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 ΘΕΜΑ: Αποστολή της ΚΥΑ     «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας 
ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπομένων 
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(ΦΕΚ129/τΑ/3-8-2010).   

 
 
ΣΧΕΤ:α)   Ο Ν.3868/2010(ΦΕΚ129/τΑ/3-8-2010) περί αναβάθμισης του   
                 Ε.Σ.Υ. και άλλων  διατάξεων.  
           β)  Ο. Ν. 3730/2008 περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό, το    
                 αλκοόλ  και άλλες διατάξεις. 

                 γ)  Η ΚΥΑ  104720/2010/ΦΕΚ1315/τ.Β΄/25.8.2010 
                 δ) Η υπ. αριθμ. 103147/19-8-2010 Ερμηνευτική Εγκύκλιος. 
 
 
 Σε συνέχεια της ανωτέρω (δ)  σχετικής εγκυκλίου μας, σας αποστέλλουμε    
την σχετική (γ) ΚΥΑ αναφορικά με καθορισμό των οργάνων, της διαδικασίας 
ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των 
προβλεπομένων 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(ΦΕΚ129/τΑ/3-8-2010) για ενημέρωσή σας και  την πιστή τήρησή 
της. 
 Ειδικότερα για την εφαρμογή του ανωτέρου σχετικού νομοθετικού πλαισίου 
επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
 Απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα, από 1ης/9/2010 σε όλους τους 
κλειστούς δημόσιους και στους χώρους εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
Εκπαιδευτικούς στους Νοσηλευτικούς χώρους, στα μέσα και στους 



σταθμούς μαζικής μεταφοράς, στους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, 
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κ.λ.π. 
 
Την εποπτεία για την εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, ασκεί το 
ΥΥΚΑ μέσω της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας. 
 
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και όργανα ελέγχου βεβαίωσης των παραβάσεων και  
επιβολής κυρώσεων ορίζονται οι Υγειονομικές υπηρεσίες των οργανισμών 
Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α & Β βαθμού., η Δημοτική 
Αστυνομία, οι Λιμενικές αρχές και το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 
 
Πρόστιμα επιβάλλονται τόσο στους παραβάτες του Ν 3868/2010 αλλά 
και στους υπευθύνους των χώρων εργασίας ή υγειονομικού 
ενδιαφέροντος κ.λ.π. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να φροντίζουν για την 
ανάρτηση απαγορευτικού σήματος στο χώρο ευθύνης τους, την 
απομάκρυνση των σταχτοδοχείων, την σύσταση στους παραβάτες και την 
συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές καθώς επίσης θα πρέπει να 
προμηθευτούν «Βιβλίο Αναφοράς του Ν.3868/2010». 
Αριθμημένο και θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της ΚΥΑ (σχετ. γ). 
 
 Στους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας των  χώρων όπου 
απαγορεύεται δια του Νόμου το κάπνισμα καθώς επίσης και σε όσους 
πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους ή διαφημίζουν προϊόντα 
καπνού τα πρόστιμα κυμαίνονται από 500 έως 10.000 ευρώ, όπως 
περιγράφονται κατά περίπτωση στο παράρτημα Α της ΚΥΑ (σχετ. γ). Τα 
πρόστιμα σε κάθε υποτροπή διπλασιάζονται και στην τέταρτη υποτροπή 
σφραγίζεται προσωρινά το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για δέκα 
μέρες. Στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια αυτού.(άρθρο 
3 παράγραφος 2 εδάφια γ και δ  της ΚΥΑ  σχετ. γ). 
 
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ 
σε ανήλικους  και όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του Νόμου 3868/2010 
σχετικά με την διαφήμιση προϊόντων καπνού κυμαίνονται από 500 έως 
10.000 ευρώ (άρθρο 3 παράγραφος 1 της ΚΥΑ σχετ. γ). 
 
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα στους καπνίζοντες κυμαίνονται από 50 έως 500 
ευρώ. Επειδή τα Νοσηλευτικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποτελούν 
ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους τα πρόστιμα εκεί θα ξεκινούν από 100 ευρώ,για 
τους παραβάτες καπνιστές. 
 
 Επισημαίνεται επιπροσθέτως ότι η παράβαση του ισχύοντος Νόμου από 
υπαλλήλους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στις υπηρεσίες τους επισύρει  
Πειθαρχικές και Διοικητικές Κυρώσεις.  
 
Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες πιστής εφαρμογής του 
νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος, με στόχο την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας. 



Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας –Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής –Τμήμα Υγειονομικών 
Κανονισμών τηλ. 210/5221089. 
 Στην περίπτωση που  πρόκειται για ενημέρωση του κοινού ή καταγγελίες 
παράβασης του Νόμου, να απευθύνεστε στην τηλεφωνική γραμμή 1142.  

 
ΣΥΝ: ΚΥΑ 104720/2010/ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/25.8.2010  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
1. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
   Γρ. κ. Προέδρου 
   Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 
2.Όλα τα Υπουργεία 
    Γρ. κ.κ. Υπουργών  
    Γρ. κ.κ. Αναπληρωτών Υπουργών 

          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
               ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 
              Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 

     Γρ. κ.κ. Υφυπουργών       
     Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
     (με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα όλες 
    τις Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις των Υπηρεσιών τους, φορείς, 
    οργανισμούς, ιδρύματα κ.λ.π.).  
3.Όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας 
   Γραφείο κ.κ. Διοικητών 
   (με την παράκληση να ενημερώσουν άμεσα τις 
   Νομαρχίες, Ο.Τ.Α., Φορείς αρμοδιότητάς τους).  
4.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
   (με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη 
   τους ανά την επικράτεια). 
5. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 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 Δικηγορικό Σύλλογο 
    (με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη 
    του ανά την επικράτεια). 
8. Τεχνικό Επιμελητήριο 

(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)  
Νίκης 4  Τ.Κ. 105 63 Αθήνα  

9. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
Ακαδημίας 7  Τ.Κ 106 71 Αθήνα 

10. ΑΔΕΔΥ  
Γραφείο κ. Προέδρου  
Ψύλλα 2 & Φιλελλήνων Τ.Κ. 105 57 Αθήνα 

11. ΓΣΕΕ  
Γραφείο κ. Προέδρου 
Πατησίων 69 & Αινιάνος 2 Τ.Κ. 104 34 
 

 



12.Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
     Υπερείδου 7 Αθήνα   Τ.Κ 10558 
13.Όλες τις Υ.Π.Ε. 

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

14.ΣΕΒ (με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
     Ξενοφώντος 5  
     Τ.Κ. 105 57 Αθήνα 
15.ΓΣΕΒΕΕ  

Γραφείο κ.Προέδρου 
    (με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη της) 
16. Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 
      Πειραιώς 205, Ταύρος 
17.Κ.Ε.Ε.Λ.Π.ΝΟ 

Αγράφων 3-5 Μαρούσι – Τ.Κ 151 23 
18.Ε.Σ.Δ.Υ. 
      Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 
19. ΠΕΕΔΥ 
     Γλαδστωνός 10 Αθήνα 
20.Ομοσπονδία επαγγελματιών Ενοικιαστών  
     Περιπτερούχων και καπνοπωλών Ελλάδας 
     Όθωνος 10  Τ.Κ 10557 Αθήνα 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Προεδρία της Δημοκρατίας 
2. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
3. Γραφείο Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου 
       
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.Γρ. Υπουργού 
2.Γρ. Υφυπουργού 
3.Γρ. Γενικών Γραμματέων 
4.Γρ. Γενικών Διευθυντών 

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


