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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  Αθήνα  30 / 9 /10 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆HM. YΓIEINHΣ    Αρ. Πρωτ: Γ. Π. 120995 

Τµήµατα: Β΄Γ΄     ΠΡΟΣ : 

Ταχ. ∆/νση 

Ταχ. Κώδικας 

FAX 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

: Αριστοτέλους 17 

: 10187 Αθήνα 

: 210 5233563 

: Μ. Λέκκα, Β. Κωστούλα 

: 210 5236948 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών  

    

   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: 

 

∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της 

διαφήµισης προϊόντων καπνού και του καπνίσµατος στους δηµόσιους 

χώρους. 

 

 

 Για την απρόσκοπτη εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου για την απαγόρευση της 

διαφήµισης προϊόντων καπνού και του καπνίσµατος στους δηµόσιους χώρους 

επισηµαίνονται τα εξής:  

 

1. Στην έννοια των «δηµόσιων χώρων» στους οποίους έχει εφαρµογή ο Ν. 3868/2010 

εµπίπτουν και τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και λοιπών εµπορικών 

χρήσεων στις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις, για τα οποία προβλέπει ο Νόµος 3342/ 2005 

(ΦΕΚ Α 131). 

 

2. Ως «κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.µ., µε ζωντανή µουσική», για τα οποία 

προβλέφθηκε µεταβατικό διάστηµα προσαρµογής νοούνται όσα έχουν συνολικό εµβαδόν 

άνω των 300 τ.µ.  

 

3. Η διαφήµιση προϊόντων καπνού επιτρέπεται αποκλειστικά στους εσωτερικούς χώρους 

των σηµείων πώλησης προϊόντων καπνού, ανεξάρτητα εάν αποτελούν ταυτόχρονα 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 

4. Στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισµα απαγορεύεται, εµπίπτουν ενδεικτικά: 

- Το αίθριο των κτιρίων και των καταστηµάτων, εφόσον είναι κλεισµένο µε συρόµενη ή 

αποσπώµενη οροφή. Ως «αίθριο» λογίζεται «το µη στεγασµένο τµήµα του οικοπέδου ή 

του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του 
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οικοπέδου» (ΓΟΚ Ν. 1577/ 1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2831/ 2000 και 

ισχύει).  

- Όλες οι στοές ισόγειες, υπόγειες, υπέργειες. 

- Οι εξωτερικοί χώροι των κτιρίων και των καταστηµάτων εφόσον έχουν σκέπαστρο και 

ταυτόχρονα είναι κλεισµένοι περιµετρικά µε οποιοδήποτε τρόπο (τζαµαρία, µουσαµά, 

νάϊλον, διαχωριστικά). 

- Όλοι οι χώροι των Νοσηλευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στους οποίους 

περιλαµβάνονται οι ακάλυπτοι χώροι, οι ταράτσες, τα αίθρια, οι εξώστες καθώς και 

λοιποί υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι, κ.λ.π.). Το κάπνισµα επιτρέπεται στους 

υπαίθριους χώρους του νοσοκοµείου µόνο για τους ψυχιατρικούς ασθενείς. 

 

5. Στην έννοια των χώρων όπου το κάπνισµα επιτρέπεται εµπίπτουν ενδεικτικά: 

- Οι εξωτερικοί χώροι των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και όλων των 

δηµόσιων και ιδιωτικών χώρων, που είναι ανοιχτοί περιµετρικά από δύο τουλάχιστον 

πλευρές.  

- Οι εξωτερικοί χώροι των καταστηµάτων και των κτιρίων που έχουν οµπρέλες ή 

σκίαστρα – τέντες. 

- Τα µπαλκόνια και οι ταράτσες των κτιρίων  

- Οι χώροι οι οποίοι είναι περιµετρικά κλειστοί, αλλά δεν διαθέτουν οροφή, όπως θερινοί 

κινηµατογράφοι, ανοιχτά θέατρα, ανοιχτά γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς 

και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που δεν διαθέτουν οροφή.  

- Το αίθριο των κτιρίων και καταστηµάτων, που είναι ανοικτό (χωρίς στέγαστρο 

οποιασδήποτε µορφής).  

 

6. Ως «υποτροπή» νοείται η επανάληψη της παράβασης σε µεταγενέστερο χρόνο, που 

βεβαιώνεται µε νεότερο έλεγχο. Θεωρείται «υποτροπή» η παράβαση του ίδιου ή άλλου 

κανόνα του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.  

 

7. Τα ελεγκτικά όργανα που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα του Προϊσταµένου της κατά 

τόπον Υγειονοµικής Υπηρεσίας (δηµοτικοί αστυνοµικοί, λιµενικοί αστυνοµικοί) 

υποχρεούνται να κοινοποιούν τις µηνιαίες εκθέσεις τους µε τα αναλυτικά στοιχεία των 

αποτελεσµάτων ελέγχου (παρ. 4β, Αρ. 1 Κ.Υ.Α.) και στους Προϊσταµένους των κατά 

τόπους αρµοδίων Υγειονοµικών Υπηρεσιών και στο Υπουργείο Οικονοµικών και στην 

αρµόδια υπηρεσία αδειοδότησης των κ.υ.ε., προκειµένου να τους διευκολύνουν στη 

συγκέντρωση στοιχείων και τη σύνταξη εξαµηνιαίων αναφορών προς την αρµόδια 

Υπηρεσία του Υ.Υ.Κ.Α., όπως προβλέπεται στην υπ. αρ. 104720 Κ.Υ.Α. (άρθ. 1, παρ. 4β). 

 

 

8. Το «Βιβλίο Αναφοράς για την εφαρµογή του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010» πρέπει να 

πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της υπ. αριθµ. 104720 

Κ.Υ.Α. Ειδικότερα η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) και στις αµιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου. 
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Η αρίθµηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του 

καταστήµατος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του 

ενδιαφεροµένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η 

επωνυµία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθµός 

άδειας λειτουργίας. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος στην 

αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι: 

φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήµατος και µία µηδενική ταµειακή απόδειξη µε το 

Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

Η µη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση 

(«µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα αρµόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») 

συνεπάγεται δε, πρόστιµο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήµατος Α΄ της Κ.Υ.Α. 

Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η 

διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή µε Υπεύθυνη 

∆ήλωση του Ν. 1599. 

Η µη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στην αδειοδοτούσα αρχή 

αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, («µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα 

αρµόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου»), συνεπάγεται δε, πρόστιµο όπως 

ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήµατος Α΄ της Κ.Υ.Α. 

 

9. Τα ελεγκτικά όργανα κατά την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίµου ενηµερώνουν 

τους παραβάτες ότι εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της 

Πράξης Επιβολής Προστίµου, ο ελεγχόµενος δύναται να διατυπώσει γραπτώς τις 

αντιρρήσεις του στον Υπηρεσιακό Προϊστάµενο στον οποίο ανήκει το ελεγκτικό όργανο το 

οποίο διαπίστωσε την παράβαση.  

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσµία, το επιβληθέν πρόστιµο 

οριστικοποιείται. Σε περίπτωση που ο παραβάτης προβάλλει γραπτώς επαρκείς 

αντιρρήσεις, κατά την έγγραφη αιτιολογηµένη κρίση του Υπηρεσιακού Προϊσταµένου του 

αρµόδιου ελεγκτικού οργάνου, το πρόστιµο µειώνεται ή διαγράφεται.  

 

10. Μετά την έγγραφη και αιτιολογηµένη µείωση ή διαγραφή του προστίµου από τον 

προαναφερόµενο Υπηρεσιακό Προϊστάµενο, τα ελεγκτικά όργανα οφείλουν να 

ενηµερώσουν σχετικά το Βιβλίο Αναφοράς της επιχείρησης. 

 

11. Η καταγραφή πειθαρχικών κυρώσεων στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του 

παραβάτη υπαλλήλου (παρ. 5 άρθρο 2 Κ.Υ.Α.) γίνεται από το αρµόδιο Υπηρεσιακό 

Συµβούλιο στο οποίο οι ελεγκτικές αρχές υποβάλλουν επιτόπου σχετικό πόρισµα του 

διενεργηθέντος ελέγχου. 

 

12. Ειδικότερα την ευθύνη για την εφαρµογή του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου και τον 

έλεγχο στους χώρους ευθύνης τόσο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας όσο και του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (π.χ. στρατιωτικές µονάδες, φυλακές, δικαστήρια κλπ.) φέρουν οι 

αρµόδιοι Υπηρεσιακοί φορείς που ορίζονται από τα ανωτέρω Υπουργεία. 
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13. Οι επόπτες δηµόσιας υγείας που υπηρετούν σε ∆ήµους ασκούν και τον έλεγχο της 

εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσµατος (Ν. 3868/2010,  

Κ.Υ.Α 104720/ 2010). 

 

14. Τα εντεταλµένα αρµόδια ελεγκτικά όργανα φέρουν και επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια 

των ελέγχων την ταυτότητα της υπηρεσίας τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 

ταυτότητα και µέχρι την έκδοσή της, η αρµόδια Υπηρεσία χορηγεί βεβαίωση στα ελεγκτικά 

όργανα προκειµένου να διεξαχθούν οι έλεγχοι σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία 

του Άρθρου 2 της σχετικής Κ.Υ.Α. 

 

15. Αρµόδιο κέντρο ενηµέρωσης, επικοινωνίας και αναφοράς του κοινού είναι η τηλ. 

γραµµή 1142.       

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 

        

 

 

Α. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. Υπουργού 

2. Γρ. Υφυπουργών 

3. Γρ. Γενικών Γραµµατέων 

4. Γρ. Γενικών ∆ιευθυντών 

5. Όλες τις ∆/νσεις και τα Αυτοτελή Τµήµατα του Υ.Υ.Κ.Α. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Προεδρία της ∆ηµοκρατίας 

2. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού. 

3. Γραφείο Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

1. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Γρ. κ. Προέδρου 

Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα 

2. Όλα τα Υπουργεία 

Γρ. κ.κ. Υπουργών 

Γρ. κ.κ. Αναπληρωτών Υπουργών 

Γρ. κ.κ. Υφυπουργών 

Γρ. κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 

(µε την παράκληση να ενηµερώσουν άµεσα όλες 

τις Γεν. ∆/νσεις, ∆/νσεις των Υπηρεσιών τους,  
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φορείς, οργανισµούς, ιδρύµατα κλπ.) 

3. Όλες τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας 

Γραφείο κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 

(µε την παράκληση να ενηµερώσουν άµεσα  

τις Νοµαρχίες, Ο.Τ.Α., Φορείς αρµοδιότητάς τους) 

4. Όλες τις Υ.ΠΕ. 

Γραφείο κ.κ. ∆ιοικητών 

(µε την παράκληση να ενηµερώσουν όλους τους φορείς αρµοδιότητάς τους). 

5. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 

(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη του ανά την επικράτεια). 

6. Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία 

(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη της ανά την επικράτεια). 

7. Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο 

(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη του ανά την επικράτεια). 

8. Πανελλήνιο ∆ικηγορικό Σύλλογο 

(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη του ανά την επικράτεια). 

9. Τεχνικό Επιµελητήριο 

(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη του). 

Νίκης 4, Τ.Κ. 10563 Αθήνα. 

10. Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη του) 

Ακαδηµίας 7 , Τ.Κ. 10671 Αθήνα. 

11. Α∆Ε∆Υ 

Γρ. κ. Προέδρου, Ψύλλα 2 & Φιλελλήνων, Τ.Κ. 10557 Αθήνα. 

12. ΓΣΕΕ 

Γρ. κ. Προέδρου 

Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, Τ.Κ. 10434. 

13. Ένωση ∆ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδας 

Υπερείδου 7 Αθήνα, Τ.Κ. 10558. 

14. ΣΕΒ 

Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 10557 Αθήνα. 

(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη του) 

15. ΓΣΕΒΕΕ 

Γραφείο κ. Προέδρου  

(µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα µέλη της) 

16.  Σ.Ε.Υ.Υ.Π.,  

Πειραιώς 205, Ταύρος. 

17.  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,  

Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι. 

18.  Ε.Σ.∆.Υ., Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα. 

19. ΠΕΕ∆Υ, Γλαδστωνός 10 Αθήνα 

20.  Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Ενοικιαστών Περιπτερούχων και Καπνοπωλών 

Ελλάδας, Όθωνος 10, Τ.Κ. 10557 Αθήνα. 


