ΝΟΜΟΣ 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α/3-8-2010)
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ΚΥΑ 104720/25-8-2010
Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των
παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των
κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας
είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας
για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α’ /3.8.2010).

Άρθρο 1
Αρμόδιες Αρχές και Όργανα Ελέγχου
Την εποπτεία για την εφαρμογή της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους
δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, ασκεί το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Δ/νσης Εξαρτήσεων.
Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του Νόμου 3868/2010 καθώς και για τον
έλεγχο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας κοινοτικής και εθνικής, τη βεβαίωση των
παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, ορίζονται οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των
Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, η δημοτική
αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους.
Όργανα ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών
Υπηρεσιών των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄
βαθμού και συγκεκριμένα οι επόπτες Δημόσιας Υγείας , το ένστολο προσωπικό της
Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών.

Ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), διερευνά τις σχετικές καταγγελίες παραβάσεων του νόμου και
συνεργάζεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του με τις άλλες ελεγκτικές αρχές για την
ορθή εφαρμογή του νόμου. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων καταγγελιών το
Σ.Ε.Υ.Υ.Π

Τα όργανα ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου τους και κατόπιν αιτήματός
τους συνεπικουρούνται από τις κατά τόπους αστυνομικές και λοιπές αρχές, μεταξύ
άλλων και των ελεγκτικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)
και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίες υποχρεούνται να
ανταποκριθούν.

Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν μηνιαίες εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν
αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις αρμόδιες
αρχές και τη διαπίστωση των παραβάσεων, όπως: η ημεροχρονολογία της εκάστοτε
παράβασης, τα στοιχεία ταυτότητας του παραβαίνοντος, όταν πρόκειται για
παράβαση φυσικού προσώπου και τα στοιχεία της επιχείρησης, όταν η παράβαση
αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Α.Φ.Μ. και η ΔΟΥ του
παραβαίνοντος, ο αύξων αριθμός της Πράξης Επιβολής Προστίμου κτλ.
Οι εκθέσεις αυτές θα διαβιβάζονται αντίστοιχα στην αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομικών και στην αρμόδια για την αδειοδότηση των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Υπηρεσία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες
παραβάσεις χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η
υπηρεσία σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Όργανα ελέγχου στον Νομό Ηρακλείου
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Τμήμα Αντιμετώπισης
Αλκοολισμού – Κατάχρησης Ουσιών
της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων
της Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α

Ο κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά από
καταγγελία διενεργεί ελέγχους στην περιοχή ευθύνης του.
Όπου κρίνεται σκόπιμο, με Πράξη του Προϊσταμένου της Αρμόδιας
Υγειονομικής Αρχής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,
δημιουργούνται κοινά κλιμάκια από ένα υγειονομικό όργανο, ένα
όργανο της δημοτικής αστυνομίας ή του λιμενικού,
συνεπικουρούμενα, εφόσον παραστεί ανάγκη, από ένα αστυνομικό
όργανο ή ένα στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού ή επιθεωρητές εργασίας, όπως ειδικότερα
καθορίζονται με την εκάστοτε Πράξη συγκρότησης του κλιμακίου.

Τακτικοί έλεγχοι διεξάγονται σε μηνιαία, ή διμηνιαία βάση ανάλογα: α) με τον αριθμό
των διαπιστωθεισών παραβάσεων και β) το εύρος της περιοχής ελέγχου.
Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, ανάλογα με
το ωράριο λειτουργίας του ελεγχόμενου χώρου, δίνοντας προτεραιότητα σε χώρους
στους οποίους έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις.
Σε περίπτωση καταγγελίας κινητοποιείται η διαδικασία έκτακτου ελέγχου.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Πράξη
Επιβολής
Προστίμου

Επιτόπου επίδοση
Κοινοποίηση
Θυροκόλληση

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίδοση
Ένσταση Προϊστάμενο οργάνου επιβολής προστίμου
Εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση
Πληρωμή με 50% έκπτωση

Προτεραιότητα
• νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και των βαθμίδων,
• εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία,
δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων,
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
χώροι παροχής κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου
ιδιωτικής εκπαίδευσης,
• χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων,
• καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
• κέντρα διασκέδασης, κλπ.,

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή
στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, καθώς
και 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 κατά την έννοια των
διατάξεων των άρθρων 5, 37, 38, 39, 40 και 41 της υπ` αριθμ.
Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526 Β`), 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. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να
υπάγονται και άλλοι χώροι στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου.
2. Η απαγόρευση του καπνίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου ισχύει από 1.9.2010. Εξαιρούνται τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης,
άνω των 300 τ.μ., με ζωντανή μουσική, για τα οποία η απαγόρευση του
καπνίσματος ισχύει από 1.6.2011.

Ως εσωτερικοί χώροι νοούνται τα αίθρια των καταστημάτων και οι χώροι με
αποσπώμενη ή συρόμενη οροφή.
Ως εσωτερικοί χώροι νοούνται και οι εξωτερικοί χώροι των καταστημάτων που έχουν
οριοθετηθεί περιμετρικά με τζαμαρία ή μουσαμά ή νάιλον. Προκειμένου να επιτρέπεται
το κάπνισμα σε εξωτερικό χώρο καταστήματος, ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι
ανοιχτός (χωρίς τζάμια, μουσαμά, νάιλον διαχωριστικά) από δύο τουλάχιστον πλευρές.

Ανάρτηση αυτοκόλλητων με τα
λογότυπα της
αντικαπνιστικής καμπάνιας .
Απομάκρυνση των σταχτοδοχείων από
τα τραπέζια, τους πάγκους,
τα μπαρ,το δάπεδο κτλ των χώρων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Συστάσεις προς τους πελάτες
Αγορά Βιβλίου Αναφοράς(κοινό

100φυλλο )

Ανάρτηση των αντίστοιχων σημάτων
«απαγόρευσης του καπνίσματος»
σε εμφανή θέση .Η σήμανση πρέπει να
επαναλαμβάνεται για κάθε
δεκαπέντε τετραγωνικά μέτρα του χώρου.
Στις τουριστικές περιοχές τα σήματα πρέπει
να είναι και στην Αγγλική γλώσσα .

Απαγόρευση της κινητής
διαφήμισης

Συνεργασία με τις
ελεγκτικές αρχές

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50 ΚΑΙ 100 € ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ (ΠΧ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ , ΣΧΟΛΕΙΑ κλπ.)
ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 500 €
(Ειδικότερα στα κυε όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στον εσωτερικό τους
χώρο σε δημοτικά διαμερίσματα κάτω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 500€
σε δημοτικά διαμερίσματα άνω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 600 €)
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50 € ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 500 €

ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ
ΓΙΑ 10 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΆΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΆΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΣΦΡΆΓΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Στους υπευθύνους των καταστημάτων, των περιπτέρων κτλ.
για παραβάσεις που αφορούν την πώληση προϊόντων καπνού
και αλκοόλ σε ανηλίκους, την εργασία ανηλίκων σε χώρους
υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές σχετικές
παραβάσεις σύμφωνα με το ν.3868/2010 πρόστιμα από 500€ ΕΩΣ 10.000€.
Στους διαφημιστές και διαφημιζόμενους για παράβαση
των διατάξεων του ν 3868/2010 περί απαγόρευσης της
διαφήμισης προϊόντων καπνού.
πρόστιμα από 500€ ΕΩΣ 10.000€
• Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου
• Μη πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες
• Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων
• Μη Ανάρτηση της σήμανσης των Παραρτημάτων Γ’ και Δ’
• Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της
παράβασης
• Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων
• Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του
ελέγχου.
Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας Κ.Υ.Α. πρόστιμα αποστέλλονται για
βεβαίωση στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σε βάρος των
υπόχρεων καταβολής τους, ως δημόσια έσοδα (ν. δ. 356/1974).

Απαγορεύεται με την ψήφιση του Άρθρου 17
του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α’ /3.8.2010):
α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από
ανηλίκους,
β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες
καταστημάτων,
εξαιρουμένων των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών,
των περιπτέρων
και των καταστημάτων που πωλούν αποκλειστικά
προϊόντα καπνού,
γ) η κατασκευή, προβολή, εμπορία και πώληση
αντικειμένων που έχουν
την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού

•

•

•
•

ΑΡΘΡΟ 17
προϊόντα καπνού είναι όσα παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει
από φύλλα καπνού ως πρώτη ύλη και προορίζονται για χρήση μέσω
εισπνοής, μύζησης ή μάσησης
Η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους
τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται σι
εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού.
Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του
κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου.
Μετά την πάροδο έτους από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται
η πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης,
καθώς και η πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε
συσκευασία μικρότερη των είκοσι τεμαχίων.

•

•
•

Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα
θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά
καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.
Απαγορεύεται η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού.
Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εμφανές σημείο ένδειξη
σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους

Εμπειρία σε χώρες που εφαρμόστηκε
• Παρουσιάστηκαν αυξημένες παραβάσεις
Σαββατοκύριακα αργίες και σε μεταμεσονύκτιες ώρες
λόγω έλλειψης του ελεγκτικού μηχανισμού.
• Δημιουργήθηκαν παράνομες επεκτάσεις των
καταστημάτων (πολεοδομικές παραβάσεις) έτσι ώστε να
δημιουργηθούν ανοικτοί χώροι
• Παρουσιάστηκαν κενά Νόμου , παρατηρήσεις ,
προβλήματα που επιλύθηκαν με μεταγενέστερες
νομοθετικές πράξεις .

