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ΚΑΤΕΙΙΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: <<Αυστηροß Ýλεγχοι και πρüστιμα για τουò παραβÜτεò καταστηματÜρχεò και
πελÜτεò καττνιστÝò με την πρüσφατη απüφαση του Υπουργεßου Υγεßα9>

ΜετÜ απü τερÜστιο διÜστημα αδρÜνειαò εφαρμογÞò του αντικαrη/ιστικοý Νüμου,

επανÝρχεται η εντατικοποßηση ελÝγχων για την εφαρμογÞ του (3868/2010) και

(441θΙ20Ι6) περß απαγüρευση του καπνßσματοò.

tΡΟΣΟΧΗ θυρßζουμε τα κεντρικÜ σημεßα των ανωτÝρων Νüμων, που εßναι

αναγκαßο να εφαρμüζουν üλοι οι καταστηματÜρχεò υ¾ειονομικοý ενδιαφÝροντοò, ¾ια να

αποφýγουν τα βαριÜ πρüστιμα.

ο Δεν προβ¸πεται ουδεßò χþροò γιÜ καπνßζοντεò üπωò π.χ. (ειδικÝò λÝσχεò

κ.λ.π.). Αποτελοýν παραπληροφüρηση.

ο Το πρüστιμο στον παραβÜτη επιχειρημααα εßναι απü 500 Ýωò Ι0.000 Ευρþ

και στον πελÜτη απü 50 Ýωò 500 Ευρþ.

ι ΤÝσσεριò παραβÜσειò σημαßνει 10 μÝρεò αφαßρεση ΑΔΕΙΑΣ, ενþ στιò

πÝντε παραβÜσειò, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ.
. Ελε¾κτικÝò ΥΖεηρεσßεò βÜσει των διατÜξεων του Νüμου 441θΙ2αL6

διενεργοýν ελÞχουò τακτικοýò - εκτÜκτουò ελφχουò ωò επßσηò και
αιφνιδιαστικÝò επιθεωρÞσειò , ΑΝΑΛΟΓΑ με τον αριθμü των παραβÜσεων

και το μÝγεθοò τηò περιοχÞò.

ο Οι Ýλεγχοι διενεργοýνται σε οποιαδÞποτε þρα τηò ημÝραò Þ τηò νýχταò.

ο Προτεραιüτητα για ελÝγχουò.

Νοσοκομεßο - ΙδιωτικÝò ΚλινικÝò

ΕκπαιδευτικÜ ιδρýματα κατÜ προτεραιüτητα: παιδικοß σταθμοß και
νηπιαγωγεßα, δημοτικÜ σχολεßα, ειδικÜ σχολεßαο δευτεροβÜθμια

εκπαßδεtση üλων τωγ τýπων, ΠανεπιστημιακÜ Ιδρýματα, ΕκπαιδευτικÜ



τριτοβÜθμιαò εκπαßδευ6ηò, χþροι παροχßlò κÜθε εßδουò τεχνικιÞò

εκπαßδαησηò, χþροι παροχÞò παντüò τýπου ιδιωτικÞò εκπαßδευσηò,

Χþροι αθλητικþν εγκαταστÜσεων,

καταστÞματα υγειονομικοý ενδιαφÝροντοò,

ΚÝντρα διασκÝδιßση9 κ},"ιτ.,

ο ΕπιβÜλληνται πειθαρχικÝò κτρþσειò και ποινÝò βÜσει των διατÜξεων του

Δημοσιοδπαλληλικοý Κþδικα σε παραβÜσειò υπαλλÞλουò ΟΤΑ
Περιφερειþν και γενικÜ Gε γενικευμÝνη hτοια στιò ΤΥ Δημüσιεò

Υπηρεσßεò.

ο Σε αυτοκßνητα ιδιωτικÞò και δημüσιαò χρÞηò;ιε επιβαßνοντεò κÜτω των

12 ωÜηι επιβÜλλεται πρüστιμο ποσοý Ι500 Ευρþ ενþ το ποσü ανÝρχεται

στò 3000 Ευρþ üταν το αυτοκßνητο εßναι δημοσßαò χρÞστιò.

ΠΡΟΔΙΙΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΙΙΟΦΕΤΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑ¸ΙΑΣΕΙΣ
1. Στιò πλευρÝò του καταστÞματοò και σε ερφανÝò σημεßο πινακßδεò

«ΑΙΙΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΙΙΝΙΣΜΑ}>

2. Να μην υπÜρχουν, σταχτοδοχεßα στα τραπÝζιαÞ στο μπαρ.
3. Η παρÝμβαση του υπαηθýνου του καταστÞματοò σε διαμαρτυρßα

πε}.ιÜτη Þ η πραγματοποßηση συστÜσεων στουò παραβÜτεò εßναι

υποχρεωτικιÞ, διαφορετικÜ 
"*rfr ρ*. πρüστιμο.

4. Η συνεργασßα υπειιθýνου τηò επιχεßρησηò μετÜ αρμüδιου οργιÜπου του

ελÝγχου.

ΕΔΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΕπιθεωρητÝò Þ ΕπüΖττεò Υγεßαò, ΔημοτικÞ Αστιινομßα (Ýνστολοι), ΛιρενικÞ
Αστιινομßα. ¼που δεν υφßσταται ΔημοτικÞ Αστυνομßα ο Ýλεγχοò γßνεται απü

την Αστυνομßα.


