
 
 

Το Ίδρυμα Foundation for A Smoke-Free World για την Επίδραση στην Καπνοβιομηχανία και το 

Οικοσύστημα Νικοτίνης και την Προώθηση της Αλλαγής μέσω του Δείκτη «Smoke-Free» 
 

Το Ίδρυμα εκδίδει αίτημα για προτάσεις για τον δείκτη των ενεργειών της βιομηχανίας για την διακοπή 
του καπνίσματος σε αυτήν τη γενιά 

 
Λονδίνο, Αγγλία (13 Σεπτεμβρίου 2018) – Το Foundation for a Smoke-Free World ανακοίνωσε σήμερα 
στο Παγκόσμιο Φόρουμ Καπνού και Νικοτίνης που απεύθυνε πρόσκληση για προτάσεις για την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή του Δείκτη «Smoke-Free». Ο δείκτης θα αξιολογεί την πρόοδο της 
βιομηχανίας προς την επίτευξη ενός κόσμου χωρίς τσιγάρο και την εκτίμηση ενεργειών που 
υπονομεύουν αυτήν την πρόοδο. Θα λειτουργήσει συνοδευτικά στις προσπάθειες της Σύμβασης 
Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (World Health 
Organization Framework Convention on Tobacco Control - WHO FCTC), εξετάζοντας περαιτέρω τις 
απαραίτητες ενέργειες μεταμόρφωσης της παγκόσμιας καπνοβιομηχανίας και του οικοσυστήματος 
νικοτίνης για την επίτευξη ενός κόσμου χωρίς τα κύρια προϊόντα (τα αναφλέξιμα τσιγάρα) που είναι 
υπεύθυνα για τον αποτρέψιμο και πρώιμο θάνατο και θνησιμότητα.  
 
Ο Δείκτης «Smoke-Free» αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας Βιομηχανικής Μεταμόρφωσης του 
Ιδρύματος που θα εκδίδει αναφορές για τις πρακτικές της βιομηχανίες που θα καθοδηγούν 
αποτελεσματικά την αλλαγή και αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής αποστολής του Ιδρύματος να 
επιτύχει έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο εντός αυτής της γενιάς. Το Ίδρυμα πιστεύει ότι αυτή είναι η ιδανική 
στιγμή για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος μεταμόρφωσης, καθώς σήμερα πρωτοποριακές και 
καινοτόμες τεχνολογίες οδηγούν επί του παρόντος σε προϊόντα πρόσληψης νικοτίνης που ενδέχεται να 
έχουν μειωμένους κινδύνους υγείας σε σύγκριση με τους κινδύνους που σχετίζονται με εκπομπές που 
απαντώνται συγκεκριμένα στα αναφλέξιμα τσιγάρα. Το Ίδρυμα θα αναζητήσει την ενασχόληση 
ποικίλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων και των κριτών της, για την επιτυχή 
εφαρμογή αυτού του δείκτη και την ανάπτυξη μετρήσεων που οι επενδυτές και οι δημιουργοί 
πολιτικών να κατανοούν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν.  

«Οι σημαντικότεροι ηγέτες υγείας παγκοσμίως έχουν ήδη ξεκινήσει να αναγνωρίζουν τη σημασία της 
μεταμόρφωσης της καπνοβιομηχανίας και το τι σημαίνει αυτή για το πώς ασχολούμαστε με τη 
δημιουργία λύσεων», είπε ο δρ Derek Yach, Πρόεδρος του Foundation for a Smoke-Free World. 
«Αναμένεται εδώ και πολύ καιρό οι εταιρείες καπνικών προϊόντων να αξιοποιήσουν την επιρροή τους 
στην αγορά ώστε να ασκούν μεγαλύτερη επίδραση ο ένας στον άλλο. Συνεπώς, θα ενεργούν πιο 
αποφασιστικά ώστε να τεθεί ένα τέλος στη χρήση των αναφλέξιμων τσιγάρων παγκοσμίως». 

Το Ίδρυμα εκδίδει αίτημα προτάσεων (Request for Proposals - RFP) για πιστοποιημένους ερευνητικούς 
οργανισμούς για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του πρώτου ετήσιου Δείκτη «Smoke-Free». Οι 
αιτούντες θα αξιολογηθούν βάσει ενός αριθμού κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης 
με την αποστολή του Ιδρύματος, της εξειδίκευσης και της προηγούμενης εμπειρίας, των παγκόσμιων 
ερευνητικών δυνατοτήτων, της επιδεικνυόμενης διασφάλισης ποιότητας και των διαδικασιών 
εποπτείας, των δαπανών και του χρονοδιαγράμματος. Όλοι οι αιτούνται πρέπει να μην εξαρτώνται από 
εταιρείες καπνικών προϊόντων ή εταιρείες ηλεκτρονικών τσιγάρων. Με τη διαδικασία RFP θα 
καθοριστούν ένας έως τρεις αποδέκτες επιχορήγησης που θα εκτελέσουν τις εργασίες ανεξάρτητα από 
το Ίδρυμα.  
 

https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/uploads/fsfw_rfp_advindustrytrans_090518_1.pdf


 
 
Ο Δείκτης «Smoke-Free» θα παρέχει μετρήσιμα στοιχεία του πώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν τη 
μεταμόρφωση της βιομηχανίας. Το Ίδρυμα αναμένει τη συλλογή και τον συνδυασμό επαληθεύσιμων 
στοιχείων μετρήσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, στοιχείων μεταβολών στις κεφαλαιακές δαπάνες 
και τις δαπάνες μάρκετινγκ, στοιχείων επενδύσεων με στόχο τη μείωση της παραγωγής τσιγάρων, 
καθώς και πολλά περισσότερα. Μέσω του Δείκτη, οι επιλεχθέντες αποδέκτες επιχορήγησης θα 
εφαρμόσουν επίσης μια συστηματική προσέγγιση στη συλλογή επαληθεύσιμων δεδομένων και 
συγκεκριμένων παραδειγμάτων παράνομων ενεργειών ή ενεργειών που δεν συνάδουν με τις ορθές 
εταιρικές πρακτικές.  
 
«Ο βασικός μας στόχος είναι να σώσουμε ζωές. Παρόλο που το Ίδρυμα χρηματοδοτείται από τον 
βιομηχανικό κλάδο, έχουμε σε ισχύ μια δεσμευτική συμφωνία ενεχυρίασης που εξασφαλίζει την 
ανεξαρτησία μας και δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε επικριτικά για οποιαδήποτε εταιρεία καπνικών 
προϊόντων», συνέχισε ο Yach. «Η πρόοδος μπορεί και θα επιταχυνθεί με τη συμβολή της τεχνολογίας 
και αλλάζοντας την ίδια τη δομή της καπνοβιομηχανίας και του οικοσυστήματος της νικοτίνης, 
ξεκινώντας από τους μεγαλύτερους παίκτες», προσέθεσε. 
 
Η διαδικασία υποβολής RFP για τον Δείκτη «Smoke-Free» περιγράφεται στον ιστότοπο του Ιδρύματος. 
Η διαδικασία RFP θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018 και οι αποδέκτες θα λάβουν την 
επιχορήγηση τον Ιανουάριο του 2019. Ο εναρκτήριος Δείκτης «Smoke-Free» θα δημοσιευτεί το πρώτο 
μισό του 2020 και οι επόμενες εκθέσεις θα εκδίδονται μία φορά τον χρόνο.  
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ FOUNDATION FOR A SMOKE-FREE WORLD, INC. 
Το ίδρυμα Foundation for a Smoke-Free World είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
που στοχεύει στη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας, θέτοντας τέλος στο κάπνισμα μέσα στην παρούσα 
γενιά. Το ίδρυμα στηρίζει την αποστολή του σε τρεις βασικούς πυλώνες: την Υγεία, την Επιστήμη και 
την Τεχνολογία, την Πρωτοβουλία Αγροτικής Μεταμόρφωσης και τη Βιομηχανική Μεταμόρφωση. Οι 
εργασίες Υγείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας του ιδρύματος συμπληρώνουν τις υπάρχουσες 
προσπάθειες ελέγχου του καπνού και εστιάζουν σε χώρες που ζουν οι περισσότεροι καπνιστές, 
προσφέροντας μια ατζέντα προσαρμοσμένη στους καπνιστές, με σκοπό την επιτάχυνση της διακοπής 
και της αλλαγής σε προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Η Πρωτοβουλία Αγροτικής Μεταμόρφωσης στοχεύει 
στη διαφοροποίηση των οικονομικών που στηρίζονται στην παραγωγή καπνού και οι προσπάθειες της 
Βιομηχανικής Μεταμόρφωσης του Ιδρύματος εστιάζονται στην επίτευξη αλλαγών σε ολόκληρη την 
καπνοβιομηχανία και το οικοσύστημα νικοτίνης. 
  
Το ίδρυμα έχει λάβει δάνειο ενεχυρίασης 80 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για 12 χρόνια, 
ξεκινώντας το 2018 από τη Philip Morris International (PMI). Σύμφωνα με τους κανονισμούς του και τη 
συμφωνία ενεχυρίασης του Ιδρύματος, η PMI και, γενικά, η καπνοβιομηχανία εξαιρούνται από 
οποιονδήποτε έλεγχο ή επιρροή στο πώς το Ίδρυμα δαπανά τα κεφάλαια του ή πού εστιάζει τις 
δραστηριότητές του. Η αποδοχή του ετήσιου δανείου εκ μέρους του Ιδρύματος δεν αποτελεί 
υποστήριξη εκ μέρους του Ιδρύματος τυχόν προϊόντων του ενεχυροδανειστή. 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα, επισκεφτείτε το www.smokefreeworld.org. 
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https://www.smokefreeworld.org/our-areas-focus/smoke-free-indexc-rfp
https://www.smokefreeworld.org/

