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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ   

ΘΕΜΑ: Παγκόσµια Ηµέρα Κατά του Καπνίσµατος _  31 Μαΐου 2016, µε θέµα:  
«Ετοιµαστείτε για την απλή συσκευασία». 

 

 

Σχετ. :1. Το µε αριθµ. Γ3δ/∆Φ 4.3,ΦΑΥ9.2016/Γ.Π./οικ.9350/08.02.2016 έγγραφο 

της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, µε θέµα : Υπενθύµιση του αρ. πρωτ. 

Γ3δ/∆ΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 έγγραφο της ∆/νσης  Π.Φ.Υ. και 

Πρόληψης, µε θέµα «Καθορισµός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης  Εγκυκλίων 

για Παγκόσµιες  και ∆ιεθνείς Ηµέρες /Εβδοµάδες για θέµατα υγείας» 

2. Το µε αριθµ. Γ3δ/∆ΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 έγγραφο της ∆/νσης  

Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, µε θέµα «Καθορισµός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης  

Εγκυκλίων για Παγκόσµιες  και ∆ιεθνείς Ηµέρες /Εβδοµάδες για θέµατα 

υγείας» 

3.Το από 16-05-2016 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης Ψυχικής Υγείας/ 

Τµήµα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και 

Εξαρτήσεων 

 

 

Η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ∆΄ Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Ψυχικής Υγείας, Τµήµα 

Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων του 

Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωµένης Παγκόσµιας Ηµέρας Κατά του 

Καπνίσµατος, του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) που είναι η 31η 

Μαΐου εκάστου έτους, σας ενηµερώνει για τα ακόλουθα:  
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Α. Για το έτος 2016, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας και η Γραµµατεία της 

Σύµβασης – Πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον Έλεγχο του 

Καπνού, καλούν τις χώρες να ετοιµαστούν για την απλή «τυποποιηµένη» συσκευασία 

των καπνικών προϊόντων. Η τυποποιηµένη  συσκευασία  είναι ένα σηµαντικό µέτρο 

µείωσης της ζήτησης, που ελαττώνει την ελκυστικότητα των συσκευασιών των  

καπνικών προϊόντων, περιορίζει τη χρήση των εν λόγω συσκευασιών ως  µορφή 

διαφήµισης και προώθησης προϊόντων καπνού,  ορίζει την παραπλανητική  

συσκευασία και επισήµανση και αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των 

προειδοποιήσεων υγείας. 

Οι στόχοι της  Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καπνίσµατος 31 Μαΐου 2016 είναι: 
 

1. Να τονίσει το ρόλο της τυποποιηµένης συσκευασίας ως µέρος της ολοκληρωµένης, 

πολυτοµεακής προσέγγισης του ελέγχου του καπνού. 

2. Να διευκολύνει την ανάπτυξη πολιτικής από τα Κράτη - Μέλη και την 

παγκοσµιοποίηση της τυποποιηµένης συσκευασίας, παρέχοντας πειστική 

ενηµέρωση. 

3. Να ενθαρρύνει τα Κράτη –Μέλη να ενδυναµώσουν τα µέτρα επισήµανσης στις 

συσκευασίες και τους περιορισµούς στη διαφήµιση, προώθηση και χορηγία  των 

προϊόντων καπνού, καθώς εργάζονται προς την κατεύθυνση της τυποποιηµένης 

συσκευασίας  µε σταδιακή προσέγγιση. 

4. Να υποστηρίξει τα Κράτη - Μέλη και την κοινωνία των πολιτών ενάντια στις 

παρεµβάσεις της καπνοβιοµηχανίας αναφορικά µε διαδικασίες τυποποιηµένης 

συσκευασίας.  

B.1. Σύµφωνα µε στοιχεία του Π.Ο.Υ., το 10% περίπου των θανάτων ενηλίκων 

παγκοσµίως, οφείλεται στο κάπνισµα, δεδοµένου  ότι  αποτελεί µία από τις 

κυριότερες αιτίες απώλειας ζωής  που δύναται να προλαµβάνεται.  

Tο ποσοστό αυτό, µεταφράζεται   σε περίπου έξι εκατοµµύρια (6. 000.000)  θανάτους  

ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον εξακόσιες χιλιάδες (600.000) οφείλονται στο 

παθητικό κάπνισµα.  

 

Β.2. Στη χώρα µας, αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή το έτος 2014 και αφορούσε στην υγεία του πληθυσµού και 

συγκεκριµένα τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, καταδεικνύουν ότι : 
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• 3 στους 10 (27,3%) ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθηµερινά και 

• 1 στους 20 (5,2%) καπνίζει περιστασιακά 

• 7 στους 10 (67,5%) δεν καπνίζουν. Από αυτούς το 51,7% δεν έχει καπνίσει 

ποτέ ενώ το 15,8% κάπνιζε στο παρελθόν και το έχει διακόψει για 

περισσότερους από 6 µήνες. 

Σε σχέση µε τα αποτελέσµατα της έρευνας έτους 2009, µείωση 14,4% καταγράφεται 

στο ποσοστό των καθηµερινών καπνιστών (2009: 31,9%, 2014: 27,3%) και σχεδόν 

ισόποση αύξηση (13,3%) στο ποσοστό όσων καπνίζουν περιστασιακά (2009: 6,0%, 

2014: 5,2%). 

∆ιαφοροποιήσεις παρατηρούνται ως προς το φύλο στα ποσοστά του πληθυσµού 

ηλικίας 15 ετών και άνω που καπνίζουν. Καπνίζουν, καθηµερινά ή περιστασιακά: 

� 4 στους 10 (39,0%) άνδρες ηλικίας 15 ετών και άνω και 

� περίπου 3 στις 10 (26,5%) γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω. 

Σε ότι αφορά την ηλικία έναρξης του καπνίσµατος, τα αποτελέσµατα δηλώνουν 

ότι η πρόληψη σε νεαρές ηλικίας είναι απαραίτητη, καθώς το 42,5% των 

ερωτηθέντων ξεκίνησε να καπνίζει από 15 έως 18 ετών και το 39% από 19 έως 25 

ετών (∆ελτίο Τύπου : Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, 2014, Ελληνική 

Στατιστική Αρχή).  

 
Γ. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες  κατά 

εφαρµογή του άρθρου 11 «Συσκευασία και σήµανση των προϊόντων καπνού» Σύµβασης –

Πλαίσιο  του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού (ν.3420/2005 

(ΦΕΚ 298/τ.Α/6-12-2005) µε θέµα «Κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας  για τον έλεγχο του καπνού». 

  Συγκεκριµένα, το µέτρο της οµοιόµορφης συσκευασίας συγκαταλέγεται  µεταξύ των 

αποτελεσµατικών µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από την παραπλανητική ή 

απατηλή συσκευασία ή σήµανση των προϊόντων καπνού. Ειδικότερα, τα  κράτη-µέλη 

µπορούν να εξετάσουν την υιοθέτηση περιοριστικών µέτρων ή απαγορεύσεων της χρήσης 

εµπορικών λογοτύπων, χρωµάτων, εικόνων µάρκας ή πληροφοριών προώθησης στην 

συσκευασία, εκτός των ονοµάτων της εµπορικής ονοµασίας - εταιρειών και των ονοµάτων 

των προϊόντων τα οποία θα παρουσιάζονται µε συγκεκριµένο χρώµα και στυλ 

γραµµατοσειράς. 

Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τα άρθρα (8), (9) και (10)  του Κεφαλαίου ΙΙ «Επισήµανση και 

συσκευασία» της  οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νοµοθετικών και διοικητικών 
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διατάξεων  των κρατών µελών σχετικά µε την κατασκευή, την παρουσίαση και την 

πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων  και την κατάργηση της οδηγίας 

2001/37/ΕΚ, κάθε µονάδα συσκευασίας προϊόντος καπνού και κάθε εξωτερική 

συσκευασία φέρει τις προειδοποιήσεις για την υγεία  στην επίσηµη γλώσσα ή στις 

επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται το εν λόγω 

προϊόν. Η γενική προειδοποίηση και το ενηµερωτικό µήνυµα καλύπτουν το 50% των 

επιφανειών στις οποίες τυπώνονται και οι συνδυασµένες προειδοποιήσεις  για την υγεία 

για προϊόντα καπνού για κάπνισµα καλύπτουν το 65% τόσο της εξωτερικής εµπρόσθιας 

και οπίσθιας πλευράς της µονάδας συσκευασίας , όσο και κάθε εξωτερικής συσκευασίας.   

Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 24 «Ελεύθερη κυκλοφορία» της  ως άνω 

οδηγίας  και  σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου,  η εν λόγω οδηγία δεν θίγει 

το δικαίωµα των κρατών-µελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω απαιτήσεις, 

εφαρµοστέες σε όλα τα προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά τους, σχετικά µε την 

τυποποίηση της συσκευασίας των προϊόντων  καπνού, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους 

δηµόσιας υγείας, λαµβανοµένου υπόψη του υψηλού επιπέδου προστασίας  της ανθρώπινης 

υγείας που επιτυγχάνεται  µέσω της οδηγίας αυτής.  

 

∆. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά, η ανάπτυξη, οργάνωση  και 

υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων: 

• Ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης γονέων, εφήβων, ενηλίκων, 

εκπαιδευτικών  επαγγελµατιών υγείας, υπηρεσιακών παραγόντων και 

στελεχών διωκτικών και τελωνειακών αρχών   κ.λ.π., σχετικά µε τους 

κινδύνους στην δηµόσια και ατοµική  υγεία που προκαλεί το κάπνισµα, την 

εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας, καθώς και του ιδιαίτερου ρόλου 

που διαδραµατίζει η διαφήµιση, οι τρόποι προώθησης των προϊόντων καπνού 

και η συσκευασία αυτών και την επιρροή που ασκούν στην έναρξη του 

καπνίσµατος σε ευάλωτες ηλικίες. 

•  Επιµόρφωσης επαγγελµατιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρµόδιων 

υπηρεσιών  στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα  που απασχολούνται σε δοµές, 

Φορείς, Μονάδες Υγείας και Προγράµµατα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 

και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕ∆Υ, σε υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας της 

Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες και τις 

σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

     Οι εν λόγω δράσεις, προτείνεται να αναπτυχθούν µε την συνεργασία τοπικών 

και περιφερειακών φορέων και υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας  και των κατά τόπους 
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Ιατρικών, προκειµένου να επιµορφωθούν σε θέµατα προστασίας της υγείας  των 

παιδιών των νέων και των πολιτών από τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσµατος 

(ενεργητικού και παθητικού).  

• Ανάπτυξης πρωτοβουλιών για διαµόρφωση καλών πρακτικών και 

δηµοσιοποίηση αυτών, σχετικά µε θέµατα πρόληψης της καπνιστικής 

συνήθειας, των βλαβών που προκαλούνται από αυτή, καθώς και της 

αποτελεσµατικής εφαρµογής της νοµοθεσίας και των εγκυκλίων για την 

απαγόρευση του καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους. 

 

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται: 

� Ανάρτηση αφισών και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εντύπων µε οδηγίες, 

παροτρύνσεις και συµβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες οµάδες 

πληθυσµού, όπως γονείς, εφήβους, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες δηµόσιας 

υγείας, κ.α.  

� Ανάρτηση του ενηµερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι 

ενδιαφερόµενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συµβουλών  

σχετικά µε τους κινδύνους στην δηµόσια και ατοµική υγεία που προκαλεί το 

κάπνισµα. 

�  Προβολή των µηνυµάτων και των στόχων της εκστρατείας κατά του καπνίσµατος 

και ιδιαίτερα του θέµατος «Ετοιµαστείτε για την απλή συσκευασία», µε στόχο 

την ευαισθητοποίηση του πληθυσµού, µέσω των δελτίων ειδήσεων και της 

διοργάνωσης ειδικών εκποµπών. 

� Αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συµµετέχοντα µέλη έχουν 

την δυνατότητα να συζητούν, να µοιράζονται εµπειρίες και φωτογραφίες/video, 

µε στόχο τη διάχυση πληροφορίας σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας και 

ατοµικής υγείας από τις συνέπειες του καπνίσµατος. Στο πλαίσιο αυτό, 

προτείνεται η  ανάπτυξη διαλόγου – κατάθεσης ερωτηµάτων προς  φορείς υγείας, 

ή άλλους αρµόδιους φορείς σχετικά µε τους ανωτέρω θεµατικούς  άξονες.  

Ε.  Προκειµένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και 

ενέργειες, προτείνεται  οι αρµόδιοι επαγγελµατίες υγείας, όπως γενικοί ιατροί, 

παιδίατροι,  παθολόγοι, καρδιολόγοι, πνευµονολόγοι, ιατροί δηµόσιας υγείας, 

επισκέπτες-τριες υγείας,  νοσηλευτές, κ.α., να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο µε 

φορείς, υπηρεσίες, Νοσοκοµεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ, Φορείς Κοινωνικής 

Φροντίδας, ΟΤΑ, Μ.Κ.Ο. προσανατολισµένες στην αντιµετώπιση του καπνίσµατος.  
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ΣΤ. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς και επαγγελµατίες υγείας δύνανται να αναζητήσουν  

περισσότερες πληροφορίες για θέµατα  προστασίας της δηµόσιας και ατοµικής υγείας  

από τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσµατος (ενεργητικού και παθητικού), την 

εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας, στους ακόλουθους ιστότοπους: 

� www.who.int//tobacco/wntd/en (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) 

� www.cancer-sosiety.gr (Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία )  

� www.hts.org.gr (Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία ) 

� www.hcs.org.gr (Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία)  

� www.statistics.gr (Ελληνική Στατιστική Αρχή)  
 

     Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου,  παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά  

τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόµενο 

Φορέα.  

Επίσης, το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλείται όπως ενηµερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα 

ενηµέρωσης. 

       

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις, παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά 

τη ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης (ηλεκτρονική διεύθυνση: 

pfy4@moh.gov.gr). 

 

                                                                 Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
  
                                                                                                  

                                                                       

                                                                            ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡ∆ΑΡΟΣ  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, Βασ. Γεωργίου Β΄2, 100 28 Αθήνα 

2. Βουλή των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2-6, 100 21 Αθήνα  

3. Ακαδηµία Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 28, 106 79 Αθήνα  

4. Υπουργεία, ∆/νσεις ∆ιοικητικού, (για ενηµέρωση υπηρεσιών και εποπτευόµενων 

φορέων)   

5. Υπουργείο Υγείας  

   α) Όλες τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. ∆ιοικητών (µε την   

παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι εποπτευόµενους φορείς τους). 
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       β) Όλους τους εποπτευόµενος Φορείς, ΝΠΙ∆ & ΝΠ∆∆  

       γ) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Γραφ. κ. ∆ιοικητή 

       δ)  Ε.Κ.Α.Β., Γραφ. κ. Προέδρου – Τέρµα Οδού Υγείας , 115 27 Αθήνα 

       ε) Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου 12, Γραφ. κ. Προέδρου, 151 23 Μαρούσι Αττικής 

       στ) Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Παπαδιαµαντοπούλου και Θηβών 1,  

        11527, Αθήνα  

       ζ) ΣΕΥΥΠ Γραφ. κ. Γεν. Επιθεωρητή  

       η) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γραφ. κ. Προέδρου, Αβέρωφ 21, 104 33 Αθήνα  

      θ) ΚΕΕΛΠΝΟ, Γραφ. κ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Αττικής        

    ι)  Γραφ. Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  

   ια) ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης       

6. ΕΣ∆Υ Γραφ. κ. Κοσµήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα   

7. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας (για ενηµέρωση Σχολών και Τµηµάτων) 

8. ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ Στρ. Παπάγου Μεσογείων 227-231, 154 51 Χολαργός  

9. Γ.Ε.Σ. ∆/νση Υγειονοµικού Λ. Κανελλοπούλου Π. 1 & Κατεχάκη, 115 25 Αθήνα.  

10.  Γ.Ε.Α. ∆/νση Υγειονοµικού Π. Κανελλοπούλου 3, 115 25  Αθήνα  

11.  Γ.Ε.Ν. ∆/νση Υγειονοµικού, ∆εινοκράτους 70, 115 21  Αθήνα  

12. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενηµέρωση των Π.Ε.) 

13. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραµµατέων (για ενηµέρωση ΟΤΑ) 

14. Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8. 106 78 Αθήνα  

15. Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, Παλαιολόγου 9 

15124 Μαρούσι Αττικής 

16. Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος, Πειραιώς 134, 118 54 Αθήνα  

(ενηµέρωση Μελών ) 

17. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3, και Υψηλάντους,  196 75 Αθήνα 

(ενηµέρωση Μελών)  

18. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Τσόχα 18 -20, 115 21 Αθήνα 

19. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 115 25 Αθήνα (Ενηµέρωση 

Επιστηµονικών Εταιρειών)  

20. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Ποταµιάνου 6, 115 28 Αθήνα  

21. Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία, Λ. Μεσογείων  152,  115 27 Αθήνα   

22. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών ∆ηµόσιας Υγείας (ΠΕΙ∆Υ) ΕΣΥ 

Λ. Αλεξάνδρας 215, 115 23 Αθήνα 

23. ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Γενναδίου 14, 115 21 Αθήνα  

(για ενηµέρωση Ι.Μ.)  
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24. ΄Ενωση  Νοσηλευτών Ελλάδας, Βασ. Σοφίας 47,   106 76, Αθήνα (ενηµέρωση 

Μελών)   

25. Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών –των, Αρ. Παππά 2, 115 21, Αθήνα, (ενηµέρωση 

Μελών)  

26. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών –τριών,  Παπαρηγοπούλου 15,   105 61, 

Αθήνα (ενηµέρωση Μελών )  

27. Σύλλογος Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, Γλάδστωνος 10,  106 67, Αθήνα 

(ενηµέρωση Μελών )   

28. Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17 ,  104 32 , Αθήνα    

29. Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 10672 Αθήνα 

30.  Ι.Κ.Α. Τµήµα Προληπτικής Ιατρικής, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 102 41 Αθήνα  

31.  Γενική Γραµµατεία Μέσων Ενηµέρωσης – Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και 

Επικοινωνίας : 

α) Για λογαριασµό ∆ηµόσιας Τηλεόρασης β) Για λογαριασµό ∆ηµόσιας 

Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, 101 63 Αθήνα (δύο (2) 

αντίγραφα του εγγράφου). 

32. MEGA CHANNEL, Λεωφ. Μεσογείων 117 και Ρούσου 4 , 115 25 Αθήνα  

33. ANTENNA, Κηφισίας 10-12, 15125 Μαρούσι Αττικής  

34. ALPHA TV, 40ο χλµ Αττικής Οδού (Σ.Ε.Α. Μεσογείων , Κτίριο 6) Κάντζα 

Αττικής  

35. STAR CHANNEL,Βιλτανιώτη 36, 145 64 Κάτω Κηφισιά  Αττικής  

36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πειραιώς 100, 118 54 Αθήνα  

37. ANTENNA 97,2 FM, Κηφισίας 10-123 151 25 Μαρούσι Αττικής  

38. SKAI 100,3 FM, Φαληρέως 2 και Εθνάρχου Μακαρίου, 185 47 Ν. Φάληρο 

Αττικής. 

39. ΕΣΗΕΑ Ακαδηµίας 20, 106 71, Αθήνα  

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφ. κ. Υπουργού  Υγείας  

2. Γραφ.  κ. Αν. Υπουργού Υγείας   

3.  Γραφ. κ.κ.  Γεν. Γραµµατέων (3)   

4. Γραφ. κ.κ. Προϊσταµένων Γεν. ∆/νσεων (3) 

5. ∆/νσεις και Αυτοτελή Τµήµατα του Υπουργείου  

6. ∆/νση Ψυχικής Υγείας  

7. ∆/νση Π.Φ.Υ & Πρόληψης    
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