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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
                                        
  

  
 

Πρέβεζα 26/01/2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εντατικότατοι οι έλεγχοι για το τσιγάρο. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ τα πρόστιμα στους 

παραβάτες στην Εστίαση. Αναμένεται Νέος Διευκρινιστικός Αντικαπνιστικός Νόμος.  

    

  Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, για τους αντικαπνιστικούς Νόμους 

και υπογραμμίζουμε τα πλέον επικίνδυνα σημεία που ελέγχονται εντατικότατα.   

Επιπλέον με ευκρίνεια και λεπτομέρειες παραθέτουμε το πρόστιμο που επιβάλλεται στους παραβάτες 

καταστηματάρχες. Το πρόστιμο επιβάλλεται όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση 80727 

Τευχ. Β αρ. φυλ 4177 /15-11-2019 ως εξής: 

Καταστήματα Εστίασης και Διασκέδασης 

 

Έως 100 τ.μ. 

Πρόστιμο 1η φορά 500 € 

Πρόστιμο 2η φορά 1000 € 

Πρόστιμο 3η φορά 2000 € 

 

Το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση 

Πρόστιμο 4η φορά 4000 € και κλείσιμο της 
επιχείρησης για 10 μέρες 

Πρόστιμο 5η φορά 8000 € και οριστικό κλείσιμο 
του καταστήματος  

 



Πρόστιμο στον καπνιστή (πελάτη)100€ 

 

Από 100 τ.μ. έως 300 τ.μ.  

Πρόστιμο 1η φορά 2000 € 

Πρόστιμο 2η φορά 4000 € 

Πρόστιμο 3η φορά 6000 € 

 

Το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση 

Πρόστιμο 4η φορά 8000 € και κλείσιμο της 

επιχείρησης για 10 μέρες 

Πρόστιμο 5η φορά 10.000 € ανακαλείται η άδεια 

της επιχείρησης  

 

Πρόστιμο στον καπνιστή (πελάτη)100€ 

 

Από 300 τ.μ. και άνω 

Πρόστιμο 1η φορά 6000 € 

Πρόστιμο 2η φορά 7000 € 

Πρόστιμο 3η φορά 8000 € 

 

Το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση 

Πρόστιμο 4η φορά 9000 € και κλείσιμο της 
επιχείρησης για 10 μέρες 

Πρόστιμο 5η φορά 10.000 € και οριστικό 
κλείσιμο του καταστήματος  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Το πρόστιμο πληρώνεται εντός 15 ημερών μέσω e-paravolo ή τράπεζας και κατά τόπους ΔΟY.  

2. Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός 15 ημερών, χρεώνεται στην εφορία που ανήκει  ο παραβάτης. 

3. Ενστάσεις – Αντιρρήσεις του παραβάτη γίνονται εντός 15 ημερών στην προϊσταμένη Αρχή του 

ελεγκτικού οργάνου. Οι αντιρρήσεις θα γίνονται γραπτώς.  

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΏΡΟΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ 

Επιτρέπεται το κάπνισμα ΜΟΝΟ στον υπαίθριο ή εξωτερικό χώρο.  



ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Δύναται ο πελάτης να καπνίσει όταν οι δύο πλευρές τουλάχιστον είναι ΑΝΟΙΧΤΕΣ, σε διαφορετική 

περίπτωση ο εξωτερικός χώρος μετατρέπεται σε εσωτερικό χώρο. Ο Νόμος 3868/2010 στο άρθρο 17 

παρ.5 ορίζει ότι οι υπαίθριοι χώροι είναι εκείνοι που είναι ολοκληρωτικά ανοιχτά από δύο πλευρές και η 

οροφή να μην είναι σταθερή.  

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 4633/16-10-2019 3730/2008 – 3868/2010 – ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ 

104720/2010 με ειδίκευση του πρόστιμου – 4419/2016  με την προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας 

στην κοινοτική οδηγία 40200/2014 και 4633/16-10-2019 ορίζουν:  

1. Σε κανένα χώρο του καταστήματος σταχτοδοχείο (τασάκι).  

2. Πλήρη συνεργασία του καταστηματάρχη με τα ελεγκτικά όργανα.  

3. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση και η πώληση καπνού ή προϊόντα καπνού, από  οποιαδήποτε πηγή 

και αν προέρχονται.  

4. Απαγορεύεται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων.  

5. Βιβλίο Αναφοράς, αριθμημένο και θεωρημένο από τη Δημοτική Αρχή (η μη θεώρηση  επιφέρει πρόστιμο 

500 ευρώ).  

6. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση και η πώληση καπνού ή προϊόντα καπνού, από  οποιαδήποτε πηγή 

και αν προέρχονται. 

7. Απαγορεύεται εκτός από το τσιγάρο, το κάπνισμα που προέρχεται από:    

α) Καπνός από φύλλα και άλλα φυσικά επεξεργασμένα η μη φυτικά.   

β) Καπνός πίπας.   

γ) Φυτικά προϊόντα για προϊόντα με βάση βότανα, φρούτα πρώτης ύλης φαγητού. δ) Ηλεκτρονικό 

τσιγάρο.  

ε) Η επαναπλήρωσης, δηλαδή δοχείο που περιέχει νικοτίνη το οποίο μπορεί να  επαναχρησιμοποιηθεί 

για ηλεκτρονικό τσιγάρο.   

ζ) Συστατικό καπνού από οποιαδήποτε ύλη και αν προέρχεται    

η) Αρωματική που προσδίδει μυρωδική γεύση ακόμη και από φρούτα, μπαχαρικά, προϊόντα καπνού 

παντός είδους.  

8. Απαγορεύεται καπνός για ναργιλέ ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί μέσω 

ναργιλέ.  

9. Απαγορεύεται το κάπνισμα και σε κέντρα διασκέδασης και καζίνο με τον Νέο Νόμο  4633/2019 ο οποίος 

κατήργησε την εξαίρεση που υπήρχε με τον προηγούμενο Νόμο. 

10. Ευανάγνωστες πινακίδες σε εμφανή σημεία «Απαγόρευση του καπνίσματος»  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Αναμένεται ΑΜΕΣΑ ο Νέος Αντικαπνιστικός Νόμος ο οποίος θα προσδιορίζει με ευκρίνεια και λεπτομερώς, 

τι σημαίνει υπαίθριος χώρος για να δυνηθεί ο πελάτης να καπνίσει. 

 


