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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. 

   

     Σεβασμιότατε, κ. Αντιπεριφερειάρχα, κ.κ. Βουλευτές, 

κ. Πρόεδρε Εφετών Λαμίας, κ. Εισαγγελέα Εφετών 

Λαμίας, κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, κ. Δήμαρχε 

Λαμιέων, Στρατηγέ, κ. Φρούραρχε, κ.κ. εκπρόσωποι 

Αρχών και Φορέων, κύριες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, 

 σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ημερίδα που 

διοργανώθηκε με πρωτοβουλία τόσο του Δήμου Λαμιέων 

όσο και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.  

     Η καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου 

είναι πλέον γεγονός∙, οι εντατικοί έλεγχοι, τα αυστηρά 

πρόστιμα, η δημοσιότητα στα Μ.Μ.Ε, οι συζητήσεις και οι 

καταγγελίες που γίνονται στο «1142», δείχνουν κάτι που 

φάνταζε ακατόρθωτο. Το κάπνισμα «κόπηκε» σε δημόσια 

κτίρια, χώρους εργασίας αλλά το κυριότερο σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρα 

διασκέδασης. Τελευταία ο καπνός έχει εξαφανιστεί από τα 

περισσότερα εστιατόρια, καφέ-μπαρ, με τους 

επιχειρηματίες να συμμορφώνονται στον αντικαπνιστικό 
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νόμο και να υποχρεώνουν όλους τους πελάτες τους να 

καπνίζουν έξω από τα καταστήματα, καθώς οι κυρώσεις 

είναι μεγάλες.  

     Πλέον, το κάπνισμα αλλά και το ηλεκτρονικό τσιγάρο 

απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους κλειστούς χώρους 

χωρίς εξαιρέσεις. Σε αυτούς, φυσικά, 

συμπεριλαμβάνονται τα νυχτερινά κέντρα, τα μπαρ, οι 

καφετέριες, τα εστιατόρια και τα ζαχαροπλαστεία. 

Mεταξύ άλλων, καταργείται η δυνατότητα 

διαμόρφωσης ειδικού χώρου καπνιζόντων (έως ½ του 

συνολικού εμβαδού) σε κέντρα διασκέδασης με ζωντανή 

μουσική άνω των 300 τ.μ. Το ίδιο ισχύει και για 

καταστήματα που νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια. 

     Όσον αφορά στους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, 

ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων, η 

απαγόρευση του καπνίσματος, επεκτείνεται εφεξής πέραν 

των κλειστών χώρων και στους υπαίθριους χώρους, 

διεξαγωγής αθλοπαιδιών ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης 

ανηλίκων ( παιδικές χαρές, παιδότοποι κλπ). 
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    Προβλέπεται μάλιστα τετραπλασιασμός του προστίμου 

από τα 50 ευρώ στα 200 ευρώ για τους παραβάτες 

καπνιστές και διατηρείται στα 500 ευρώ για τους 

υπεύθυνους διαχείρισης των χώρων. 

   Ο νόμος αυστηροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο 

εντάσσοντας στους εσωτερικούς χώρους, όπου 

απαγορεύεται το κάπνισμα, και τα αίθρια, καθώς και τους 

χώρους με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και 

κάθε χώρο με στέγαστρο ή κλεισμένο περιμετρικά με 

οποιονδήποτε τρόπο. Το ελεύθερο στους καπνίζοντες, στα 

κέντρα διασκέδασης  και στα λοιπά υγειονομικά 

καταστήματα, θα υφίσταται μόνο στους εξωτερικούς 

χώρους, εάν αυτοί είναι ανοιχτοί περιμετρικά τουλάχιστον 

σε δύο πλευρές. 

Επιπλέον, πλήρης απαγόρευση στο κάπνισμα, 

επιβάλλεται πλέον και στους εξής χώρους: 

 σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους 

εργασίας, κλειστούς ή στεγασμένους. Σε αυτούς 

περιλαμβάνονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. 

Εξαιρούνται μόνο οι χώροι για την παρασκευή 

προϊόντων καπνού. 
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 στα νοσηλευτικά ιδρύματα όλων των ειδών και 

βαθμίδων (νοσοκομεία, ιατρεία, φαρμακεία κτλ.), 

 στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής, 

 στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά 

θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές, 

 στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών 

σταθμών λιμένων, 

 στα κυλικεία, 

 στα internet cafe, 

 σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, 

πανεπιστήμια, φροντιστήρια, νηπιαγωγεία, 

βρεφονηπιακοί και παιδικούς σταθμοί) 

 σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ταξί και άλλα 

αγοραία οχήματα 

 στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και 

δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 

12 ετών, 

Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που ανέχεται 

την παραβίαση του αντικαπνιστικού νόμου, επιβάλλεται 
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πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες 

(10.000) ευρώ, λαμβανομένης υπόψη τυχόν υποτροπής. 

Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια 

λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη 

χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ 

στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια 

λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία την εξέδωσε. 

    Η ενδεχόμενη μείωση στους τζίρους των καταστημάτων, 

θα είναι πιθανόν προσωρινή. Μόλις ο αντικαπνιστικός 

νόμος, από αναγκαστικό μέτρο επιβολής θα γίνεται 

συνείδηση, τόσο οι καταναλωτές θα επιστρέφουν στις 

παλιές αγαπημένες τους συνήθειες, μαζί και τα 

καταστήματα στους πριν την εφαρμογή της 

αντικαπνιστικής νομοθεσίας τζίρους τους. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, η όποια μείωση στους τζίρους των 

καταστημάτων δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα κατά 

της εφαρμογής του νόμου. 

Αν και υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεταβατική 

περίοδο που διανύουμε, για πρώτη φορά φαίνεται πως 

στην Ελλάδα υποχωρεί η συνήθεια του τσιγάρου σε 
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κλειστούς χώρους και ακολουθούμε τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα.  

     Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής της 

κείμενης νομοθεσίας, 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, 

οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους καθώς και 

το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.  

     Στο πλαίσιο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, 

από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, 

το χρονικό διάστημα από 20-11-2019 έως και σήμερα, 

έχουν διενεργηθεί  -205- έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί 

συνολικά -23- παραβάσεις, τόσο σε υπεύθυνους 

διαχείρισης και λειτουργίας των καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο και σε καπνιστές - 

θαμώνες. 

    Κάθε ελεγκτικός μηχανισμός αυτοβούλως ή μετά από 

καταγγελία παρεμβαίνει στους δημόσιους και ιδιωτικούς 

χώρους και διενεργεί ελέγχους στην περιοχή ευθύνης του. 

Όπου κρίνεται σκόπιμο, δημιουργούνται κοινά κλιμάκια 



7 
 

από ένα υγειονομικό όργανο, ένα όργανο της Ελληνικής 

Αστυνομίας ή και της δημοτικής αστυνομίας ή του 

λιμενικού σώματος, συνεπικουρούμενα εφόσον παραστεί 

ανάγκη, από ένα στέλεχος των ελεγκτικών υπηρεσιών του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή επιθεωρητές 

εργασίας όπως ειδικότερα καθορίζονται με την εκάστοτε 

πράξη συγκρότησης του μικτού κλιμακίου.  

       Μπροστά στην μη ορθή εφαρμογή της 

αντικαπνιστικής νομοθεσίας μέχρι σήμερα, το Υπουργείο 

Υγείας, καθιερώνει και το ένστολο προσωπικό της 

Ελληνικής Αστυνομίας ανάμεσα στους ελεγκτικούς 

φορείς.  

     Η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ασφαλώς 

καθοριστική, για τη διασφάλιση της καθολικής 

εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου. Η Ελληνική 

Αστυνομία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την  

εφαρμογή του μέτρου στα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και αναψυχής. Συνακόλουθα, με την 

επιβολή των κυρώσεων στις διαπιστωθείσες παραβάσεις, 

συμβάλει στο να μειωθεί το κάπνισμα, προσαρμόζοντας 

την συμπεριφορά των καπνιστών στα νέα δεδομένα . 
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     Όμως δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει, ότι το ζήτημα 

της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, δεν είναι 

όμως ζήτημα πρωτίστως νομικό. Είναι ζήτημα δημόσιας 

υγείας, ζήτημα σεβασμού στο πλαίσιο συνύπαρξης, ηθικό, 

κοινωνικό, πολιτιστικό. 

                                                       Σας ευχαριστώ, 


