 103 (30,8) 47 (21,1) -31,49% 0,011 

   Μεσαίο 210 (49,8) 207 (41,5) -16,67% 0,012 

   Υψηλό 120 (48,2) 130 (45,5) -5,60% 0,527 

Τόπος κατοικίας     

   Αστικές περιοχές 339 (45,2) 277 (37,9) -16,15% 0,005 

   Αγροτικές περιοχές 94 (36,9) 107 (38,5) 4,34% 0,699 

α
H  έρευνα “Hellas Health I” διεξήχθη το 2006 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.005 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

β
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

γ
Μεταβολή μεταξύ 2006-2011, με παρονομαστή τον επιπολασμό του 2006, 

δ
Εφαρμόστηκε δοκιμασία  χ

2,
 Ολες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 9. Σύγκριση της συνολικής κατανομής της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων -

έρευνες “Hellas Health I” (2006) και “Hellas Health IV” (2011)-, βάσει δημογραφικών και 

κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων. 

            Ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων  

 HH1
α
  HH4

β
  

 
1-10 

τσιγάρα 

11-20 

τσιγάρα 
>20 τσιγάρα 

 
1-10 τσιγάρα 

11-20 

τσιγάρα 
>20 τσιγάρα  

Καθημερινοί 

καπνιστές 
N (%) N (%) N (%) 

 
N (%) N (%) N (%) P

γ
 

Σύνολο 85 (21,2) 155 (38,7) 161 (40,2)  83 (23,5) 183 (51,8) 87 (24,7) <0,001 

Φύλο         

   Άνδρες 36 (14,9) 98 (40,7) 107 (44,4)  42 (20,3) 108 (52,2) 57 (27,5) 0,001 

   Γυναίκες 49 (30,6) 57 (35,6) 54 (33,8)  41 (28,1) 75 (51,4) 30 (20,6) 0,009 

Ηλικία         

   18-34 37 (25,5) 63 (43,5) 45 (31)  34 (29,8) 57 (50) 23 (20,2) 0,143 

   35-54 29 (17,3) 55 (32,7) 84 (50)  30 (18,8) 89 (55,6) 41 (25,6) <0,001 

   >55 19 (21,6) 37 (42,1) 32 (36,4)  19 (24,1) 37 (46,8) 23 (29,1) 0,609 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

  
 

   
  

   Άγαμοι 23 (18,6) 55 (44,4) 46 (37,1)  31 (26,7) 60 (51,7) 25 (21,6) 0,025 

   Έγγαμοι 56 (22,7) 91 (36,8) 100 (40,5)  41 (20,6) 106 (53,3) 52 (26,1) 0,001 

   Διαζευγμένοι/Χήροι 6 (20) 9 (30) 15 (50)  11 (29) 17 (44,7) 10 (26,3) 0,132 

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 

  
 

   
  

   A/B-C1 21 (28,4) 23 (31,1) 30 (40,5)  26 (33,3) 35 (44,9) 17 (21,8) 0,039 

   C2 35 (18,3) 80 (41,9) 76 (39,8)  34 (18,6) 104 (56,8) 45 (24,6) 0,004 

   D/E 29 (21,3) 52 (38,2) 55 (40,4)  23 (25) 44 (47,8) 25 (27,2) 0,118 

Εκπαιδευτικό επίπεδο         

Χαμηλό 13 (14,4) 36 (40) 41 (45,6)  11 (24,4) 21 (46,7) 13 (28,9) 0,130 

Μεσαίο 47 (23,6) 71 (35,7) 81 (40,7)  41 (21,7) 102 (54) 46 (24,3) <0,001 

Υψηλό 25 (25,5) 47 (42,3) 39 (35,1)  31 (26,1) 60 (50,4) 28 (23,5) 0,153 

Τόπος κατοικίας         

Αστικές περιοχές 69 (21,6) 126 (39,5) 124 (38,9)  61 (23,8) 135 (52,7) 60 (23,4) <0,001 

Αγροτικές περιοχές 16 (19,5) 29 (35,4) 37 (45,1)  22 (22,7) 48 (49,5) 27 (27,8) 0,050 

α
H  έρευνα “Hellas Health I” διεξήχθη το 2006 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.005 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

β
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

γ
Εφαρμόστηκε δοκιμασία  χ

2,
 Ολες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 10. Σύγκριση της ημερήσιας κατανάλωσης >20 τσιγάρων (βαρείς καπνιστές) -

έρευνες “Hellas Health I” (2006) και “Hellas Health IV” (2011)-, βάσει δημογραφικών και 

κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων. 

Ημερήσια Κατανάλωση >20 τσιγάρων (βαρείς καπνιστές) 

 HH1 (2006)
α
 HH4 (2011)

β
 2006-2011  

Καθημερινοί καπνιστές N (%) N (%) (%) Μεταβολή
γ
 P

δ
 

Σύνολο 161 (40,2) 87 (24,7) -38,56% <0,001 

Φύλο     

   Άνδρες 107 (44,4) 57 (27,5) -38,06% <0,001 

   Γυναίκες 54 (33,8) 30 (20,6) -39,05% 0,010 

Ηλικία     

   18-34 45 (31) 23 (20,2) -34,83% 0,049 

   35-54 84 (50) 41 (25,6) -48,80% <0,001 

   >55 32 (36,4) 23 (29,1) -20,05% 0,320 

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι 46 (37,1) 25 (21,6) -41,77% 0,008 

   Έγγαμοι 100 (40,5) 52 (26,1) -35,55% 0,001 

   Διαζευγμένοι/Χήροι 15 (50) 10 (26,3) -47,40% 0,044 

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
  

 
 

   A/B-C1 30 (40,5) 17 (21,8) -46,17% 0,012 

   C2 76 (39,8) 45 (24,6) -38,19% 0,002 

   D/E 55 (40,4) 25 (27,2) -32,67% 0,039 

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

Χαμηλό 41 (45,6) 13 (28,9) -36,62% 0,062 

Μεσαίο 81 (40,7) 46 (24,3) -40,29% 0,001 

Υψηλό 39 (35,1) 28 (23,5) -33,04% 0,053 

Τόπος κατοικίας     

Αστικές περιοχές 124 (38,9) 60 (23,4) -39,85% <0,001 

Αγροτικές περιοχές 37 (45,1) 27 (27,8) -38,36% 0,016 

α
H  έρευνα “Hellas Health I” διεξήχθη το 2006 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.005 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

β
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

γ
Μεταβολή μεταξύ 2006-2011, με παρονομαστή τον επιπολασμό του 2006, 

δ
Εφαρμόστηκε δοκιμασία  χ

2,
 Ολες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 11. Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) και 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης (CI) του επιπολασμού του καπνίσματος -έρευνες “Hellas Health I” (2006) 

και “Hellas Health IV” (2011)-, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων. 

Καπνιστές 

 HH1
β
  HH4

γ
  

  OR (95% CI) P
δ
 OR (95% CI) P

δ
 

Φύλο     

   Γυναίκες (ref
α
) 1,00  1,00  

   Άνδρες 2,08 (1,58 - 2,75) 0,000 1,83 (1,39 - 2,40) 0,000 

Ηλικία     

   18-34 (ref
α
) 1,00  1,00  

   35-54 1,26 (0,86 - 1,85) 0,239 1,70 (0,79 - 1,73) 0,433 

   >55 0,38 (0,25 - 0,59) 0,000 0,48  (0,30 - 0,79) 0,003 

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι (ref
α
) 1,00  1,00  

   Έγγαμοι 0,93 (0,63 - 1,37) 0,716 0,73   (0,49 - 1,095) 0,130 

   Διαζευγμένοι/Χήροι 0,84 (0,47 - 1,53) 0,579 1,36 (0,75 - 2,47) 0,311 

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
 

 
  

   A/B-C1 (ref
α
) 1,00  1,00  

   C2 0,97 (0,64 - 1,47) 0,891 1,27 (0,88 - 1,85) 0,201 

   D/E 0,89 (0,56 - 1,39) 0,599 0,92 (0,57 - 1,48) 0,731 

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

   Χαμηλό (ref
α
) 1,00  1,00  

   Μεσαίο 1,20 (0,84 - 1,72) 0,316 1,45 (0,90 - 2,36) 0,129 

  Υψηλό 1,04 (0,67 - 1,62) 0,851 1,74 (1,00 - 3,03) 0,048 

Τόπος κατοικίας     

   Αγροτικές περιοχές (ref
α
) 1,00  1,00  

   Αστικές περιοχές 1,28 (0,92 - 1,78) 0,140      0,80 (0,58 - 1,11) 0,188      

OR = Λόγος συμπληρωματικών πιθανότητων, CI = Διάστημα εμπιστοσύνης. 

α
Υποδεικνύει την κατηγορία αναφοράς. 

β
H  έρευνα “Hellas Health I” διεξήχθη το 2006 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.005 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

γ
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

δ
Στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται μεταβλητές για το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κατοικία. 
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Πίνακας 12. Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) και 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης (CI) της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων >20 τσιγάρων -έρευνες “Hellas 

Health I” (2006) και “Hellas Health IV” (2011)-, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-

οικονομικών παραγόντων. 

Ημερήσια κατανάλωση >20 τσιγάρων (βαρείς καπνιστές)  

 HH1
β
  HH4

γ
  

Καθημερινοί καπνιστές OR (95% CI) P
δ
 OR (95% CI) P

δ
 

Φύλο     

   Γυναίκες (ref
α
) 1,00    

   Άνδρες 1,83 (1,16 - 2,88) 0,009      1,51 (0,90 - 2,55)   0,118       

Ηλικία     

   18-34 (ref
α
) 1,00    

   35-54 2,74 (1,50 - 5,03) 0,001      1,38 (0,69 - 2,77)   0,360      

   >55 1,39 (0,68 - 2,86) 0,369      1,64 (0,69 - 3,93)  0,262      

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι (ref
α
) 1,00    

   Έγγαμοι 0,74 (0,40 - 1,37) 0,340      1,04 (0,52 - 2,09)   0,909      

   Διαζευγμένοι/Χήροι 1,40 (0,52 - 3,76) 0,500       1,11 (0,40 - 3,09)   0,847      

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
 

 
  

   A/B-C1 (ref
α
) 1,00    

   C2 0,79 (0,42 - 1,49) 0,463      1,18 (0,60 - 2,32)   0,623      

   D/E 0,70 (0,35 - 1,41) 0,322      1,31 (0,54 - 3,17)   0,547      

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

   Χαμηλό (ref
α
) 1,00    

   Μεσαίο 0,96 (0,56 - 1,67) 0,896      1,07 (0,44 - 2,63)  0,879      

  Υψηλό 0,65 (0,32 - 1,29) 0,218      1,16 (0,42 - 3,18)   0,774       

Τόπος κατοικίας     

   Αγροτικές περιοχές (ref
α
) 1,00    

   Αστικές περιοχές 0,75 (0,44 - 1,30) 0,308      0,86 (0,48 - 1,54)   0,612      

OR = Λόγος συμπληρωματικών πιθανότητων, CI = Διάστημα εμπιστοσύνης. 

α
Υποδεικνύει την κατηγορία αναφοράς. 

β
H  έρευνα “Hellas Health I” διεξήχθη το 2006 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.005 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

γ
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

δ
Στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται μεταβλητές για το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κατοικία. 



                      

        107 

 

10.2. Πρόθεση Διακοπής του Καπνίσματος το 2011 και Τάση Μεταβολής (2006-2011) 

 

Τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης για την πρόθεση διακοπής του 

καπνίσματος και για τη διακοπή του καπνίσματος για 1 ή περισσότερες ημέρες κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις 

κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές, παρουσιάζονται στον πίνακα 13. Τα αποτελέσματα 

της πολυμεταβλητής ανάλυσης για την πρόθεση διακοπής του καπνίσματος και για τη 

διακοπή του καπνίσματος για 1 ή περισσότερες ημέρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

12 μηνών, σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις κοινωνικό-οικονομικές 

μεταβλητές, παρουσιάζονται στον πίνακα 14. 

 

Πιο συγκεκριμένα, 4 στους 10 καπνιστές (42,4%) αναφέρουν πως σκοπεύουν να 

σταματήσουν το κάπνισμα. Επιπλέον, το 24,9% των καπνιστών αναφέρει πως έχει 

σταματήσει το κάπνισμα για τουλάχιστον 1 ημέρα ή για μεγαλύτερο διάστημα κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών (πίνακας 13). Ενώ σε ότι αφορά στην πρόθεση για 

διακοπή, διαπιστώθηκε πως δε διαφέρει τόσο μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, όσο 

και μεταξύ των καπνιστών διαφορετικής ηλικιακής ομάδας, οικογενειακής κατάστασης, 

κοινωνικό-οικονομικού και εκπαιδευτικού επιπέδου αλλά και τόπου κατοικίας, το ποσοστό 

των ατόμων που είχαν σταματήσει το κάπνισμα για 1 ή περισσότερες ημέρες κατά τη 

διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών, είναι υψηλότερο (35,3%) στα άτομα ανώτερου 

κοινωνικό-οικονομικού εππέδου (A/Β-C1). Αμέσως μετά, ακολουθούν σε ποσοστό τα 

άτομα κατώτερου (D/E) (28%) και μεσαίου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (C2) 

(18,8%), p=0,009.  

 

Η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης για την πρόθεση για τη διακοπή του 

καπνίσματος των καπνιστών (καθημερινών και μη καθημερινών) (πίνακας 14) δεν 

κατέδειξε καμία συσχέτιση με τις υπό μελέτη δημογραφικές και κοινωνικό-οικονομικές 

μεταβλητές. Όμως τα άτομα μεσαίου (C2) κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου εμφανίζουν 

52% λιγότερες πιθανότητες να έχουν σταματήσει το κάπνισμα για τουλάχιστον 1 ημέρα ή 

για μεγαλύτερο διάστημα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, σε σχέση με τα 

άτομα ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (A/Β-C1) (OR=0,48, 95% CI: 0,26-

0,88).  
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Πίνακας 13. Πρόθεση διακοπής καπνίσματος και διακοπή καπνίσματος για 1 ή 

περισσότερες ημέρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, βάσει δημογραφικων και 

κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων –έρευνα “Hellas Health IV” (2011)
α
- . 

 

 

 

 

Πρόθεση διακοπής 

καπνίσματος 

 Διακοπή καπνίσματος για 1 ή 

περισσότερες ημέρες κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 12 

μηνών 

 

Καπνιστές  Όχι Ναι  Όχι  Ναι  

  N (%) N (%) P
β
 N (%) N (%) P

β
 

Σύνολο  220 (57,6) 162 (42,4)  287 (75,1) 95 (24,9)  

Φύλο       

   Άνδρες 126 (57,5) 93 (42,5) 0,979 168 (76,7) 51 (23,3) 0,407 

   Γυναίκες 94 (57,7) 69 (42,3)  119 (73,0) 44 (27,0)  

Ηλικία       

   18-34 79 (59,8) 53 (40,2) 0,765 101 (76,5) 31 (23,5) 0,858 

   35-54 96 (57,1) 72 (42,9)  126 (75,0) 42 (25,0)  

   >55 45 (54,9) 37 (45,1)  60 (73,2) 22 (26,8)  

Οικογενειακή 

κατάσταση 
      

   Άγαμοι 74 (57,4) 55 (42,6) 0,283 94 (72,9) 35 (27,1) 0,762 

   Έγγαμοι 128 (59,8) 86 (40,2)  163 (76,2) 51 (23,8)  

   Διαζευγμένοι/Χήροι 18 (46,2) 21 (53,8)  30 (76,9) 9 (23,1)  

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
      

   A/B-C1 43 (50,6) 42 (49,4) 0,127 55 (64,7) 30 (35,3) 0,009 

   C2 123 (62,4) 74 (37,6)  160 (81,2) 37 (18,8)  

   D/E 54 (54,0) 46 (46,0)  72 (72,0) 28 (28,0)  

Εκπαιδευτικό Επίπεδο       

Χαμηλό 25 (54,3) 21 (45,7) 0,215 35 (76,1) 11 (23,9) 0,149 

Μεσαίο 127 (61,7) 79 (38,3)  162 (78,6) 44 (21,4)  

Υψηλό 68 (52,3) 62 (47,7)  90 (69,2) 40 (30,8)  

Τόπος κατοικίας       

 Αστικές 163 (59,3) 112 (40,7) 0,286 209 (76,0) 66 (24,0) 0,529 

Αγροτικές 57 (53,3) 50 (46,7)  78 (72,9) 29 (27,1)  

α
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

β
Εφαρμόστηκε δοκιμασία  χ

2,
 Ολες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 14. Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) και 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης (CI) της πρόθεσης διακοπής καπνίσματος και της διακοπής καπνίσματος για 

1 ή περισσότερες ημέρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, βάσει δημογραφικών 

και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων -έρευνα “Hellas Health IV” (2011)-.  

  

Πρόθεση διακοπής 

καπνίσματος 
 

Διακοπή καπνίσματος για 1 

ή περισσότερες ημέρες 

κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 12 μηνών 

 

Καπνιστές  OR (95% CI) P
β
 OR (95% CI) P

β
 

Φύλο     

   Άνδρες (ref
 α

) 1,00  1,00*  

   Γυναίκες 0,94 (0,62 - 1,44) 0,791 1,23 (0,76 - 1,99) 0,410 

Ηλικία     

   18-34 (ref
α
) 1,00  1,00  

   35-54 1,21 (0,69 - 2,11) 0,502 1,43 (0,74 - 2,74) 0,286 

   >55 1,28 (0,62 - 2,64) 0,510 1,81 (0,78 - 4,24) 0,169 

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι (ref
α
) 1,00  1,00  

   Έγγαμοι 0,81 (0,46 - 1,42) 0,466 0,68 (0,35 - 1,31) 0,249 

   Διαζευγμένοι/ Χήροι 1,33 (0,56 - 3,16) 0,522 0,52 (0,19 - 1,44) 0,207 

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
    

   A/B-C1 (ref
 α

) 1,00  1,00  

   C2 0,71 (0,41 - 1,23) 0,225 0,48 (0,26 - 0,88) 0,018 

   D/E 0,98 (0,48 - 2,02) 0,959 0,88 (0,40 - 1,94) 0,743 

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

   Χαμηλό (ref
α
) 1,00  1,00  

   Μεσαίο 0,97 (0,44 - 2,14) 0,944 1,19 (0,48 - 2,97) 0,713 

   Υψηλό 1,39 (0,58 - 3,34) 0,458 1,78 (0,65 - 4,88) 0,265 

Τόπος κατοικίας     

   Αστικές (ref
 α

) 1,00  1,00  

  Αγροτικές 1,29 (0,78 - 2,12) 0,318 1,18 (0,67 - 2,08) 0,566 

OR = Λόγος συμπληρωματικών πιθανότητων, CI = Διάστημα αξιοπιστίας. 

α
Υποδεικνύει την κατηγορία αναφοράς. 

β
Στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται μεταβλητές για το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κατοικία. 
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Τα αποτελέσματα που αφορούν στη σύγκριση της πρόθεσης για διακοπή μεταξύ των 

ερευνών “Hellas Health I” (2006) και “Hellas Health IV” (2011) παρουσιάζονται στον 

πίνακα 15. Η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος (33,3% vs. 42,4%, p=0,007) 

παρουσιάζει σημαντική αύξηση μεταξύ των δυο ερευνών (σχήμα 21).  

 

Σχήμα 21. Πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό  

-“Hellas Health I” (2006) vs. “Hellas Health IV” (2011)-. 

 

 

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά στην πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος, αυξήθηκε σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό στις γυναίκες (31,5% vs. 42,3%, p=0,037) (σχήμα 21), στα 

άτομα ηλικίας >55 ετών (26,9% vs. 45,1%, p=0,012) (σχήμα 22), στους έγγαμους (31% vs. 

40,2%, p=0,035) (σχήμα 23), στα άτομα που ανήκουν στο ανώτερο (32,1% vs. 49,4%, 

p=0,023) και στα άτομα που ανήκουν στο κατώτερο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο (31,7% 

vs. 46,0%, p=0,023) (σχήμα 24), καθώς και στα άτομα μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου 

(27,9% vs. 38,3%, p=0,025) (σχήμα 25) και στα άτομα που προέρχονται από τις αγροτικές 

περιοχές (26,4% vs. 46,7%,  p=0,003) (σχήμα 26). 
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Σχήμα 22. Πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος, με βάση την ηλικιακή ομάδα στον 

ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 

 

 

Σχήμα 23. Πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος, με βάση την οικογενειακή κατάσταση 

στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 
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Σχήμα 24. Πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος, με βάση το κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό  -2006 vs. 2011-. 

 

 

Σχήμα 25. Πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος, με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο στον 

ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 
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Σχήμα 26. Πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος, με βάση τον τόπο κατοικίας στον 

ενήλικο ελληνικό πληθυσμό -2006 vs. 2011-. 

 

 

Η ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης για την πρόθεση διακοπής του 

καπνίσματος (πίνακας 16) δεν κατέδειξε καμία συσχέτιση με τους δημογραφικούς και 

κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, σύμφωνα τόσο με τα δεδομένα του 2006 (“Hellas 

Health I”) όσο και με τα δεδομένα του 2011 (“Hellas Health IV”). Μεταξύ των ετών 2006-

2011, καταδεικνύεται λοιπόν μια ομοιόμορφη τάση αύξησης της πρόθεσης διακοπής του 

καπνίσματος μεταξύ των κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού. 



                      

        114 

  

Πίνακας 15. Σύγκριση της πρόθεσης για διακοπή -έρευνες “Hellas Health I” (2006) και 

“Hellas Health IV” (2011)-, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων.  

 

  
Πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος  

 HH1 (2006)
α
 HH4 (2011)

β 
2006-2011  

 Καπνιστές N (%) N (%) (%) Μεταβολή
γ
 P

δ
 

Σύνολο 141 (33,3) 162 (42,4) 27,33% 0,007 

Φύλο     

   Άνδρες 85 (34,6) 93 (42,5) 22,83% 0,080 

   Γυναίκες 56 (31,5) 69 (42,3) 34,29% 0,037 

Ηλικία     

   18-34 54 (36) 53 (40,2) 11,67% 0,473 

   35-54 62 (34,3) 72 (42,9) 25,07% 0,099 

   >55 25 (26,9) 37 (45,1) 67,66% 0,012 

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι 83 (36,5) 55 (42,6) 16,71% 0,317 

   Έγγαμοι 46 (31) 86 (40,2) 29,68% 0,035 

   Διαζευγμένοι/Χήροι 12 (40) 21 (53,8) 34,50% 0,254 

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
  

 
 

   A/B-C1 26 (32,1) 42 (49,4) 53,89% 0,023 

   C2 69 (34,9) 74 (37,6) 7,74% 0,575 

   D/E 46 (31,7) 46 (46,0) 45,11% 0,023 

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

   Χαμηλό 37 (35,4) 21 (45,7) 29,10% 0,236 

   Μεσαίο 57 (27,9) 79 (38,3) 37,28% 0,025 

   Υψηλό 47 (39,5) 62 (47,7) 20,76% 0,193 

Τόπος κατοικίας     

   Αστικές περιοχές 117 (35,1) 112 (40,7) 15,95% 0,157 

   Αγροτικές περιοχές 24 (26,4) 50 (46,7) 76,89% 0,003 

α
H  έρευνα “Hellas Health I” διεξήχθη το 2006 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.005 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

β
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

γ
Μεταβολή μεταξύ 2006-2011, με παρονομαστή τον επιπολασμό του 2006, 

δ
Εφαρμόστηκε δοκιμασία  χ

2,
 Ολες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 16. Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) και 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης (CI) της πρόθεσης για διακοπή του καπνίσματος -έρευνες “Hellas Health I” 

(2006) και “Hellas Health IV” (2011)-, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων. 

Πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος 

 HH1
β
  HH4

γ
  

Καπνιστές OR (95% CI) P
δ
 OR (95% CI) P

δ
 

Φύλο     

   Γυναίκες (ref
α
) 1,00  1,00  

   Άνδρες 1,30 (0,82 - 1,97) 0,291 1,06 (0,69 - 1,62) 0,791 

Ηλικία     

   18-34 (ref
α
) 1,00  1,00  

   35-54 0,88 (0,50 - 1,56) 0,660 1,21 (0,69 - 2,11) 0,502 

   >55 0,57 (0,28 - 1,17) 0,127 1,28 (0,62 - 2,64) 0,510 

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι (ref
α
) 1,00  1,00  

   Έγγαμοι 0,99 (0,56 - 1,79) 0,997 0,81 (0,46 - 1,42) 0,466 

   Διαζευγμένοι/Χήροι 1,57 (0,60 - 4,11) 0,353 1,33 (0,56 - 3,16) 0,522 

Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο     

   A/B-C1 (ref
α
) 1,00  1,00  

   C2 1,54 (0,82 - 2,88) 0,177 0,71 (0,41 - 1,23) 0,225 

   D/E 1,52 (0,77 - 3,03) 0,235 0,98 (0,48 - 2,02) 0,959 

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

   Χαμηλό (ref
α
) 1,00  1,00  

   Μεσαίο 0,59 (0,33 - 1,03) 0,062 0,97 (0,44 - 2,14) 0,944 

  Υψηλό 1,10 (0,57 - 2,13) 0,770 1,39 (0,58 - 3,34) 0,458 

Τόπος κατοικίας     

   Αγροτικές περιοχές (ref
α
) 1,00  1,00  

   Αστικές περιοχές 1,74 (0,99 - 3,07) 0,052 0,78 (0,47 - 1,28) 0,318 

OR = Λόγος συμπληρωματικών πιθανότητων, CI = Διάστημα εμπιστοσύνης. 

α
Υποδεικνύει την κατηγορία αναφοράς. 

β
H  έρευνα “Hellas Health I” διεξήχθη το 2006 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.005 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

γ
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 

δ
Στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται μεταβλητές για το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κατοικία. 
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10.3. Έκθεση στο Παθητικό Κάπνισμα το 2011 

 

Σε ότι αφορά στην έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στην Ελλάδα το 2011 (πίνακας 17), 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας “Hellas Health IV”, το 1/3 των συμμετεχόντων 

(33,1%) δηλώνουν πως το κάπνισμα απαγορεύεται στο εσωτερικό του σπιτιού τους, ενώ το 

23,7% δηλώνουν πως το κάπνισμα επιτρέπεται παντού μέσα στο σπίτι, το 24% δηλώνουν 

πως το κάπνισμα επιτρέπεται σε συγκεκριμένα δωμάτια του σπιτιού και το 19,2% 

δηλώνουν πως δεν υπάρχει κανόνας.  

 

Επιπρόσθετα, το 41,6% των ατόμων που εργάζονται σε κλειστό χώρο εργασίας αναφέρουν 

πως έχουν παρατηρήσει τον τελευταίο μήνα κάποιον να καπνίζει μέσα στον κλειστό χώρο 

εργασίας τους. Σε ότι αφορά στους κανόνες στο χώρο εργασίας το 28,8% του πληθυσμού 

της έρευνας που εργάζονται σε κλειστό χώρο εργασίας δηλώνουν πως στο χώρο εργασίας 

τους είτε δεν υπάρχει κανόνας είτε το κάπνισμα επιτρέπεται παντού. Επιπλέον, το 50,6% 

δηλώνουν πως το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο στο εσωτερικό της εργασίας 

τους, ενώ το 19,6% δηλώνουν πως το κάπνισμα επιτρέπεται σε ορισμένους μόνο χώρους 

στο εσωτερικό της εργασίας τους.  

 

Σε ότι αφορά στο κάπνισμα σε εστιατόριο, το 15,9% των συμμετεχόντων αναφέρουν πως 

δεν έχουν παρατηρήσει τον τελευταίο μήνα κάποιον να καπνίζει μέσα σε εστιατόριο. Το 

11,6% αναφέρουν πως σπάνια έχουν παρατηρήσει κάποιον, ενώ το 32,3% αναφέρουν πως 

αυτό έχει συμβεί μερικές φορές, το 27,8% συχνά και το 12,5% κάθε φορά που 

επισκέπτονται εστιατόριο. Σε ότι αφορά στο κάπνισμα σε μπαρ/κλαμπ/καφέ, το 9,5% των 

συμμετεχόντων αναφέρουν πως δεν έχουν παρατηρήσει τον τελευταίο μήνα κάποιον να 

καπνίζει μέσα στους χώρους αυτούς. Το 7,9% αναφέρουν πως σπάνια έχουν παρατηρήσει 

κάποιον, ενώ το 29,2% αναφέρουν πως αυτό έχει συμβεί μερικές φορές, το 31,2% συχνά 

και το 22,2% κάθε φορά που επισκέπτονται μπαρ/κλαμπ/καφέ.  
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Πίνακας 17. Περιγραφή της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα -έρευνα “Hellas Health IV” 

(2011)-. 

 Hellas Health IV
α
 

  N (%) 

Μεταβλητές που σχετίζονται με το παθητικό κάπνισμα  

Κανόνες για το κάπνισμα στο σπίτι  

  Το κάπνισμα απαγορεύεται στο σπίτι 321 (33,1) 

  Το κάπνισμα επιτρέπεται σε συγκεκριμένα δωμάτια του σπιτιού 233 (24,0) 

  Το κάπνισμα επιτρέπεται παντού μέσα στο σπίτι 230 (23,7) 

  Δεν υπάρχει κανόνας 186 (19,2) 

Κάπνισα σε κλειστό χώρο εργασίας  

  Όχι  208 (58,4) 

  Ναι   148 (41,6) 

Κανόνες για το κάπνισμα στον χώρο εργασίας  

  Δεν υπάρχει κανόνας/παντού 103 (28,8)        

  Δεν επιτρέπεται πουθενά 181 (50,6 )       

  Επιτρέπεται σε ορισμένους χώρους μόνο 70 (19,6)        

  Δεν είναι βέβαιο 4  (1,1) 

Κάπνισμα σε εστιατόριο  

  Ποτέ 93 (15,9) 

  Σπάνια 68 (11,6) 

  Μερικές φορές 189 (32,3) 

  Συχνά 163 (27,8) 

  Πάντα 73 (12,5) 

Κάπνισμα σε μπαρ/κλαμπ/καφέ  

  Ποτέ 65 (9,5) 

  Σπάνια 54 (7,9) 

  Μερικές φορές 200 (29,2) 

  Συχνά 214 (31,2) 

  Πάντα 152 (22,2) 

α
H  έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη το 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού 

πληθυσμού 1.008 ατόμων ηλικίας >18 ετών. 
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Ο πίνακας 18 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης για την 

ύπαρξη επίσημης πολιτικής για το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο της εργασίας, σε σχέση 

με τους δημογραφικούς και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες στην Ελλάδα το έτος 

2011. Ο πίνακας 19 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μονομεταβλητής ανάλυσης για την 

απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι, σε σχέση τους δημογραφικούς και κοινωνικό-

οικονομικούς παράγοντες στην Ελλάδα το έτος 2011. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της 

μονομεταβλητής ανάλυσης για την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα σε εσωτερικό χώρο 

εργασίας, σε εστιατόρια και σε μπαρ/κλαμπ/καφέ, σε σχέση πάντα με τους δημογραφικούς 

και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, παρουσιάζονται στον πίνακα 20. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης για την απαγόρευση 

του καπνίσματος στο σπίτι και για την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα σε εσωτερικό χώρο 

εργασίας, βάσει των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 21. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του πίνακα 18 και σε ότι αφορά στην ύπαρξη επίσημης 

πολιτικής για το κάπνισμα στον εσωτερικό χώρο εργασίας, το 28,8% των συμμετεχόντων 

αναφέρουν είτε πως δεν υπάρχει επίσημη πολιτική για το κάπνισμα στον χώρο εργασίας 

τους είτε πως το κάπνισμα επιτρέπεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους στο χώρο της 

εργασίας τους. Επιπλέον, το 50,6% των συμμετεχόντων αναφέρουν πως το κάπνισμα δεν 

επιτρέπεται πουθενά στο εσωτερικό του χώρου εργασίας τους και το 19,6% αναφέρουν 

πως το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο χώρο της εργασίας 

τους. Το ποσοστό των συμμετεχόντων που αναφέρουν πως το κάπνισμα δεν επιτρέπεται 

πουθενά στο εσωτερικό του χώρου εργασίας τους και πως το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο 

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην εργασία τους είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο 

στους συμμετέχοντες που κατοικούν σε αστικές περιοχές (52,8% και 21,7% αντίστοιχα), 

σε σχέση με τους συμμετέχοντες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές (44% και 13,2% 

αντίστοιχα, p=0,025). Επιπρόσθετα, το ποσοστό των καπνιστών που αναφέρουν πως δεν 

υπάρχει επίσημη πολιτική για το κάπνισμα στον χώρο εργασίας τους ή πως το κάπνισμα 

επιτρέπεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους στον χώρο της εργασίας τους είναι 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο στους συμμετέχοντες που κατοικούν σε αγροτικές 

περιοχές (40,7%) και στους καπνιστές (36,6%), παρά στους συμμετέχοντες που κατοικούν 

σε αστικές περιοχές (27,7%, p=0,025) και στους μη καπνιστές (21,3%, p=0,002). Επιπλέον, 

το ποσοστό των συμμετεχόντων που αναφέρουν πως το κάπνισμα δεν επιτρέπεται πουθενά 

στο εσωτερικό του χώρου εργασίας τους είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο στους μη 
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καπνιστές (60,7%), σε σχέση με τους καπνιστές (40%, p=0,002) και το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που δηλώνουν πως το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο είναι μεγαλύτερο στους καπνιστές (22,3%), σε σχέση με τους μη καπνιστές (16,9%, 

p=0,002). 

 

Σε ότι αφορά στην απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι (πίνακας 19), το 33,1% των 

συμμετεχόντων αναφέρουν πως το κάπνισμα απαγορεύεται στο σπίτι τους, ενώ το 66,9% 

των συμμετεχόντων αναφέρουν πως το κάπνισμα επιτρέπεται είτε παντού μέσα στο σπίτι, 

είτε σε συγκεκριμένους χώρους του σπιτιού. Η συχνότητα της απαγόρευσης του 

καπνίσματος στο σπίτι αυξάνεται με την ηλικία. Το 39,5% των ατόμων ηλικίας >55 ετών, 

σε σχέση με το 32,6% των ατόμων ηλικίας 35-54 ετών και με το 25,6% των ατόμων 

ηλικίας 18-34 ετών, p=0,001 αναφέρουν πως το κάπνισμα απαγορεύεται στο εσωτερικό 

του σπιτιού τους. Ακόμη, η συχνότητα της απαγόρευσης του καπνίσματος στο σπίτι 

παρατηρείται στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη στους έγγαμους (37%) και στους χήρους 

ή στους διαζευγμένους (37,4%), σε σχέση με τους άγαμους (21,6%), p<0,001. 

Επιπρόσθετα, η συχνότητα της απαγόρευσης του καπνίσματος στο σπίτι παρατηρείται 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη στους μη καπνιστές (42%), σε σχέση με τους καπνιστές 

(19,2%) (p<0,001). Η απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι δε διαφέρει τόσο μεταξύ των 

ανδρών και των γυναικών, όσο και μεταξύ των καπνιστών διαφορετικού κοινωνικό-

οικονομικού και εκπαιδευτικού επιπέδου αλλά και τόπου κατοικίας. 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 20, κάπνισμα σε κλειστό χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου μήνα αναφέρεται από το 41,6% των συμμετεχόντων που εργάζονται σε κλειστό 

χώρο εργασίας. Επιπλέον, κάπνισμα σε εστιατόριο κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα 

αναφέρεται από το 84,1% των συμμετεχόντων που επισκέφθηκαν εστιατόριο των 

τελευταίο μήνα, ενώ κάπνισμα σε μπαρ/κλαμπ/καφέ κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα 

αναφέρεται από το 90,5% των συμμετεχόντων που επισκέφθηκαν μπαρ/κλαμπ/καφέ των 

τελευταίο μήνα. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί ότι το κάπνισμα σε κλειστό χώρο εργασίας 

αναφέρεται σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα από τους συμμετέχοντες που 

κατοικούν σε αγροτικές περιοχές (53,8%) και από τους καπνιστές (53,4%), σε σχέση με 

τους συμμετέχοντες που ζουν σε αστικές περιοχές (37,4%, p=0,006) και τους μη καπνιστές 

(30,2%, p<0,001). Επιπλέον, το κάπνισμα σε εστιατόριο και το κάπνισμα σε 

μπαρ/κλαμπ/καφέ αναφέρεται σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα από τους 

συμμετέχοντες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές (88,9% και 95% αντίστοιχα), σε 
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σχέση με τους συμμετέχοντες που κατοικούν σε αστικές περιοχές (82% και 88,7% 

αντίστοιχα), ενώ οι καπνιστές αναφέρουν σε στατιστικά σημαντικά μικρότερη συχνότητα 

σε σχέση με τους μη καπνιστές κάπνισμα σε εστιατόριο που επισκέφθηκαν το τελευταίο 

μήνα (82,8% vs. 85,3%, p=0,029) και σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα 

κάπνισμα σε μπαρ/κλαμπ/καφέ που επισκέφθηκαν το τελευταίο μήνα (92% vs. 89,7%, 

p<0,001). Το κάπνισμα σε μπαρ/κλαμπ/καφέ συσχετίζεται επίσης με την οικογενειακή 

κατάσταση (p=0,004) και με την ηλικία (p=0,007). Συγκεκριμένα, οι άγαμοι 

συμμετέχοντες (93%) και οι συμμετέχοντες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών 

(93%) αναφέρουν σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα κάπνισμα σε 

μπαρ/κλαμπ/καφέ, σε σχέση με τους έγγαμους (90,1%) και τους διαζευγμένους ή χήρους 

συμμετέχοντες (82,4%) και σε σχέση με τους συμμετέχοντες που ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα 35-54 ετών (92,3%) και τους συμμετέχοντες >55 ετών (83,4%). 

 

Προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές που συσχετίζονται με την 

απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι και με την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στο 

χώρο εργασίας, εφαρμόστηκε ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της ανάλυσης λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

την απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι (πίνακας 21), η απαγόρευση του καπνίσματος 

στο σπίτι εμφανίζεται σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό στους έγγαμους 

(p=0,007) και στους χήρους ή στους διαζευγμένους (p=0,017), σε σχέση με τους άγαμους 

και σε στατιστικά σημαντικά μικρότερο βαθμό στους καπνιστές, σε σχέση με τους μη 

καπνιστές (<0,001). Συγκεκριμένα, οι έγγαμοι σε σχέση με τους άγαμους έχουν 1,91 φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα να αναφέρουν ότι ισχύει η απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι 

(OR=1,91, 95% CI  1,2–3,04), ενώ οι χήροι ή οι διαζευγμένοι έχουν αντίστοιχα 2,18 φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα (OR=2,18, 95% CI 1,15–4,14). Αντίστροφα, οι καπνιστές σε 

σχέση με τους μη καπνιστές έχουν 68% λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι το 

κάπνισμα απαγορεύεται στο εσωτερικό του σπιτιού τους (OR=0,32, 95% CI: 0,23-0,44).  

 

Οι μόνοι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για το κάπνισμα σε κλειστό χώρο 

εργασίας (πίνακας 21) είναι ο τόπος κατοικίας και η καπνιστική συνήθεια. Συγκεκριμένα, 

οι συμμετέχοντες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και εργάζονται σε κλειστό χώρο 

εργασίας, σε σχέση με τους συμμετέχοντες που κατοικούν σε αστικές περιοχές, έχουν 2,51 

φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ν’ αναφέρουν κάπνισμα στο εσωτερικό του χώρου εργασίας 

τους τον τελευταίο μήνα (OR=2,51, 95% CI: 1,46-4,33) (p=0,001). Επιπρόσθετα, οι 
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καπνιστές έχουν 2,77 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα, σε σχέση με τους μη καπνιστές, ν’ 

αναφέρουν κάπνισμα στο εσωτερικό του χώρου εργασίας τους (OR=2,77, 95% CI: 1,75-

4,38), (p<0,001).  



                      

        122 

Πίνακας 18. Επίσημη πολιτική για το κάπνισμα στον χώρο εργασίας, βάσει δημογραφικών 

και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων -έρευνα “Hellas Health IV” (2011)-.  

 Επίσημη πολιτική για το κάπνισμα στον χώρο εργασίας 

  

Δεν υπάρχει επίσημη πολιτική  ή 

επιτρέπεται σε όλους τους χώρους 

εντός 

Δεν επιτρέπεται σε 

κανένα χώρο εντός 

Επιτρέπεται 

μόνο σε ειδικά 

διαμορφωμένο 

χώρο 

 

  N (%) N (%) N (%) P
α
 

Σύνολο 103 (28,8) 181 (50,6) 70 (19,6)  

Φύλο     

   Άνδρες 56 (29,7) 92 (48,9) 39 (20,7%) 0,734 

   Γυναίκες 47 (27,6) 89 (52,3) 31 (18,2)  

Ηλικία     

   18-34 40 (31,1) 60 (46,5) 27 (20,9) 0,840 

   35-54 50 (27) 98 (53) 35 (18,9)  

   >55 13 (29,5) 23 (52,3) 8 (18,2)  

Οικογενειακή 

κατάσταση 
    

   Άγαμοι 32 (29,1) 51 (46,4) 26 (23,6) 0,529 

   Έγγαμοι 63 (29,2) 114 (52,8) 36 (16,7)  

   Διαζευγμένοι/Χήροι 8 (25) 16 (50) 8 (25)  

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
    

   A/B-C1 36 (30) 61 (50,8) 23 (19,2) 0,578 

   C2 48 (27,9) 85 (49,4) 36 (20,1)  

   D/E 19 (28,8) 35 (53) 11 (16,7)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

   Χαμηλό 4 (28,6) 7 (50) 3 (21,4) 0,519 

   Μεσαίο 45 (28,5) 87 (55,1) 23 (14,6)  

   Υψηλό 54 (44,1) 87 (46,8) 44 (23,7)  

Τόπος κατοικίας     

   Αστικές 66 (27,7) 141 (52,8) 58 (21,7) 0,025 

   Αγροτικές 37 (40,7) 40 (44) (12 (13,2)  

Καπνιστής      

   Όχι 39 (21,3) 111 (60,7) 31 (16,9) 0,002 

   Ναι 64 (36,6) 70 (40) 39 (22,3)  

α
Εφαρμόστηκε δοκιμασία χ

2,
 Όλες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 19. Απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-

οικονομικών παραγόντων -έρευνα “Hellas Health IV” 2011-. 

Απαγόρευση του καπνίσματος του σπίτι 

  Ναι Όχι  

  N (%) N (%) P
α
 

Σύνολο 321 (33,1) 649 (66,9)  

Φύλο    

   Άνδρες 156 (33,5) 310 (66,5) 0,807 

   Γυναίκες 165 (32,7) 339 (67,3)  

Ηλικία    

   18-34 70 (25,6) 203 (74,4) 0,001 

   35-54 115 (32,6) 238 (67,4)  

   >55 136 (39,5) 208 (60,5)  

Οικογενειακή κατάσταση    

   Άγαμοι 54 (21,6) 196 (78,4) <0,001 

   Έγγαμοι 227 (37) 386 (63)  

   Διαζευγμένοι/Χήροι 40 (37,4) 67 (62,6)  

Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο    

   A/B-C1 81 (39,5) 124 (60,5) 0,082 

   C2 140 (32,0) 298 (68,0)  

   D/E 100 (30,6) 227 (69,4)  

Εκπαιδευτικό επίπεδο    

   Χαμηλό 74 (34,4) 141 (65,6) 0,833 

  Μεσαίο 154 (32,2) 324 (67,8)  

   Υψηλό 93 (33,6) 184 (66,4)  

Τόπος κατοικίας    

   Αστικές 230 (32,6) 476 (67,4) 0,577 

   Αγροτικές 91 (34,5) 173 (65,5)  

Καπνιστής     

   Όχι 248 (42,0) 342 (58,0) <0,001 

   Ναι 73 (19,2) 307 (80,8)  

α
Εφαρμόστηκε δοκιμασία χ

2,
 Όλες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 20.  Κάπνισμα σε εστιατόριο, κάπνισμα σε μπαρ/κλαμπ/καφε και κάπνισμα στο 

χώρο εργασίας, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων -έρευνα 

“Hellas Health IV” 2011-. 

  Κάπνισμα σε εστιατόριο  
Κάπνισμα σε 

μπαρ/κλαμπ/καφέ 
 

Κάπνισμα σε εσωτερικό 

χώρο εργασίας 
 

  Όχι Ναι  Όχι Ναι  Όχι Ναι  

  N (%) N (%) P
α
 N (%) N (%) P

α
 N (%) N (%) P

α
 

Σύνολο 93 (15,9) 425 (84,1)  65 (9,5) 620 (90,5)  208 (58,4) 148 (41,6)  

Φύλο          

   Άνδρες 56 (18,4) 249 (81,6) 0,083 36 (9,4) 348 (90,6) 0,772 106 (56,4) 82 (43,6) 0,408 

   Γυναίκες 37 (13,1) 244 (86,9)  29 (9,6) 272 (90,3)  102 (60,7) 66 (39,3)  

Ηλικία          

   18-34 32 (14,8) 185 (85,2) 0,237 18 (7) 238 (93) 0,007 70 (54,7) 58 (45,3) 0,505 

   35-54 30 (13,2) 197 (86,8)  21 (7,7) 251 (92,3)  110 (59,8) 74 (40,2)  

   >55 31 (21,8) 111 (78,2)  26 (16,6) 131 (83,4)  28 (63,6) 16 (36,4)  

Οικογενειακή 

κατάσταση 
         

   Άγαμοι 30 (14,9) 172 (85,1) 0,577 17 (7) 225 (93) 0,004 57 (51,8) 53 (48,2) 0,175 

   Έγγαμοι 53 (15,5) 288 (84,5)  39 (10) 353 (90,1)  134 (62,3) 81 (37,7)  

Διαζευγμένοι/Χήροι 10 (23,3) 33 (76,7)  9 (17,7)  42 (82,4)  17 (54,8) 14 (45,2)  

Κοινωνικό-

οικονομικό 

επίπεδο 

         

   A/B-C1 20 (12,9) 135 (87,1) 0,589 12 (7,7) 156 (192,3) 0,917 73 (60,8) 47 (39,2) 0,768 

   C2 43 (15,9) 227 (84,1)  36 (11) 304 (89)  100 (57,8) 73 (42,2)  

   D/E 30 (18,6) 131 (81,3)  17 (9) 172 (91)  35 (55,6) 28 (44,4)  

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 
         

   Χαμηλό 14 (21,5) 51 (78,5) 0,339 14 (16,9) 69 (83,1) 0,158 8 (57,1) 6 (42,9) 0,550 

   Μεσαίο 51 (16,5) 258 (83,5)  33 (8,8) 342 (91,2)  95 (61,7) 59 (38,3)  

   Υψηλό 28 (13,2) 184 (86,8)  18 (7,9) 209 (92,1)  105 (55,9) 83 (44,1)  

Τόπος κατοικίας          

   Αστικές 73 (18) 333 (82) <0,001 55 (11,3) 432 (88,7) 0,007 166 (62,6) 99 (37,4) 0,006 

   Αγροτικές 20 (11,1) 160 (88,9)  10 (5,) 188 (95)  42 (46,2) 49 (53,8)  

Καπνιστής           

  Όχι 46 (14,7) 267 (85,3) 0,029 39 (10,3) 339 (89,7) <0,001 127 (69,8) 55 (30,2) <0,001 

   Ναι 47 (17,2) 226 (82,8)  26 (8) 281 (92)  81 (46,6) 93 (53,4)  

α
Εφαρμόστηκε δοκιμασία χ

2,
 Ολες οι τιμές p είναι διπλής κατεύθυνσης. 
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Πίνακας 21. Λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων (OR) και 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης (CI) της απαγόρευσης του καπνίσματος στο σπίτι και του καπνίσματος στο 

χώρο εργασίας, βάσει δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων -έρευνα 

“Hellas Health IV” 2011-. 

  

Απαγόρευση του 

καπνίσματος στο σπίτι 
 

Κάπνισμα σε εσωτερικό 

χώρο εργασίας 
 

  OR (95% CI) P
β
 OR (95% CI) P

β
 

Φύλο     

   Άνδρες (ref
α
) 1,00  1,00  

   Γυναίκες 0,77 (0,58 - 1,03) 0,084 0,83 (0,52 - 1,33) 0,444 

Ηλικία     

   18-34 (ref
α
) 1,00  1,00  

   35-54 0,97 (0,62 - 1,52) 0,904 1,09 (0,62 - 1,93) 0,763 

   >55 1,12 (0,68 - 1,86) 0,658 0,76 (0,32 - 1,84) 0,546 

Οικογενειακή κατάσταση     

   Άγαμοι (ref
α
) 1,00  1,00  

   Έγγαμοι 1,91 (1,2 - 3,04) 0,007 0,68 (0,38 - 1,22) 0,199 

   Διαζευγμένοι/Χήροι 2,18 (1,15 - 4,14) 0,017 0,94 (0,35 - 2,48) 0,893 

Κοινωνικό-οικονομικό 

επίπεδο 
    

   A/B-C1 (ref
α
) 1,00  1,00  

   C2 0,70 (0,48 - 1,03) 0,072 1,27 (0,73 - 2,2) 0,403 

   D/E 0,74 (0,54 - 1,01) 0,056 1,18 (0,53 - 2,66) 0,684 

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

   Χαμηλό (ref
α
) 1,00  1,00  

   Μεσαίο 1,16 (0,72 - 1,88) 0,538 0,75 (0,2 - 2,87) 0,678 

   Υψηλό 1,16 (0,66 - 2,05) 0,607 1,21 (0,3 - 4,83) 0,789 

Τόπος κατοικίας     

   Αστικές (ref
α
) 1,00  1,00  

   Αγροτικές 1,22 (0,88 - 1,7) 0,240 2,51 (1,46 - 4,33) 0,001 

Καπνιστής      

   Όχι (ref
α
) 1,00  1,00  

   Ναι 0,32 (0,23 - 0,44) <0,001 2,77 (1,75 - 4,38) <0,001 

OR = Λόγος συμπληρωματικών πιθανότητων, CI = Διάστημα εμπιστοσύνης. 

α
Υποδεικνύει την κατηγορία αναφοράς. 

β
Στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης περιλαμβάνονται μεταβλητές για το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κατοικία και την 

καπνιστική συνήθεια. 
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11.  Συζήτηση  

 

11.1. Η Επίδραση των Δημογραφικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Παραγόντων στον 

Επιπολασμό, στην Κατανάλωση και στην Πρόθεση Διακοπής του Καπνίσματος 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εθνικής συγχρονικής έρευνας “Hellas Health IV”, ο 

επιπολασμός του καπνίσματος στην Ελλάδα το 2011 εκτιμάται στο 38,1%. Το 42,4% του 

ελληνικού πληθυσμού προτίθενται να διακόψουν το κάπνισμα. Οι γυναίκες και τα άτομα 

ηλικίας >55 ετών έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι καπνιστές, ενώ τα άτομα που έχουν 

υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν αυξημένες πιθανότητες να είναι καπνιστές, σε σχέση με 

τα άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Αντίθετα, οι δημογραφικοί και κοινωνικό-

οικονομικοί παράγοντες δεν συσχετίζονται με τη βαριά κατανάλωση τσιγάρων και την 

πρόθεση διακοπής του καπνίσματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο επιπολασμός του καπνίσματος που εκτιμάται στο 38,1% το έτος 

2011, υποδεικνύει μια περαιτέρω μείωση κατά 1,16% σε σχέση με τον επιπολασμό το έτος 

2010 που εκτιμάται στο 42,6%. 
(17)

 Η ανωτέρω μείωση στον επιπολασμό ενισχύεται και 

από τη δραστική μείωση που καταγράφεται στην κατανάλωση των τσιγάρων, κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών. 
(16)

 Τα ποσοστά αυτά συνιστούν τα χαμηλότερα που έχουν 

καταγραφεί στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και υποδεικνύουν σημαντική μείωση στον 

αριθμό των καπνιστών και στην ποσότητα των καταναλισκόμενων τσιγάρων κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 
(14, 16)

 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης “Hellas Health IV” και σύμφωνα με 

τα ευρήματα προηγούμενων ελληνικών και ευρωπαϊκών μελετών, 
(4, 5, 43, 47)

 το κάπνισμα το 

2011 είναι λιγότερο διαδεδομένο στις Ελληνίδες γυναίκες (31,1%) σε σχέση με τους 

άνδρες (45,7%). Ομοίως, τα άτομα ηλικίας >55 ετών έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι 

καπνιστές. Σε συμφωνία με τις διαπιστώσεις της μελέτης αυτής, στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καπνιστές είναι πιο πιθανό να είναι <55 ετών. 
(43, 62)

 Ακόμη, τα 

αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της προηγούμενης εθνικής 

συγχρονικής έρευνας που διεξήχθη στην Ελλάδα το 2010, 
(17)

 στην οποία καταγράφεται 

επίσης ο αυξημένος επιπολασμός του καπνίσματος στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες 

και μεταξύ των ατόμων ηλικίας <55 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης 
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αυτής, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου είναι πιο 

πιθανό να είναι καπνιστές. Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της 

προηγούμενης εθνικής συγχρονικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε το 2010, 
(17)

 είναι 

όμως αντίθετα με τα ευρήματα προηγούμενων ελληνικών και ευρωπαϊκών μελετών, 

σύμφωνα με τις οποίες ο επιπολασμός του καπνίσματος δε διαφέρει ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο ή είναι υψηλότερος μεταξύ των ατόμων κατώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου. 
(37, 45, 

62)
 Μεταξύ 12 ευρωπαϊκών χωρών, μόνο στην Πορτογαλία το κάπνισμα είναι πιο 

διαδεδομένο στα άτομα ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου. 
(62, 259)

 Σε συμφωνία με τα 

ερευνητικά δεδομένα της “Hellas Health IV”, στην Ελλάδα όπως και στην Πορτογαλία, 
(36, 

260)
 διαπιστώνονται παρόμοια πρότυπα καπνίσματος με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο και 

το φύλο. Πιο συγκεκριμένα, ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι υψηλότερος στους 

άνδρες και στα άτομα ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Η ίδια εικόνα καταγράφεται 

επίσης και στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία. 
(62)

 Τα αποτελέσματα της μελέτης 

ενισχύουν έτσι τη διαπίστωση για την ύπαρξη χάσματος μεταξύ των βόρειων και νότιων 

χωρών στο μέγεθος των κοινωνικό-οικονομικών διαφορών στο κάπνισμα. Η επιδημία του 

καπνίσματος εξελίχθηκε λιγότερο στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Οι χώρες αυτές 

χαρακτηρίζονται ακόμη από υψηλότερο επιπολασμό του καπνίσματος μεταξύ των ατόμων 

ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου, σε σύγκριση με τα άτομα κατώτερου εκπαιδευτικού 

επιπέδου όλων των ηλικιακών ομάδων. 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι καπνιστές είναι πιο πιθανό να ανήκουν στα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 
(43, 81)

 Ωστόσο, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα της 

παρούσας μελέτης, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, η οικογενειακή κατάσταση και ο 

τόπος κατοικίας δεν φαίνεται να επηρεάζουν τον επιπολασμό, την ένταση του καθημερινού 

καπνίσματος και την πρόθεση διακοπής. Συγκεκριμένα, ο τόπος κατοικίας αναγνωρίζεται 

ως μη στατιστικά σημαντικός παράγοντας, παρά τις αναφορές από ευρωπαϊκές χώρες 
(59, 

261)
 και από την Ελλάδα κατά το παρελθόν,

 (5) 
σύμφωνα με τις οποίες ο επιπολασμός του 

καπνίσματος έχει αυξηθεί με την αστικοποίηση. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μελέτης 

είναι σύμφωνα με εκείνα μιας πρότερης μελέτης, σε ότι αφορά στην απουσία διαφορών 

στον επιπολασμό του καπνίσματος στην Ελλάδα, μεταξύ των αστικών και αγροτικών 

περιοχών. 
(53)

 Αντίθετα, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας για την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων στους βαρείς καπνιστές 
(37, 55-61)

 και στους καπνιστές που προτίθενται να 

διακόψουν το κάπνισμα. 
(83-86)

 Σε ότι αφορά όμως στην πρόθεση διακοπής τα ερευνητικά 
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ευρήματα είναι σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 
(43)

 και ενισχύουν τα δεδομένα της 

βιβλιογραφίας που υποστηρίζουν ότι το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο δεν αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για τη βαριά κατανάλωση τσιγάρων. 
(55, 68)

 Πιθανότατα, οι 

διαφορές αυτές με τη διεθνή βιβλιογραφία στην ανάδειξη στατιστικά σημαντικών 

αποτελεσμάτων, να προκύπτουν εξαιτίας του μικρού μεγέθους των υπο-ομάδων που 

διαιρείται το συνολικό δείγμα.  

 

 

11.2. Η Επίδραση των Δημογραφικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Παραγόντων στην 

Τάση μεταβολής (2006-2011) του Επιπολασμού, της Κατανάλωσης και της 

Πρόθεσης Διακοπής Καπνίσματος 

 

Η μελέτη της επίδρασης των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων την 

περίοδο 2006-2011 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι μεσολαβεί η εφαρμογή της 

αντικαπνιστικής νομοθεσίας και η έναρξη της οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, η 

διερεύνηση της τάσης μεταβολης στο διάστημα 5 ετών καταδεικνύει πως ο επιπολασμός 

του καπνίσματος και η κατά κεφαλή κατανάλωση τσιγάρων είναι σε πτωτική πορεία, ενώ 

ταυτόχρονα καταγράφεται σημαντική αύξηση στην πρόθεση για τη διακοπή. Το 2011 

καταγράφεται σημαντική μεταβολή (-11,6%) στον επιπολασμό του καπνίσματος, η οποία 

ακολουθείται και απο τη μεταβολή (-38,56%) στο ποσοστό των βαρέων καπνιστών και 

στην πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος (27,33%). 

 

Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, έχουν λάβει χώρα σημαντικές κοινωνικές αλλαγές, ενώ 

ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα έχουν εφαρμοστεί μέτρα 

δημοσιονομικής λιτότητας ταυτόχρονα με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον έλεγχο 

του καπνίσματος, όπως η απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, η 

αυξημένη φορολόγηση των προϊόντων καπνού και οι περιορισμοί στην προβολή και 

διαφήμισή τους. 
(16, 31, 33, 34, 147, 239, 262)

 Η μεταβολή στον επιπολασμό, στην κατανάλωση και 

στην πρόθεση διακοπής του καπνίσματος πιθανότατα οφείλεται αρθροιστικά τόσο στην 

εφαρμογή, έστω και ελλειπώς, της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος 
(14, 147, 

186)
 όσο και στην επιδείνωση της οικονομική κρίσης και του αντικτύπου της στον ελληνικό 

πληθυσμό. 
(31, 33, 34, 239-241) 
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Τόσο η μείωση στον επιπολασμό και στην βαριά κατανάλωση τσιγάρων, όσο και η αύξηση 

στην πρόθεση για διακοπή, καταγράφεται και για τα δύο φύλα κάθε εκπαιδευτικού και 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου. Σε συμφωνία με τα στοιχεία απο το Ευρωβαρόμετρο, 
(43)

 

καταδεικνύεται μια ομοιόμορφη αύξηση της τάσης στην πρόθεση για διακοπή μεταξύ των 

καπνιστών, ανεξάρτητα από τους δημογραφικούς και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες. 

Σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία, ομοιόμορφη παρουσιάζεται και η τάση μείωσης 

στον επιπολασμό του καπνίσματος με βάση τους δημογραφικούς και κοινωνικό-

οικονομικούς παράγοντες. Η τάση διαφοροποιείται διαχρονικά μόνο μεταξύ των ανδρών 

και των γυναικών και μεταξύ των διαφόρων ηλικιακών ομάδων για το 2006 και το 2011, 

καθώς και μεταξύ των ατόμων διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου για το 2011. 
(4, 5, 17, 36, 

37, 43, 45, 47, 62,  259, 260)  

 

Αντίθετα με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, 
(37, 55, 57-61)

 ομοιόμορφη 

παρουσιάζεται και η τάση μείωσης στο ποσοστό των βαρέων καπνιστών, η οποία 

διαφοροποιείται, μόνο για το 2006 μεταξύ των ανδρών και των γυναικών και μεταξύ των 

διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Ωστόσο, το εύρημα αυτό θα πρέπει να ερμηνέυεται με 

ιδιαίτερη προσοχή καθώς το 2011 δεν καταγράφεται καμία συσχέτιση των δημογραφικών 

και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων με την πιθανότητα για βαριά κατανάλωση 

τσιγάρων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα της περιόδου 2006-2011, ο επιπολασμός του 

καπνίσματος έχει μεταβληθεί σημαντικά στον γενικό πληθυσμό, κυρίως λόγω της 

σημαντικής μείωση του επιπολασμού στους άνδρες. Η πτωτική τάση στον επιπολασμό του 

καπνίσματος καταγράφεται -μολονότι όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό- και σε 

προηγούμενη εθνική συγχρονική μελέτη. 
(17)

 Μέχρι πρόσφατα, η Ελλάδα ήταν από τις 

ελάχιστες χώρες του ΟΟΣΑ όπου τα ποσοστά καπνίσματος των γυναικών παρουσίαζαν 

αυξητική τάση. 
(263)

 Στο θέμα αυτό, η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης διαπιστώνει 

ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα. Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός του καπνίσματος έχει 

πλέον μεταβληθεί σημαντικά στους άνδρες, ενώ καταγράφεται ήπια όχι όμως στατιστικά 

σημαντική μείωση στις γυναίκες. Παράλληλα, η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος 

έχει αυξηθεί σημαντικά στις γυναίκες και οριακά σημαντικά στους άνδρες. Τα ευρήματα 

ενισχύονται από τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία περιγράφει την εξέλιξη αυτή ως μια 

λογική διαδικασία της «επιδημίας του καπνίσματος», η οποία έχει καταγραφεί στις 

περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες κατά το παρελθόν. Η τάση αυτή συνήθως ακολουθείται 
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από ευθεία πορεία και έπειτα από μείωση στον επιπολασμό του καπνίσματος στις γυναίκες, 

όσο εξελίσσεται η επιδημία του καπνίσματος σε μια χώρα. 
(2, 35, 36)

 Επιπρόσθετα, το 

ποσοστό των βαρέων καπνιστών μειώνεται σημαντικά τόσο στους άνδρες όσο και στις 

γυναίκες, εύρημα που συνάδει με την τάση που ήδη έχει καταγραφεί από προηγούμενες 

έρευνες για 16% μείωση στην κατά κεφαλή κατανάλωση τσιγάρων. 
(16)

 Το εύρημα αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου του ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με την 

υψηλότερη ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση τσιγάρων.  
(2)

 

 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση των δεδομένων μας καταδεικνύει σημαντική μείωση στον 

επιπολασμό του καπνίσματος 16,5% στα άτομα της ηλικιακής ομάδας 35-54 ετών και ήπια 

όχι όμως στατιστικά σημαντική μείωση 9,5% στα άτομα της ηλικιακής ομάδας 18-34 ετών. 

Συνεκτιμώντας το εύρημα αυτό με τη μείωση στην ένταση του καθημερινού καπνίσματος 

στα άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας (-48,8% και -34,8% αντίστοιχα) και με την 

παράλληλη σημαντική αύξηση της πρόθεσης για διακοπή του καπνίσματος στα άτομα της 

ηλικιακής ομάδας >55 ετών, θα μπορούσε κανείς να αναμένει στο μέλλον χαμηλότερο 

επιπολασμό του καπνίσματος στην Ελλάδα. Άλλωστε, σημαντική μείωση στον επιπολασμό 

του καπνίσματος στους νέους ηλικίας 18-24 ετών καταγράφεται και σε προηγούμενη 

εθνική συγχρονική μελέτη. 
(17)

 Η υπόθεση αυτή ενισχύεται επίσης από τα δεδομένα για 

αυξημένη πρόθεση διακοπής του καπνίσματος, 
(60)

 μεγαλύτερα ποσοστά διακοπής 
(87-91)

 και 

αυξημένη πιθανότητα για επιτυχημένη διακοπή του καπνίσματος 
(87, 92, 93, 94)

 στους 

καπνιστές ήπιας κατανάλωσης σε σχέση με τους βαρείς καπνιστές. 

 

Η σφαιρική ανάλυση των ευρημάτων αυτών οδηγεί σε ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί η 

σημαντική αύξηση στην πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος στη ηλικιακή ομάδα 

>55 ετών δεν οδηγεί σε ταυτόχρονη σημαντική μείωση στην ποσότητα των 

καταναλισκόμενων τσιγάρων και στον επιπολασμό στην ίδια ηλικιακή ομάδα; Μια πιθανή 

ερμηνεία στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το χαμηλό ποσοστό των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας που κάνει χρήση νέων τεχονολογιών και του διαδικτύου για τη 

διακοπή καπνίσματος. 
(264)

 Πράγματι, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία του διαδικτύου για την πρόσβαση στην 

πληροφόρηση για την υγεία ή για την διαχείριση της φροντίδας της υγείας (π.χ. κλείσιμο 

ραντεβού ιατρικών επισκέψεων, ανεύρεση πληροφοριών υγείας, συμβουλευτική 

επικοινωνία με κάποιον επαγγελματία υγείας). 
(265)

 Επιπλέον, η μεγάλη χιλιομετρική 

απόσταση που απαιτείται για την πρόσβαση στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας, 
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γεγονός που αφορά κυρίως τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, έχει αποδειχτεί πως 

επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά αναζήτησης φροντίδας της υγείας. 
(266)

 Στο γεγονός 

αυτό μπορεί να αποδοθούν τα αποτελέσματα της μελέτης που καταδεικνύουν αύξηση της 

πρόθεσης για διακοπή του καπνίσματος των κατοίκων των αγροτικών περιοχών της χώρας, 

ενώ στατιστικά σημαντική μείωση στον επιπολασμό του καπνίσματος παρουσιάζουν μόνο 

οι αστικές περιοχές της χώρας.  

 

Οι αντικαπνιστικές εκστρατείες και οι πολιτικές για τον έλεγχο του καπνίσματος που 

εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα μετά το 2009 
(14)

 φαίνεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στη 

μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τσιγάρων, καθώς και στην αποτροπή των νέων 

απο την υιοθέτηση της καπνιστικής συνήθειας. 
(17)

 Ωστόσο, δεν φαίνεται να οδηγούν, σε 

υψηλά ποσοστά διακοπής, καθώς μόνο το 24,9% των καπνιστών έχει προσπαθήσει να 

διακόψει το κάπνισμα στο διάστημα του τελευταίου έτους. Η εξασφάλιση άμεσης 

πρόσβασης τόσο μέσω διαδικτύου όσο και δια άλλων μέσων στην πληροφόρηση και στις 

υπηρεσίες για τη διαχείριση της φροντίδας υγείας, πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα 

στην χάραξη της πολιτικής προαγωγής της υγείας. Φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα 

της διακοπής του καπνίσματος και ιατρεία διακοπής του καπνίσματος θα πρέπει να 

προβλέπονται όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Μια 

πολυεπίπεδη προσέγγιση θα ήταν δυνατό όχι μόνο να αυξήσει την πρόθεση για διακοπή, 

αλλά επίσης και τα ποσοστά επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος. Προκειμένου να 

γεφυρωθεί το κενό μεταξύ της πρόθεσης για διακοπή του καπνίσματος των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας και της διακοπής στην πράξη, προτείνεται, ακόμη, η ενδυνάμωση των 

δεξιοτήτων των ατόμων αυτών στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω εκπαιδευτικών 

δράσεων αγωγής υγείας. 

 

Τα ευρήματα της μελέτης είναι σε συνάρτηση με το τεκμηριωμένο πρότυπο της «επιδημίας 

του καπνίσματος», σύμφωνα με το οποίο καταγράφεται μια χρονική υστέρηση στην 

υιοθέτηση της καπνιστικής συνήθειας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών και μεταξύ 

των ατόμων διαφορετικού κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου. 
(2, 35-37)

 Στο χρονικό διάστημα 

των τελευταίων 5 ετών παρουσιάζεται σημαντική μείωση στον επιπολασμό του 

καπνίσματος των Ελλήνων που ανήκουν στο κατώτερο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο (η 

ίδια τάση διαπιστώνεται και για τους Έλληνες που ανήκουν στο ανώτερο κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο) και των Ελλήνων μεσαίου ή χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Ταυτόχρονα, η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος καταγράφεται ως σημαντικά 
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αυξημένη στους Έλληνες καπνιστές μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου και στους Έλληνες 

καπνιστές ανώτερου και κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου. Ενώ η μείωση στον 

επιπολασμό του καπνίσματος και η αύξηση στην πρόθεση για διακοπή των ατόμων 

ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού και εκπαιδευτικού επιπέδου θεωρείται αναμενόμενη, 

σύμφωνα με το διεθνές μοντέλο για την εξέλιξη της «επιδημίας του καπνίσματος», 
(2, 35, 36, 

39)
 η μείωση στον επιπολασμό του καπνίσματος και η αύξηση στην πρόθεση για τη διακοπή 

των ατόμων κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί, πάντα σύμφωνα με το μοντέλο αυτό ως μη αναμενόμενη. Ωστόσο, 

λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα και τη συνακόλουθη 

αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού, 
(240, 242)

 σε συνδυασμό με την 

αύξηση στην τιμή πώλησης των τσιγάρων, 
(14)

 μπορεί να συμπεράνει κανείς πως oι 

συνθήκες αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του επιπολασμού του 

καπνίσματος, ιδιαίτερα των ατόμων κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου 
(232, 233, 

252)
 και της κατανάλωσης, 

(2, 14, 16)
 καθώς και στην ενδυνάμωση της πρόθεσης για διακοπή 

(και επομένως ίσως και στη διακοπή). Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μακροπρόθεσμα οφέλη 

για την υγεία σε όλο το κοινωνικό-οικονομικό φάσμα, και μειώνει παράλληλα τις 

κοινωνικό-οικονομικές διαφορές στην επιδημιολογία του καπνίσματος. Άλλωστε, η 

αύξηση στην τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης, 

τόσο στις χώρες υψηλού όσο και στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, καθώς και στην 

αύξηση του ποσοστού των πρώην καπνιστών χαμηλού εισοδήματος που είναι πιο ευάλωτα 

στην μεταβολή των τιμών. 
(252)

 

 

Αν και η νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος στοχεύει πρωτίστως στη μείωση 

της έκθεσης του πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα, υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις και 

για τον αντίκτυπό της στη μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος. 
(18, 267-269)

 Στο θέμα 

αυτό τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Η μείωση 

στον επιπολασμό και στην κατά κεφαλήν κατανάλωση, καθώς και η αύξηση στη συνολική 

πρόθεση για διακοπή του καπνίσματος στην Ελλάδα, θα μπορούσε, σε κάποιο βαθμό, να 

αποδοθεί και στην εφαρμογή της πρόσφατης αντικαπνιστικής νομοθεσίας. 
(15, 163, 185, 186) 

Επιπλέον, λόγω της αυξημένης ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην 

υγεία και της έμφασης στην αντικαπνιστική πολιτική στην Ευρώπη, η καμπύλη του 

επιπολασμού του καπνίσματος στις χώρες, όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται πιο πίσω στα 

στάδια της επιδημίας του καπνίσματος μπορεί να κορυφωθεί σε χαμηλότερα από τα 

αναμενόμενα επίπεδα μεταξύ των ατόμων που ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικό-
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οικονομικά στρώματα. 
(36)

 Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από τα ευρήματα της μελέτης για 

σημαντική μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος των Ελλήνων κατώτερου κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου. Ο συνεχιζόμενος ωστόσο υψηλός επιπολασμός του καπνίσματος 

στην Ελλάδα θα μπορούσε σε σημαντικό βαθμό ν’ αποδοθεί στην απουσία συστηματικών 

προαγραμμάτων προαγωγής της υγείας και στη μη εφαρμογή συστηματικής και 

στοχευμένης αντικαπνιστικής εκστρατείας.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2011, 1 στους 4 Έλληνες καπνιστές πράγματι έχει επιχειρήσει στο 

διάστημα των τελευταίων 12 μηνών τουλάχιστον 1 προσπάθεια για τη διακοπή του 

καπνίσματος και η πλειοψηφία των καπνιστών αυτών ανήκει στα ανώτερα κοινωνικό-

οικονομικά στρώματα. Πιο συγκεκριμένα, οι καπνιστές ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου αναφέρουν σε μεγαλύτερη συχνότητα (35,3%) πως έχουν πραγματοποιήσει 

προσπάθεια για τη διακοπή του καπνίσματος κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, σε 

σχέση με τους καπνιστές χαμηλού (28%) και μεσαίου (18,8%) κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου. Πιθανώς αυτό να οφελείται εν μέρει στο γεγονός πως στην Ελλάδα η 

ιατροφαρμακευτική αγωγή για τη διακοπή του καπνίσματος δεν καλύπτεται από την 

κοινωνική ασφάλιση και έτσι αποτελεί ιδιωτική δαπάνη. Ως εκ τούτου η 

ιατροφαρμακευτική αγωγή είναι σε μεγαλύτερο βαθμό διαθέσιμη και προσιτή στους 

πολίτες που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα. Τα ευρήματα της 

μελέτης υποδεικύνουν πως η διευκόλυνση των ατόμων που ανήκουν στα κατώτερα 

κοινωνικό-οικονομικά στρώματα μέσω παροχών για τη διακοπή του καπνίσματος, 

αποτελεί πρόκληση για τη χώρα, προκειμένου τα ποσοστά του καπνίσματος να μειωθούν 

περαιτέρω στο μέλλον. Η αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης (υψηλό ποσοστό 

ανασφάλιστων και υψηλό κόστος που δεν καλύπτεται από τα ταμεία) στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τη διακοπή του καπνίσματος, θα πρέπει να αποτελέσει 

προτεραιότητα στον σχεδιασμό της πολιτικής για τον έλεγχο του καπνίσματος. 
(270)

 Οι 

καινοτόμες προσεγγίσεις και η περαιτέρω έρευνα αποτελούν προυποθέσεις για τη 

διαμόρφωση μοντέλων καλής πρακτικής για τη διακοπή του καπνίσματος των 

μειονεκτούντων πληθυσμών. 

 

 

 



                      

        134 

11.3. Η Επίδραση των Δημογραφικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Παραγόντων στην 

Έκθεση στο Παθητικό Κάπνισμα, μετά την Αντικαπνιστική Νομοθεσία και εν 

μέσω Οικονομικής Κρίσης 

 

Η ανάλυση των δεδομένων της πανελλαδικής συγχρονικής έρευνας “Hellas Health IV”, 

αναδεικνύει σημαντική έκθεση του ελληνικού πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα. Οι 

Έλληνες αναφέρουν σε μεγάλη συχνότητα κάπνισμα σε κλειστό χώρο εργασίας, σε 

εστιατόρια και σε μπαρ/κλαμπ/καφέ (41,6%, 84,2% και 90,5% αντίστοιχα). Μόνο το 

33,1% των ενήλικων Ελλήνων απαγορεύουν το κάπνισμα στο σπίτι, ενώ η απουσία 

επίσημης πολιτικής για την απαγόρευση του καπνίσματος ή περιορισμών για το κάπνισμα 

σε κλειστό εργασιακό χώρο αναφέρεται από το 28,8% των Ελλήνων που εργάζονται σε 

κλειστό χώρο εργασίας. Το εύρημα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν 

αναλογιστεί κανείς πως τον Οκτώβριο του 2011, όταν διεξήχθη η έρευνα, η απαγόρευση 

του καπνίσματος στους κλειστούς εργασιακούς χώρους επιβάλλονταν με νομοθετική 

ρύθμιση. 
(187)

  

 

Η σημαντική αυτή έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, στο χώρο 

εργασίας και στο σπίτι είναι σε αντίθεση με την μείωση του επιπολασμού του καπνίσματος 

την ίδια περίοδο. Έρευνα η οποία χρησιμοποίησε τις συγκεντρώσεις σωματιδίων PM2,5 ως 

δείκτη για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος στην 

Ελλάδα, διαπίστωσε πως η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στους χώρους μαζικής εστίασης 

και φιλοξενίας παραμένει υψηλή παρά το γεγονός ότι μειώθηκε κατά 34% αμέσως μετά 

την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας το 2010. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 

καταγράφηκαν στα μπαρ και στα καφέ σε σύγκριση με τα εστιατόρια. 
(147)

  

 

Οι καπνιστές σε σύγκριση με τους μη καπνιστές, αναφέρουν πιο συχνά έκθεση στο 

παθητικό κάπνισμα σε μπαρ/κλαμπ/καφέ. Το εύρημα αυτό καταγράφεται επίσης και στο 

Ευρωβαρόμετρο. 
(43)

 Είναι πιθανό, στις χώρες όπου ακόμη είναι εφικτό να καπνίζει κανείς 

στους χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας (γιατί δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ή 

γιατί δεν τηρείται), οι καπνιστές να επιλέγουν τους χώρους όπου μπορούν να καπνίζουν και 

αντίστροφα είναι πιθανό οι μη καπνιστές να αποφεύγουν τους χώρους αυτούς. 
(43)

 Η 

υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός πως οι άγαμοι και τα άτομα που ανήκουν 

στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών αναφέρουν επίσης πιο συχνά έκθεση στο παθητικό 

κάπνισμα σε μπαρ/κλαμπ/καφέ. Οι άγαμοι και τα άτομα νεότερης ηλικίας είναι πιο πιθανό 
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να επιλέγουν χώρους όπου μπορούν να καπνίζουν, ίσως γιατί τα άτομα νεότερης ηλικίας 

είναι πιο πιθανό να είναι καπνιστές, 
(17, 43, 62)

 σύμφωνα και με την διεθνή βιβλιογραφία στην 

οποία καταγράφεται αυξημένη πιθανότητα έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα των ατόμων 

νεότερης ηλικίας. 
(136, 137)

  

 

Η εφαρμογή των νομοθετικών μέτρων για την απαγόρευση του καπνίσματος είναι 

ιδιαιτέρως αποτελεσματική στη μείωση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Τα μέτρα 

αυτά αποδεικνύονται επίσης ιδιαίτερα βοηθητικά για τους καπνιστές που επιθυμούν να 

διάκοψουν το κάπνισμα. 
(18, 23, 161)

 Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των αντικαπνιστικών 

νομοθετικών μέτρων στο χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του απόλυτου 

επιπολασμού του καπνίσματος κατά 4%. 
(18)

 Πράγματι, οι καπνιστές που κατοικούν σε 

μέρη όπου εφαρμόζεται η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στα μπαρ, στα 

εστιατόρια και στους χώρους εργασίας, είναι πιο πιθανό να υποστηρίζουν την εφαρμογή 

αυτών των νομοθετικών μέτρων, 
(142, 191)

 ενώ το επίπεδο υποστήριξης τους στα μέτρα 

αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος του χρονικού διαστήματος που τα νομοθετικά μέτρα 

είναι σε ισχύ. 
(271, 272)

 Παρόλο που η αρχική εφαρμογή των αντικαπνιστικών μέτρων 

προκαλεί συχνά αντιδράσεις, η συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυξάνεται βαθμιαία, ακόμη 

και μεταξύ των καπνιστών καθώς γίνεται αντιληπτή η θετική επίδραση των μέτρων στην 

υγεία. 
(141, 142, 273, 274)

  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η εφαρμογή της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας στην Ελλάδα δεν υπήρξε εξίσου αποτελεσματική με την εφαρμογή των 

νομοθετικών μέτρων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία όπου η εφαρμογή της 

καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος οδήγησε σε ουσιώδη μείωση της έκθεσης στο 

παθητικό κάπνισμα (10,2% στους δημόσιους χώρους και 15,6% στο σπίτι) 
(139)

 ή στην 

Ιρλανδία και στη Γαλλία, όπου το κάπνισμα στα μπαρ έχει σχεδόν εξαλειφθεί (από 97% σε 

3% και από 84% σε 3% αντίστοιχα). Η Ελλάδα δε φαίνεται να ακολουθεί ούτε το 

παράδειγμα της Ολλανδίας και της Γερμανίας, όπου η εφαρμογή της μερικής απαγόρευσης 

του καπνίσματος οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερη έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στα 

μπαρ (από 88% σε 34% και από 87% σε 44% αντίστοιχα). 
(20)

 Στην Ελλάδα το υψηλό 

επίπεδο της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα στους δημόσιους χώρους εξηγείται σε 

σημαντικό βαθμό από το γεγονός πως το επίπεδο της ανεκτικότητας στο κάπνισμα 

συσχετίζεται θετικά με το ποσοστό των καπνιστών σε μια χώρα 
(43)

 και από το γεγονός πως 

ο μεγαλύτερος αριθμός καπνιστών μπορεί να επηρεάσει και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
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έκθεση στο παθητικό κάπνισμα. 
(139)

 Η διαπίστωση αυτή θα έπρεπε να ισχύει κυρίως στις 

αστικές περιοχές της χώρας, όπου οι κάτοικοι είναι πιο πιθανό να είναι καπνιστές από τους 

κατοίκους των αγροτικών περιοχών, 
(5, 261)

 αν και το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από 

την παρούσα μελέτη. Ωστόσο, ενώ τα ευρήματα είναι συνεπή με την υπόθεση ότι η υψηλή 

έκθεση στο παθητικό κάπνισμα συσχετίζεται με το υψηλό ποσοστό των καπνιστών, οι 

κάτοικοι των αγροτικών και όχι των αστικών περιοχών στην Ελλάδα αναφέρουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό έκθεση στο παθητικό κάπνισμα τόσο στον χώρο εργασίας όσο και 

στους δημόσιους χώρους. Είναι πιθανό το παραπάνω εύρημα να αποδίδεται: α) στην 

έλλειψη επαρκών δομών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και για την επιβολή 

κυρώσεων στις αγροτικές περιοχές και β) στις διαφορές στα χαρακτηριστικά των χώρων 

εργασίας μεταξύ των αγροτικών και των αστικών περιοχών. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες 

και οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες εφαρμόζουν πιο αυστηρούς εσωτερικούς 

κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών μέτρων για την απαγόρευση 

του καπνίσματος) είναι ως επι το πλείστον εγκατεστημένες στα αστικά ή κοντά στα αστικά 

κέντρα. Παρόλα αυτά, περαιτέρω έρευνα απατείται προκειμένου να διαπιστωθούν τα 

χαρακτηριστικά των εργασιακών χώρων που επιτρέπουν το κάπνισμα παρά την ύπαρξη της 

σχετικής νομοθεσίας.  
(160)

  

 

Ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες κατέδειξαν 

πως στην απουσία συμμόρφωσης με τα νομοθετικά μέτρα για την απαγόρευση του 

καπνίσματος, επιδρούν παράγοντες, όπως το κάπνισμα (καπνιστής ή μη καπνιστής), 
(275)

 η 

εξάρτηση από το κάπνισμα, ο προσδοκώμενος κίνδυνος για την υγεία, η απαγόρευση του 

καπνίσματος στο σπίτι και η αντιλαμβανόμενη κοινωνική αποδοχή του καπνίσματος. 
(186, 

191, 192, 186)
  

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, μόνο η οικογενειακή κατάσταση και το κάπνισμα 

(καπνιστής ή μη καπνιστής) επιδρούν σημαντικά στην πιθανότητα έκθεσης στο παθητικό 

κάπνισμα στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, η απαγόρευση του καπνίσματος στο σπίτι είναι 

πιθανότερη για τους έγγαμους σε σχέση με τους άγαμους. Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο 

με τη διεθνή βιβλιογραφία, 
(148-150)

 στην οποία καταγράφεται πιο αυστηρή απαγόρευση του 

καπνίσματος στα νοικοκυρία όπου ζουν παιδιά. Η έγγαμη συμβίωση μπορεί να 

λειτουργήσει κατά τον ίδιο τρόπο καθώς συνονοδεύεται από πιθανότερη παρουσία παιδιών 

στα νοικοκυρία. 
(140)

 Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της μελέτης, στην Ελλάδα το 

κάπνισμα απαγορεύεται μόνο σε 1 στα 3 νοικοκυριά, εύρημα το οποίο έχει επίσης 
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καταγραφεί και στο πλαίσιο άλλων ελληνικών ερευνών σε γονείς με μικρά παιδιά 
(276, 277)

 

και συνεπώς αποτελεί σημαντική πηγή έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Η έκθεση στον 

περιβαλλοντικό καπνό στο σπίτι μπορεί να έχει ιδιαίτερα επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία 

και στην ανάπτυξη των παιδιών, καθώς συσχετίζεται με λοιμώξεις του ανώτερου και 

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, το άσθμα, τον συριγμό της αναπνοής, 
(8, 129, 168)

 την 

επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, 
(175)

 τη λευχαιμία, το λέμφωμα και τους εγκεφαλικούς 

όγκους στα παιδιά. 
(109, 164) 

Επιπλέον, η έναρξη της καπνιστικής συνήθειας των παιδιών 

επηρεάζεται, εκτός η επίδραση του γονικού καπνίσματος και από την έκθεση στο παθητικό 

κάπνισμα του παιδιού στο σπίτι. 
(278, 279, 280) 

Η σημασία της απαγόρευσης του καπνίσματος 

στο σπίτι δεν περιορίζεται μόνο στα άμεσα οφέλη για την υγεία, αλλά έχει και σημαντικές 

κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς συσχετίζεται με την ενεργή συμμόρφωση στην 

αντικαπνιστική νομοθεσία, ακόμη και μεταξύ των καπνιστών. 
(148, 186)

 Υπό το πρίσμα αυτό, 

τα χαμηλά ποσοστά της απαγόρευσης του καπνίσματος στο σπίτι που διαπιστώνονται, 

ιδιαίτερα μεταξύ των καπνιστών, είναι πιθανόν να δυσχεραίνουν την υποστήριξη και τη 

συμμόρφωση των καπνιστών στη αντικαπνιστική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, στην Ελλάδα 

είναι επιτακτική η εκπαίδευση στη δημόσια υγεία, η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής 

και αγωγής υγείας, καθώς και η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας παράλληλα με την 

επιβολή κυρώσεων όπου η νομοθεσία δεν τηρείται. 

 

 

11.4. Δυνατά Σημεία και Περιορισμοί της Μελέτης 

 

Οι έρευνες “Hellas Health IV” και “Hellas Health I” αποτελούν δύο από τις λίγες σε εθνικό 

επίπεδο έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα, σε ότι αφορά στην επιδημία του 

καπνίσματος. Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας μελέτης οδηγεί σε γενικεύσιμα 

συμπεράσματα σε ότι αφορά στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της επιδημίας του 

καπνίσματος στην Ελλάδα, καθώς το μέγεθος του δείγματος είναι επαρκές και 

αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού, λόγω της άρτιας μεθόδου δειγματοληψίας. 

Καθώς η μεθοδολογική προσέγγιση και των δύο ερευνών είναι όμοια, αξιόπιστες 

συγκρίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και να καταγραφούν οι τάσεις στην επιδημία 

του καπνίσματος. Παρά το γεγονός οτι το μέγεθος του δείγματος είναι επαρκές για την 

εξαγωγή στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων, η διερεύνηση ορισμένων ζητημάτων σε 

υπο-ομάδες του δείγματος πιθανόν να μην οδηγεί σε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 

λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους των υπό-ομάδων αυτών. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
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σημειωθεί ότι ο βαθμός ανταπόκρισης το 2011 δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλός. Ο δε κίνδυνος 

προκατειλημένων απαντήσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της έρευνας είναι 

υπαρκτός, καθώς τα δεδομένα ελήφθησαν μέσω αυτό-αναφορών χωρίς το ενεργητικό και 

το παθητικό κάπνισμα να αξιολογηθούν βιοχημικά. Μια νέα μελέτη η οποία θα επιτρέπει 

τη μεσολάβηση μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε 

ακόμη πιο σημαντικά συμπεράσματα έτσι ώστε να φανούν οι πιθανές επιδράσεις της 

οικονομικής κρίσης και της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος.  

 

 

12. Συμπεράσματα 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, διερευνήθηκε η πιθανή επίδραση των 

δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων στην επιδημιολογία του 

καπνίσματος και στην πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος στην Ελλάδα την περίοδο 

2006-2011, υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών εξελίξεων της περιόδου αυτής. 

Διερευνήθηκε επίσης η πιθανή επίδραση των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών 

παραγόντων στην έκθεση του ελληνικού πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα στους 

δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μετά την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και 

εν μέσω της οικονομικής κρίσης. 

 

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας 

μελέτης είναι τα εξής: 

 Ο επιπολασμός του καπνίσματος έχει μειωθεί την περίοδο 2006-2011 κατά 11,6%. 

 H συνολική κατανομή της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων μεταβλήθηκε 

σημαντικά την περίοδο αυτή (p<0,001). 

 Η ημερήσια κατανάλωση >20 τσιγάρων μειώθηκε κατά 38,6%. 

 Η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος αυξήθηκε κατά 27,3%.  

Πιο συγκεκριμένα: 

 Ο επιπολασμός του καπνίσματος έχει μειωθεί κατά 12,8% στους άνδρες, κατά 

16,5% στα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών, κατά 36,4% 

στους έγγαμους, κατά 24,4% στα άτομα κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου, κατά 31,5% στα άτομα χαμηλού και κατά 16,7% στα άτομα μεσαίου 

εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και κατά 16,2% στις αστικές περιοχές. 
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 Η συνολική κατανομή της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων των καθημερινών 

καπνιστών είναι διαφορετική μεταξύ των ετών 2006 και 2011, Καταγράφεται 

μείωση (40,2% vs. 24,7%) στο ποσοστό των καθημερινών βαρέων καπνιστών και 

ως εκ τούτου παράλληλη αύξηση στο ποσοστό των καθημερινών καπνιστών που 

καπνίζουν 1-10 τσιγάρα (21,2% vs. 23,5%) και 11-20 τσιγάρα (38,7% vs. 51,8%).  

 Η ημερήσια κατανάλωση >20 τσιγάρων έχει μειωθεί κατά 38,1% στους άνδρες, 

κατά 39,1% στις γυναίκες, κατά 34,8% στους καπνιστές ηλικίας 18-34 ετών, κατά 

48,8% στους καπνιστές ηλικίας 35-54 ετών, κατά 41,8% στους άγαμους, κατά 

35,6% στους έγγαμους και κατά 47,4% στους διαζευγμένους ή χήρους. Ακόμη, η 

μεταβολή της βαριάς κατανάλωσης στους καπνιστές ανώτερου, μεσαίου και 

κατώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου υπολογίζεται σε -46,2%, -38,2% και -

32,7% αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, στους καπνιστές μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου 

καταγράφεται 40,3% μείωση της βαριάς κατανάλωσης και στους καπνιστές που 

προέρχονται  από τις αστικές και αγροτικές περιοχές καταγράφεται μείωση 39,9% 

και 38,4% αντίστοιχα. 

 Η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος έχει αυξηθεί κατά 34,3% στις γυναίκες, 

κατά 67,7% στους καπνιστές >55 ετών, κατά 29,7% στους έγγαμους, κατά 53,9% 

στους καπνιστές ανώτερου και κατά 45,1% στους καπνιστές κατώτερου κοινωνικό-

οικονομικού επιπέδου, κατά 37,3% στους καπνιστές μεσαίου εκπαιδευτικού 

επιπέδου, καθώς και κατά 76,9% στους καπνιστές που κατοικούν στις αγροτικές 

περιοχές. 

 Μεταξύ των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων, μόνο το φύλο 

και η ηλικία αποτελούν διαχρονικά ανεξάρτητους παράγοντες για το κάπνισμα. 

 Δεν παρατηρείται επίδραση των υπό μελέτη δημογραφικών και κοινωνικό-

οικονομικών παραγόντων στα ποσοστά των καθημερινών βαρέων καπνιστών, με 

εξαίρεση το φύλο και την ηλικία για το έτος 2006. 

 Η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος δεν διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ 

των υπό μελέτη κοινωνικό-δημογραφικών παραγόντων, καταγράφοντας μια 

ομοιόμορφη διαχρονική τάση αύξησης. 

 Ωστόσο, το 2011 οι καπνιστές ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να έχουν πραγματοποιήσει στο διάστημα του τελευταίου 

έτους τουλάχιστον μία απόπειρα για τη διακοπή του καπνίσματος. 

 Μόνο το 33,1% του ελληνικού πληθυσμού αναφέρουν πως το κάπνισμα 

απαγορεύεται στο σπίτι τους. 
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 Παρά την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους 

εργασίας, μόνο το 50,6% των εργαζομένων σε κλειστό εργασιακό χώρο αναφέρουν 

πως το κάπνισμα απαγόρευεται στο χώρο που εργάζονται, ενώ το 28,8% αναφέρει 

πως στον εργασιακό τους χώρο δεν ισχύει καμία επίσημη πολιτική ή απαγόρευση 

για το κάπνισμα.  

 Ιδιαίτερα υψηλή έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αναφέρεται τόσο στους χώρους 

εργασίας (41,6%), όσο και στους χώρους μαζικής εστίασης και φιλοξενίας (84,1% 

στα εστιατόρια και 90,5% στα μπαρ/κλαμπ/καφέ). 

 Οι καπνιστές και οι άγαμοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να κατοικούν σε σπίτι 

όπου απαγορεύεται το κάπνισμα. 

 Οι καπνιστές και οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών είναι πιο πιθανό να 

εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα στο χώρο εργασίας. 

 Τα άτομα ηλικίας 18-34 ετών, οι άγαμοι και οι καπνιστές, εκτίθενται πιο συχνά στο 

παθητικό κάπνισμα στα μπαρ/καφέ/κλαμπ, ενώ οι καπνιστές εκτίθενται λιγότερο 

συχνά στο παθητικό κάπνισμα στα εστιατόρια. 

 Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών εκτίθενται πιο συχνά στο παθητικό κάπνισμα 

τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στους δημόσιους χώρους μαζικής εστίασης 

και φιλοξενίας. 

 

Στη μείωση του επιπολασμού και της κατανάλωσης του καπνίσματος και στην αύξηση της 

πρόθεσης για τη διακοπή του καπνίσματος, η οποία καταγράφεται στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης, προφανώς συνέβαλλαν οι πολιτικές για τον έλεγχο του καπνίσματος 

που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και κυρίως η αύξηση της 

φορολογίας των προϊόντων καπνού και οι περιορισμοί στη διαφήμιση. (16, 147, 262) Άλλωστε, 

σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αντικαπνιστική νομοθεσία, όπως αυτή που 

εφαρμόστηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχει σημαντική επίδραση διευκολύνοντας 

τους καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν 
(18, 186)

 και παράλληλα είναι αποτελεσματική 

στη μείωση της κατανάλωσης και του επιπολασμού του καπνίσματος. 
(18, 95, 97-100, 267, 268)

 

Ωστόσο, η πλημελής εφαρμογή των αντικαπνιστικών μέτρων δεν έχει ακόμη επιφέρει τα 

αναμενόμενα οφέλη. Εκτος όμως από την  εφαρμογή των μέτρων αυτών σημαντικό ρόλο 

έχουν προφανώς διαδραματίσει και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 

διάστημα των τελευταίων ετών. 
(31, 33, 34, 238-240, 242)

 Ενώ η ανησυχία και το στρες έχουν 

αποδειχτεί πως αυξάνονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες, οι παραγόντες αυτοί δεν 

αξιολογούνται από την παρούσα μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν επιδράσει 
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θετικά ή εάν έχουν σταθεί εμπόδιο στην περαιτέρω μείωση του επιπολασμού, της 

κατανάλωσης τους καπνίσματος και στην αύξηση της πρόθεσης για διακοπή. 
(31, 240, 242)

 Η 

περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό είναι απαραίτητη, προκειμένου να μελετηθούν οι 

κοινωνικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες που σχετίζονται με την έναρξη, τις καπνιστικές 

συνήθειες αλλά και την διακοπή του καπνίσματος. 

 

Στην Ελλάδα, παρά την ολοκληρωμένη νομοθεσία σε ισχύ για την απαγόρευση του 

καπνίσματος, καταγράφεται σημαντική έκθεση στο παθητικό κάπνισμα στους δημόσιους 

χώρους όπως τα εστιατόρια και τα μπαρ/κλαμπ/καφέ καθώς στους ιδιωτικούς χώρους, 

όπως οι χώροι εργασίας και το σπίτι. Το άρθρο 8 της Συνθήκης Πλαίσιο για τον Έλεγχο 

του Καπνίσματος πρεσβεύει την επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας και για τη μείωση της έκθεσης στον περιβαλλοντικό καπνό. 
(281)

 Καθώς η 

Ελλάδα επικύρωσε την Συνθήκη το 2005, είναι σαφές πως υποχρεούται να αναλάβει δράση 

για την προστασία του πληθυσμού από την έκθεση στο παθητικό κάπνισμα, τόσο στους 

δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς χώρους. Ενώ η ρύθμιση της έκθεσης στο παθητικό 

κάπνισμα στους δημόσιους χώρους είναι εφικτή, εφόσον η αυστηρή εφαρμογή της 

νομοθεσίας τηρηθεί, η ρύθμιση της έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα στο σπίτι μπορεί να 

είναι εφικτή μόνο μέσω παρεμβάσεων αγωγής υγείας κυρίως σε επίπεδο σχολικού 

περιβάλλοντος ή μέσω της συνδρομής των ΜΜΕ. Άλλωστε, σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, η αυξημένη αντίληψη για τους κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεση στο 

παθητικό κάπνισμα συντελεί στη μεγαλύτερη υποστήριξη και συμμόρφωση με την 

αντικαπνιστική νομοθεσία. 
(160)

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα ερευνητικά 

ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης 

προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας, καθώς και την ανάγκη εφαρμογής και 

αυστηρής τήρησης της εθνικής νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος, ιδιαίτερα 

στις αγροτικές περιοχές. Η εδραίωση των κατάλληλων δομών με στόχο την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την αντικαπνιστική νομοθεσία και 

την επιβολή ποινών στις περιπτώσεις όπου η συμμόρφωση με τα νομοθετικά μέτρα δεν 

διασφαλίζεται, είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας 

και κατεπέκταση η ενεργός προστασία της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Στην Ελλάδα, ο επιπολασμός του καπνίσματος είναι από τους υψηλότερους 

παγκοσμίως, που καταγράφει όμως πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη, την 

υφιστάμενη οικονομική κρίση της χώρας και την εφαρμογή των πρόσφατων αντικαπνιστικών 

νομοθετικών μέτρων, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των 

δημογραφικών και των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων τόσο στην επιδημιολογία όσο και στην 

πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2011, καθώς και η 

διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων 

στην έκθεση του ελληνικού πληθυσμού στο παθητικό κάπνισμα στους δημόσιους και ιδιωτικούς 

χώρους. ΜΕΘΟΔΟΣ: Η πανελλαδική έρευνα “Hellas Health I” διεξήχθη από 14/9/06 έως 4/10/06 

σε αντιπροσωπευτικό διαστρωματωμένο δείγμα του πληθυσμού των κατοίκων της Ελλάδας. Η 

επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία και αντιπροσωπευτική και έγινε με τη μέθοδο της τρισταδιακής 

δειγματοληψίας. Το δείγμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού σε ότι 

αφορά στην ηλικία και στον τόπο κατοικίας. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις, συνολικά 1.005 

ατόμων (18-87 ετών). Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα της έρευνας “Hellas 

Health IV ”. Η πανελλαδική έρευνα “Hellas Health IV” διεξήχθη από 4/10/11 έως 23/10/11 σε 

αντιπροσωπευτικό διαστρωματωμένο δείγμα του πληθυσμού των κατοίκων της Ελλάδας. Η 

επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία και αντιπροσωπευτική και έγινε με τη μέθοδο της τρισταδιακής 

δειγματοληψίας. Το δείγμα της έρευνας ήταν αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού σε ότι 

αφορά στην ηλικία και στον τόπο κατοικίας. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις, συνολικά 1.008 

ατόμων (18-87 ετών). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επιπολασμός του καπνίσματος, ημερήσια 

κατανάλωση του καπνίσματος το 2011 και τάση μεταβολής (2006-2011): Ο επιπολασμός του 

καπνίσματος στην Ελλάδα το 2011 υπολογίζεται στο 38,1%. Οι γυναίκες και τα άτομα ηλικίας >55 

ετών έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι καπνιστές (45% και 51% αντίστοιχα), ενώ τα άτομα 

υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου έχουν 1,74 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι καπνιστές. Το 

βαρύ κάπνισμα δεν συσχετίζεται με τους δημογραφικούς και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες 

στην Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2006, ο επιπολασμός του καπνίσματος το 2011 μειώθηκε 

σημαντικά (p=0,023). Συγκεκριμένα, μειώθηκε στους άνδρες (p=0,037), στα άτομα που ανήκουν 

στην ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών (p=0,017), στους έγγαμους (p<0,001), στα άτομα χαμηλού 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου (p=0,008), στα άτομα που έχουν χαμηλό (p=0,011) ή μεσαίο 

(p=0,012) εκπαιδευτικό επίπεδο και στον πληθυσμό των αστικών περιοχών (p=0,005). 

Επιπρόσθετα, η συνολική κατανομή της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων μεταβλήθηκε 

σημαντικά (p<0,001). Καταγράφεται μείωση στο ποσοστό των καθημερινών καπνιστών που 

καπνίζουν >20 τσιγάρα την ημέρα (p<0,001), που οδηγεί σε παράλληλη αύξηση στο ποσοστό των 

καθημερινών καπνιστών που καπνίζουν <20 τσιγάρα ημερησίως. Συγκεκριμένα, η ημερήσια 

κατανάλωση >20 τσιγάρων μειώθηκε στους άνδρες (p<0,001), στις γυναίκες (p=0,010), στα άτομα 

ηλικίας 18-34 (p=0,049) και 35-54 ετών (p<0,001), στους άγαμους (p=0,008) και στους έγγαμους 

(p=0,001), καθώς και στους διαζευγμένους ή χήρους (p=0,044), στα άτομα ανώτερου (p=0,012), 

μεσαίου (p=0,002) και κατώτερου (p=0,039) κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, στα άτομα μεσαίου 

εκπαιδευτικού επιπέδου (p=0,001) και στα άτομα που κατοικούν τόσο στις αστικές (p<0,001) όσο 

και στις αγροτικές περιοχές (p=0,016). O επιπολασμός του καπνίσματος παρουσιάζει μια 

ομοιομόρφη πτωτική τάση. Από τους δημογραφικούς και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, 

μόνο το φύλο και η ηλικία αποτελούν διαχρονικά ανεξάρτητους παράγοντες για το κάπνισμα. 

Επιπρόσθετα, από τους δημογραφικούς και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, μόνο το φύλο και 

η ηλικία για το έτος 2006 αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες για το βαρύ κάπνισμα. Πρόθεση 

για τη διακοπή του καπνίσματος το 2011 και τάση μεταβολής (2006-2011). Το 42,4% των 

καπνιστών προτίθενται να διακόψουν το κάπνισμα το 2011 και το 24,9% των καπνιστών 

αναφέρουν 1 τουλάχιστον προσπάθεια διακοπής κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Η 

πρόθεση διακοπής δεν συσχετίζεται με τους δημογραφικούς και κοινωνικό-οικονομικούς 

παράγοντες στην Ελλάδα. Ωστόσο, σε ότι αφορά στη διακοπή του καπνίσματος οι καπνιστές 

ανώτερου κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν 

πραγματοποιήσει στο διάστημα του τελευταίου έτους τουλάχιστον 1 απόπειρα για τη διακοπή του 

καπνίσματος (p=0,018). Σε σύγκριση με το 2006, η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος το 
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2011 αυξήθηκε σημαντικά (p=0,007). Αυξήθηκε στις γυναίκες (p=0,037), στους καπνιστές >55 

ετών (p=0,012), στους έγγαμους (40,2% vs. 31%, p=0,035), στους καπνιστές ανώτερου (p=0,023) 

και κατώτερου (p=0,023) κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου, στους καπνιστές μεσαίου 

εκπαιδευτικού επιπέδου (p=0,023), καθώς και στους καπνιστές των αγροτικών περιοχών (p=0,003). 

Η πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος παρουσιάζει διαχρονικά μια ομοιόμορφη αυξητική 

τάση χωρίς κοινωνικό-οικονομικές διαφοροποιήσεις. Έκθεση στο παθητικό κάπνισμα το 2011: 

Μόνο 1 στους 3 Έλληνες απαγορεύουν το κάπνισμα στο σπίτι, ενώ η απουσία επίσημης πολιτικής 

ή η μη απαγόρευση του καπνίσματος στο χώρο εργασίας, αναφέρεται από το 28,8% των καπνιστών 

και των μη καπνιστών. Επιπρόσθετα, η έκθεση στον περιβαλλοντικό καπνό αναφέρεται απο τη 

συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, τόσο στον χώρο εργασίας, όσο και στα εστιατόρια ή στα 

μπαρ/κλαμπ/καφέ που επισκέπτονται (41,6%, 84,1% και 90,5% αντίστοιχα). Η έκθεση στο 

παθητικό κάπνισμα σε εστιατόρια (p<0,001) καθώς και σε μπαρ/κλαμπ/καφέ (p=0,007) αναφέρεται 

πιο συχνά απο τους κατοίκους των αγροτικων περιοχών, ενώ οι καπνιστές αναφέρουν λιγότερο 

συχνά έκθεση σε εστιατόρια (p=0,029) και πιο συχνά σε μπαρ/κλαμπ/καφέ (p<0,001). Η έκθεση σε 

μπαρ/κλαμπ/καφέ συσχετίζεται ακόμη με την οικογενειακή κατάσταση και με την ηλικία. 

Συγκεκριμένα, οι άγαμοι (p=0,004) και τα άτομα νεότερης ηλικίας 18-34 ετών (p=0,007) εκτίθενται 

πιο συχνά στον περιβαλλοντικό καπνό σε μπαρ/κλαμπ/καφέ που επισκέπτονται. Οι έγγαμοι 

(p=0,007) και οι διαζευγμένοι ή χήροι (p<0,017) έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κατοικούν σε 

σπίτι όπου ισχύει η απαγόρευση του καπνίσματος και οι καπνιστές (p<0,001) έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να κατοικούν σε σπίτι όπου ισχύει η απαγόρευση του καπνίσματος. Οι κάτοικοι των 

αγροτικών περιοχών και οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα (p<0,001) να εκτίθενται στον 

περιβαλλοντικό καπνό στο χώρο εργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι τάσεις στον επιπολασμό, 

στην κατανάλωση και στην πρόθεση για τη διακοπή του καπνίσματος εμφανίζονται ευνοϊκές στην 

Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. Η σφαιρική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι πολιτικές για τον έλεγχο του καπνίσματος που εφαρμόστηκαν στην 

Ελλάδα, καθώς και η τρέχουσα οικονομική κρίση που υφίσταται η χώρα, με τις συνακόλουθες 

δημοσιονομικές αλλαγές και τα μέτρα λιτότητας, φαίνεται να επιδρούν θετικά στη μείωση του 

επιπολασμού και της κατανάλωσης του καπνίσματος, καθώς και στην ενίσχυση της πρόθεσης για 

διακοπή. Ωστόσο, παρά την σημαντική μείωση στα ποσοστά των καπνιστών, η Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται ακόμη από υψηλό επιπολασμό του καπνίσματος και από υψηλά επίπεδα έκθεσης 

στο παθητικό κάπνισμα, τόσο στους χώρους εργασίας και στους χώρους μαζικής εστίασης και 

φιλοξενίας, αλλά και στα νοικοκυριά. Διαπιστώνεται πως τα νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό 

του καπνίσματος, συχνά δεν εφαρμόζονται. Η παρούσα μελέτη ενισχύει σημαντικά την ανάγκη για 

την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας, τον σχεδιασμό στοχευμένων 

αντικαπνιστικών εκστρατειών, καθώς και την αυστηρή εφαρμογή της αντικαπνιστικής εθνικής 

πολιτικής. Η ανάπτυξη δομών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η 

επιβολή ποινών θα πρέπει να αποτελέσουν επίσης υψηλή προτεραιότητα στη χάραξη εθνικής 

πολιτικής για την υγεία. 
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SUMMARY 

 

OBJECTIVES: The prevalence of smoking in Greece is one of the highest globally, however on a 

downward trend. Taking under consideration the ongoing financial crisis and the recently 

implemented tobacco control measures, the objective of the present study was to explore the 

possible effects of demographic and socioeconomic determinants in the epidemiology of smoking 

prevalence and intention to quit smoking in Greece between years 2006-2011, following the fiscal 

trends of  this time period. Moreover, the objective of the present study was to explore the possible 

effects of demographic and socioeconomic determinants in the exposure to SHS in public places 

and private areas, after recently implemented tobacco control measures and admist the undergoing 

financial crisis. METHODS: The national household survey “Hellas Health I” was conducted from 

September 14
th
 to October 4

th
 2006. Respondents were selected by means of a three stage, 

proportional to size sampling design. The sample was representative of Greek population in terms 

of age and residency. A sample of 1,005 adults (18 to 87 years) was interviewed. Results were 

compared with those from the “Hellas Health IV” study. The national household survey “Hellas 

Health IV” was conducted from October 4
th
 to October 23

rd
 2011. Respondents were selected by 

means of a three stage, proportional to size sampling design. The sample was representative of 

Greek population in terms of age and residency. A sample of 1,008 adults (18 to 87 years) was 

interviewed. RESULTS: Smoking prevalence, daily consumption in 2011 and trends (2006-

2011): Smoking prevalence is estimated to 38.1% in 2011. Women and age group >55 years have 

lower odds for being current smokers (45% and 51% lower respectively) and highly educated 

Greeks are 1.74 times more likely to smoke. Socioeconomic status, family status and place of 

residence do not affect smoking prevalence in Greece. Heavy smoking consumption is not 

associated with any socioeconomic and demographic variables. In comparison with 2006, smoking 

prevalence decreased (p=0.023) in 2011, especially in men (p=0.037), in the age group 35-54 years 

(p=0.017), in married (p<0.001), in those of low socioeconomic level (p=0.008), in those of low 

(p=0.011) or middle (p=0.012) educational level and in those who live in urban areas (p=0.005). 

Moreover, in comparison with 2006, daily cigarette consumption is different (p<0.001). A decrease 

in the percentage of everyday smokers that smoke more than a pack a day (>20 cigarettes) was 

noted (p<0.001), which resulted in the increase of the percentage of smokers that smoke <20 

cigarettes a day. More specifically, a decrease in the percentage of everyday smokers that smoke 

more than a pack a day (>20 cigarettes) was noted for men (p<0.001) and women (p=0.010), for the 

age group 18-34 years (p=0.049) and 35-54 years (p<0.001), for those being single (p=0.008) and 

married (p=0.001) and for divorced or widowed participants (p=0.044), for smokers of high 

(p=0.012), middle (p=0.002) and low (p=0.039) socioeconomic level, for those of middle 

educational level (p=0.001) and for those who live in urban (p<0.001) and rural areas (p=0.016). A 

uniform decrease in trend across strata is noted for smoking prevalence in Greece, with the 

exception of variables for sex and age which temporally affect smoking prevalence. Moreover, 

socioeconomic and demographic variables do not temporally affect heavy smoking consumption 

with the exception of variables for sex and age wich affect heavy smoking consumption only for 

2006. Quit intention of smoking in 2011 and trends (2006-2011): 42.4% of smokers intend to quit 

smoking in 2011 and 24.9% of smokers have reported a quit attempt during the past year. Intention 

to quit is not associated with any socioeconomic and demographic variables. However, quit 

attempts were more likely for smokers of high socioeconomic status (p=0.018). In comparison with 

2006, intention to quit smoking in 2011 increased (p=0.007), especially in women (p=0.037), in age 

group >54 years (p=0.012), in married (40.2% vs. 31%, p=0.035), in those of high (p=0.023) and 

low (p=0.023) socioeconomic level, in those of middle educational level (p=0.025) and in those 

who live in rural areas (p=0.003). Socioeconomic and demographic variables do not temporally 

affect intention to quit smoking in Greece, indicating a uniform decrease in trend across strata. 

Passive smoking in 2011: Smoking is not allowed in the house by 33.1%, while no official 

smoking ban rule at workplace or none limitation to smoking is mentioned by 28.8% of smokers 

and non smokers. Additionally, smoking by someone in an enclosed place of work, in a restaurant 

and in a bar/club/cafe is frequently mentioned by Greek people (41.6%, 84.1% and 90.5% 

respectively). Moreover, someone smoking in a restaurant as well as someone smoking in a 
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bar/club/cafe was significantly more frequently mentioned by participants who live in rural areas 

(p<0.001 and 0.007 respectively), while smokers reported less frequently someone smoking in a 

restaurant (p=0.029) and more frequently someone smoking in a bar/club/cafe (p<0.001). Smoking 

in a bar/club/cafe is also associated with family status and age. More specifically, single participants 

(p=0.004) and those aged 18 to 34 years (p=0.007) reported more frequently someone smoking in 

bar/club/cafe. Married (p=0.007) and divorced or widowed participants (p<0.017) and non smokers 

(p<0.001) are more likely to live in a household were smoking is prohibited (p<0.001). Greeks who 

live in rural areas and smokers have greater likelihood to report someone smoking in their enclosed 

place of work (p<0.001). CONCLUSIONS: Trends in smoking prevalence, smoking consumption 

as well as in intention to quit among Greek adults seem favorable during the past 5 years. This 

allows us to believe that tobacco control policies implemented in Greece, along with the current 

financial crisis and the fiscal changes and austerity measures that have taken place seem to have an 

impact on smoking prevalence, smoking consumption and also on the enhancement of the overall 

intention to quit. Moreover the current financial situation in Greece along with the weakening of the 

Greek population’s purchasing power has drawn a major impact for greater intention to quit 

smoking and lower smoking rates in Greece. Ηowever, despite significant decrease in smoking 

prevalence, prevalence of smoking in Greece still remains high while significant exposure to SHS is 

documented in public places, worksites and homes. It is documented that smoke-free legislative 

measures are often violated. With the above in mind, our study results highlight the need for health 

promotion and education programmes, antismoking campaigns and the implementation of a strict 

comprehensive nationwide tobacco control policy, along with the establishment of adequate 

structures for monitoring compliance with legislative measures and imposing penalties. 
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