
Το κάπνισμα με 
παιδιά στο 
αυτοκίνητο είναι 
τώρα παράνομο!

Από την 1η Ιουλίου 2009, είναι παράνομο να 
καπνίζετε σε αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει 
παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών. Επιβάλλεται 
επί τόπου πρόστιμο $250 στον οδηγό και 
οποιοδήποτε επιβάτη που παραβαίνει το νόμο.

Ποιος είναι ο νέος νόμος;
Ο Νόμος περί Δημόσιας Υγείας (Προϊόντα Καπνού) του 2008 
(Public Health (Tobacco) Act 2008) θεσπίζει ένα νέο αδίκημα 
που αφορά το κάπνισμα σε αυτοκίνητο όταν στο όχημα 
επιβαίνει παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών. Αν καπνίζει ένας 
επιβάτης, θα θεωρείται υπεύθυνος και ο οδηγός. Ο νόμος 
τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2009.

Πώς θα εφαρμόζεται ο νόμος;
Η Αστυνομία της ΝΝΟ θα επιβάλλει την απαγόρευση του 
καπνίσματος σε αυτοκίνητα με παιδιά.

Αν ένα άτομο επιλέξει να μην πληρώσει το πρόστιμο και να 
προσφύγει στο δικαστήριο, το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί 
να επιβληθεί από δικαστή είναι $1.100.

Γιατί τίθεται σε ισχύ αυτός ο νέος νόμος;
Η Κυβέρνηση της ΝΝΟ θέσπισε νέους νόμους για την 
προστασία των παιδιών από το παθητικό κάπνισμα (second-
hand tobacco smoke). Το παθητικό κάπνισμα βλάπτει τους 
αναπτυσσόμενους πνεύμονες των παιδιών. Άλλοι νέοι νόμοι 
συμπεριλαμβάνουν την τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε 
αθέατο μέρος στα καταστήματα και αύξηση των ποινών για 
την πώληση προϊόντων καπνού σε παιδιά.ΤΑ
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Τι είναι το παθητικό κάπνισμα;

Το παθητικό κάπνισμα είναι γνωστό και ως 
«environmental tobacco smoke» ή «passive 
smoking». Είναι ένας συνδυασμός του καπνού που 
εκπνέει ο καπνιστής και του καπνού που προέρχεται 
από το άκρο του τσιγάρου καθώς καίγεται. Ο καπνός 
του τσιγάρου περιέχει πάνω από 4.000 χημικές 
ουσίες και περισσότερες από 60 από αυτές είναι 
γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο στον άνθρωπο. 

Με ποιον τρόπο εκθέτει το παθητικό κάπνισμα σε 
κίνδυνο τα παιδιά μέσα σε αυτοκίνητα;
Η υγεία των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις 
του παθητικού καπνίσματος. 
Ακόμα και αν βρίσκονται στο αυτοκίνητο με έναν καπνιστή για 
σύντομο χρονικό διάστημα, κάνει κι αυτό κακό στην υγεία των 
παιδιών. Δεν είναι αρκετό να κατεβάσετε το παράθυρο του 
αυτοκινήτου για να μην επηρεαστούν τα παιδιά από τον καπνό.
Λόγω του ότι οι βρογχικοί σωλήνες των παιδιών είναι 
μικρότεροι και το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι λιγότερο 
ανεπτυγμένο, είναι πιο πιθανό να προσβληθούν από 
αναπνευστικές λοιμώξεις και ωτίτιδα όταν εκτίθενται σε 
παθητικό κάπνισμα.
Τα παιδιά έχουν μικρότερους αεραγωγούς και αναπνέουν 
ταχύτερα από τους ενήλικες, επομένως εισπνέουν 
περισσότερες επιβλαβείς ουσίες από ό,τι οι ενήλικες στο ίδιο 
χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας 
(National Health and Medical Research Council), οι αρνητικές 
συνέπειες στην υγεία από την έκθεση των παιδιών σε παθητικό 
κάπνισμα περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο άσθματος, 
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος όπως 
πνευμονία και βρογχίτιδα, βήχα και συριγμό, και Σύνδρομο 
Αιφνίδιου Θανάτου Βρεφών.
Για περισσότερες πληροφορίες....
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Πληροφοριών 
για το Κάπνισμα στο 1800 357 412 ή να επισκεφθείτε το 
www.health.nsw.gov.auΤΑ
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