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Πρέβεζα 17/12/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με γραπτή εντολή που έχει εκδοθεί προς τις κατά τόπους Αρχές (Αστυνομία, Δήμο, Περιφέρεια 
κ.α) αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να διενεργηθούν συνεχείς και εντατικοί έλεγχοι για την 
τήρηση του νέου αντικαπνιστικού νόμου (ΦΕΚ 4633/2019). 

Συστήνεται στους συναδέρφους να ενημερωθούν για τις διατάξεις του. 

Που απαγορεύεται το κάπνισμα 

Με τις νέες διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την ψήφιση του νόμου και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους 
ακόλουθους χώρους: 

(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για 
την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων 
καπνού, 

(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς 
φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και 
κέντρων διασκέδασης, εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά 
ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και 
το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και 
ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά. 

(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής, 

(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν 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. 

(η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 
ετών. Τώρα ορίζεται ότι η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των διοικητικών ποινών γίνεται από τα 
αστυνομικά όργανα. 

  

Ποιοι θα ελέγχουν εάν εφαρμόζεται ο νόμος 

Ορίζεται ότι ο Υπουργός Υγείας θα ασκεί την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων περί της ολικής 
απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας. 
Αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές 
υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές 
αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. 

../../fek-161-2019.pdf


Διευκρινίζεται ότι οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, 
βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, η διάθεση 
των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω 
διατάξεων, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών. 

Αντικαπνιστικός νόμος: Τι ισχύει με τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις 

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Μπαρ, 
Κέντρα Διασκέδασης κλπ) σε περίπτωση που τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διαπιστώσουν περιπτώσεις μη 
εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου είναι τα εξής: 

Εμβαδόν έως 100 τ.μ.: 

-500 ευρώ την 1η φορά 

-1.000 ευρώ τη 2η φορά 

-2.000 ευρώ την 3η φορά 

4.000 ευρώ την 4η φορά και προσωρινή σφράγισης / αναστολή της λειτουργίας για 10 ημέρες 

-8.000 ευρώ την 5η φορά και οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

Εμβαδόν άνω των 100 τ.μ.: 

-2.000 ευρώ την 1η φορά 

-4.000 ευρώ τη 2η φορά 

-6.000 ευρώ την 3η φορά 

-8.000 ευρώ την 4η φορά και προσωρινή σφράγισης / αναστολή της λειτουργίας για 10 ημέρες 

-10.000 ευρώ την 5η φορά και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας 

Εμβαδόν άνω των 300 τ.μ.: 

-6.000 ευρώ την 1η φορά 

-7.000 ευρώ τη 2η φορά 

-8.000 ευρώ την 3η φορά 

-9.000 ευρώ την 4η φορά και προσωρινή σφράγισης / αναστολή της λειτουργίας για 10 ημέρες 

-10.000 ευρώ την 5η φορά και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας 

Από 1.001 άτομα και άνω: 

-10.000 ευρώ την 1η φορά 

-10.000 ευρώ την 2η φορά και προσωρινή σφράγισης / αναστολή της λειτουργίας για 10 ημέρες 

-10.000 ευρώ την 3η φορά και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας 

Υπεύθυνοι Διαχείρισης και Λειτουργίας Οργανισμών Δημοσίου, Υπηρεσιών Δημοσίου, ΔΕΚΟ κλπ. 

Πρόστιμο 500 ευρώ για: 

-Μη Κατάρτιση Σχεδίου Αποτροπής Καπνίσματος και ορισμό υπευθύνων 
-Μη Ανάρτηση σήμανσης και λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων) 

-Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης 

-Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων 

-Μη συνεργασία με τους ελεγκτές 


