
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013 

Διακήρυξη 

10.329 Ελλήνων Φοιτητών για το Παθητικό Κάπνισμα 
ως Θέμα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

 

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

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

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

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

http://127.0.0.1:8000/static/polls/pdf/3730.pdf
http://127.0.0.1:8000/static/polls/pdf/3868.pdf
http://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_english.pdf
http://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_english.pdf
http://www.who.int/fctc/cop/art%208%20guidelines_english.pdf
http://www.ensp.org/
http://www.ensp.org/


 
 

 
 

Athens, June 6th, 2013 
 

Petition 
10.329 Greek Students Demand Passive Smoking 

to be Treated as a Human Rights Issue 
 
Passive smoking in closed public spaces is a widespread form of 
violence, oriented mainly against small children and weak population 
groups, such as those suffering from lung or heart problems. 
 
The problem is particularly acute for pregnant women and 
employees in those premises, who without defenses are subject to 
inadvertent smoking and suffer heavy consequences on a personal, 
family, and societal level. 
 
The situation in Greece appears to be out of control, as the laws of 
our country (Law 3730/08 and 3868/10) are not enforced, and the 
international agreements (World Health Organisation, Framework 
Convention on Tobacco Control, Article 8, Guidelines on Protection 
from Exposure to Tobacco Smoke) are violated in order to 
accommodate specific economic interests. 
 
We, as academic citizens of this country, take a decisive stand 
and ask from the European Commission and the European 
Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) to act in 
all directions in order to highlight and to recognize officially that 
passive smoking is a major international issue, which violates 
the human rights of health, work and the protection of women 
and children. 
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