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 Εντατικοποίηση ελέγχων για το κάπνισμα  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του αντικαπνιστικού 

νόμου, με τον οποίο επιβάλλεται η πλήρης απαγόρευση του καπνίσματος στους 

κλειστούς δημόσιους χώρους  για την προστασία της δημόσιας υγείας, πρόκειται να 

εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των αρμόδιων υγειονομικών οργάνων στην 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Ενδεικτικά, ως παραβάσεις που ελέγχονται από την αντικαπνιστική νομοθεσία 

θεωρούνται: 

− Το κάπνισμα μέσα σε χώρους, όπως νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών 

και των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των 

τύπων, χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων, καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, κέντρα διασκέδασης, κλπ. 

− Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως για 

παράδειγμα η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων. 

− Η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος. Οι 

υπεύθυνοι των χώρων εργασίας ή υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε 

αρμόδιος θα πρέπει να φροντίζει για την ανάρτηση απαγορευτικού σήματος 

στο χώρο ευθύνης του και μάλιστα σε εμφανή σημεία αυτού και να 

επαναλαμβάνει τη σήμανση για κάθε δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του 

χώρου. 

− Η μη ανταπόκριση του υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος σε 

διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης και η μη κλήση των 

αρμοδίων οργάνων καθώς και η μη πραγματοποίηση συστάσεων στους 

παραβάτες. 

− Η μη συνεργασία του υπεύθυνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα 

κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. 

− Η υποτροπή, δηλαδή η επανάληψη της παράβασης στον ίδιο χώρο. 



Η παράβαση των διατάξεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας επιφέρει την 

επιβολή προστίμων σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού σε 

χώρους όπου απαγορεύεται, στους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας των 

χώρων αυτών, σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους και σε όσους 

παραβιάζουν τις διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων καπνού. 

Οι υπόχρεοι οφείλουν να προμηθευτούν «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 

3868/2010» για τη βεβαίωση ενδεχόμενων παραβάσεων. Πρόκειται για κοινό 

100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, 

μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή. 

Παρακαλούνται οι επιχειρηματίες και οι πελάτες των επιχειρήσεων τους για 

την πιστή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου προς αποφυγή επιβολής  

προστίμων από τα ελεγκτικά όργανα.  

Επισημαίνεται ότι η συνήθεια του καπνίσματος αποτελεί ένα από τα πιο 

σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας στις σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες. 


