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Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α’ /3.8.2010):
Όπωσ ιςχύει:
Άρθρο 1
Προςταςύα ανηλύκων
1. Η προςταςύα των ανηλύκων από τη χρόςη προώόντων καπνού και την
κατανϊλωςη αλκοόλ ανόκει ςτην αρμοδιότητα του Τπουργεύου Τγεύασ
και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ και αςκεύται από τη Διεύθυνςη Εξαρτόςεων
τησ Γενικόσ Διευθύνςεωσ Δημόςιασ Τγεύασ.
2. Κατϊ την ϋννοια του παρόντοσ νόμου:
α) προώόντα καπνού εύναι όςα παραςκευϊζονται εξ ολοκλόρου ό εν μϋρει
από φύλλα καπνού ωσ πρώτη ύλη και προορύζονται για χρόςη μϋςω
ειςπνοόσ, μύζηςησ ό μϊςηςησ,
β) ανόλικοι εύναι όποιοι δεν ϋχουν ςυμπληρώςει το δϋκατο όγδοο ϋτοσ
τησ ηλικύασ τουσ.
Άρθρο: 2
Ρυθμύςεισ για τα προώόντα καπνού
1. Από τη δημοςύευςη του παρόντοσ απαγορεύεται:
α) η πώληςη προώόντων καπνού ςε ανηλύκουσ και από ανηλύκουσ,
β) η τοποθϋτηςη προώόντων καπνού ςε προθόκεσ καταςτημϊτων,
εξαιρουμϋνων των καταςτημϊτων αφορολογότων ειδών, των
περιπτϋρων και των καταςτημϊτων που πωλούν αποκλειςτικϊ προώόντα
καπνού,
γ) η καταςκευό, προβολό, εμπορύα και πώληςη αντικειμϋνων που ϋχουν
την εξωτερικό μορφό προώόντων καπνού, καθώσ και το ηλεκτρονικό
τςιγϊρο με την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 2 του παρόντοσ ϊρθρου,
δ) η διαφόμιςη και πώληςη προώόντων καπνού ςε χώρουσ Τπηρεςιών
Τγεύασ και εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων όλων των βαθμύδων Δημοςύου και

Ιδιωτικού Δικαύου, καθώσ και ςτα κυλικεύα των Ιδρυμϊτων και των
Τπηρεςιών αυτών,
ε) η πώληςη προώόντων καπνού και το κϊπνιςμα ςε χώρουσ παροχόσ
υπηρεςιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητόσ νοημοςύνησ και
ςτ) η κατανϊλωςη προώόντων καπνού ςε κλειςτούσ χώρουσ διεξαγωγόσ
αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημϊτων και αθλητικών εκδηλώςεων.
ζ) Η κϊθε εύδουσ διαφόμιςη και προώθηςη προώόντων καπνού ςε όλουσ
τουσ εξωτερικούσ, υπαύθριουσ και εςωτερικούσ χώρουσ. Εξαιρούνται ςι
εςωτερικού χώροι των ςημεύων πώληςησ προώόντων καπνού.
Ωσ εξωτερικόσ χώροσ νοεύται και η πρόςοψη και λοιπϋσ πλευρϋσ του
κουβουκλύου, οι τϋντεσ και ο περιβϊλλων χώροσ του περιπτϋρου. Οι
υπαύθριοι χώροι λογύζονται κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου Ι του ν.
2946/2001 (ΥΕΚ 224 Α΄). τουσ εςωτερικούσ χώρουσ περιλαμβϊνονται
ενδεικτικϊ οι κινηματογρϊφοι, τα θϋατρα, οι ςτρατιωτικϋσ μονϊδεσ, τα
Δικαςτόρια, όλα τα καταςτόματα υγειονομικού ενδιαφϋροντοσ, τα
ξενοδοχεύα και πϊςησ φύςεωσ τουριςτικϊ καταλύματα, καθώσ και τα
εμπορικϊ καταςτόματα.
η) Απαγορεύεται η προβολό διαφημιςτικών μηνυμϊτων Προώόντων
καπνού ςτουσ κινηματογρϊφουσ.
2. Απαγορεύεται από τη δημοςύευςη του παρόντοσ, χωρύσ την
προηγούμενη ϋγκριςη του Τπουργεύου Τγεύασ και Κοινωνικόσ
Αλληλεγγύησ:
(α) κϊθε ςυνοδευτικό ϋνδειξη ςε ςυςκευαςύεσ προώόντων καπνού, καθώσ
και κϊθε μορφό διαφημιςτικόσ προβολόσ ό καταχώριςησ, ςύμφωνα με
τισ οπούεσ η χρόςη των προώόντων καπνού εμφανύζει μειωμϋνο κύνδυνο
για την υγεύα και
(β) η κυκλοφορύα προώόντων, που διατύθενται για τη διακοπό του
καπνύςματοσ. Με κοινό απόφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Τγεύασ
και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ ορύζονται οι προώποθϋςεισ και η διαδικαςύα
για τη χορόγηςη τησ ϋγκριςησ.
3. Μετϊ την πϊροδο ϋτουσ από τη δημοςύευςη του παρόντοσ
απαγορεύεται η πώληςη προώόντων καπνού με μηχανόματα αυτόματησ
πώληςησ, καθώσ και η πώληςη μεμονωμϋνων ςιγαρϋτων ό ςιγαρϋτων ςε
ςυςκευαςύα μικρότερη των εύκοςι τεμαχύων.
4. Απαγορεύεται η δωρεϊν διανομό προώόντων καπνού.
5. τουσ χώρουσ πώληςησ προώόντων καπνού αναρτϊται ςε εμφανϋσ
ςημεύο ϋνδειξη ςχετικϊ με την απαγόρευςη πώληςησ προώόντων καπνού
ςε ανηλύκουσ.

Άρθρο: 3
Απαγόρευςη χρόςησ προώόντων καπνού.
1. Εκτόσ από όςεσ απαγορευτικϋσ ό περιοριςτικϋσ διατϊξεισ ιςχύουν και
εφαρμόζονται όδη, απαγορεύεται πλόρωσ, από 1ησ Ιουλύου 2009, το
κϊπνιςμα και η κατανϊλωςη προώόντων καπνού ςτουσ ακόλουθουσ
χώρουσ:
(α) ςε όλουσ τουσ δημόςιουσ ό ιδιωτικούσ χώρουσ, κλειςτούσ ό
ςτεγαςμϋνουσ, που χρηςιμοποιούνται για την παροχό εργαςύασ, καθώσ
και των χώρων που χρηςιμοποιούνται για την παραςκευό προώόντων
καπνού,
(β) ςε όλα τα καταςτόματα υγειονομικού ενδιαφϋροντοσ, ιδύωσ τα
καταςτόματα παραςκευόσ και προςφορϊσ φαγητών, ποτών,
γλυκιςμϊτων, κϊθε εύδουσ παραςκευαςμϊτων γϊλακτοσ, μικτών
καταςτημϊτων και κϋντρων διαςκϋδαςησ κατϊ την ϋννοια των
διατϊξεων των ϊρθρων 5, 37, 38, 39, 40 και 41 τησ υπ` αριθμ.
Α1β/8577/1983 Τγειονομικόσ Διϊταξησ (ΥΕΚ 526 Β`), εξαιρουμϋνων των
εξωτερικών τουσ χώρων, ςε περύπτωςη που εύναι περιμετρικϊ ανοικτού
ςε δύο πλευρϋσ τουλϊχιςτον. Ωσ «εςωτερικόσ χώροσ», για την εφαρμογό
του παρόντοσ, νοεύται και το αύθριο ό ο χώροσ με ςυρόμενη ό
αποςπώμενη οροφό, όπωσ και κϊθε χώροσ, με ςκϋπαςτρο και ταυτόχρονα
κλειςμϋνοσ με οποιονδόποτε τρόπο περιμετρικϊ,
(γ) ςτουσ παντόσ εύδουσ κλειςτούσ χώρουσ αναμονόσ,
(δ) ςτα αεροδρόμια, εξαιρουμϋνων των χώρων που ειδικϊ θα
προςδιοριςτούν για τουσ καπνιςτϋσ,
(ε) ςτουσ ςταθμούσ μεταφορικών μϋςων και επιβατικών ςταθμών
λιμϋνων,
(ςτ) ςτα παντόσ εύδουσ κυλικεύα,
(ζ) ςτα παντόσ εύδουσ μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ ςυμπεριλαμβανομϋνων
των επιβατηγών δημόςιασ χρόςησ αυτοκινότων, με μετρητό (ταξύ) και
αγοραύων. Με απόφαςη του Τπουργού Τγεύασ και Κοινωνικόσ
Αλληλεγγύησ δύναται να υπϊγονται και ϊλλοι χώροι ςτην απαγόρευςη
του παρόντοσ ϊρθρου.
2. Η απαγόρευςη του καπνύςματοσ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 1 του
παρόντοσ ϊρθρου ιςχύει από 1.9.2010. Εξαιρούνται τα καζύνο και τα
κϋντρα διαςκϋδαςησ, ϊνω των 300 τ.μ., με ζωντανό μουςικό, για τα οπούα
η απαγόρευςη του καπνύςματοσ ιςχύει από 1.6.2011. Με απόφαςη του
Τπουργού Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ καθορύζονται οι όροι και
προώποθϋςεισ ςυμμόρφωςησ των καζύνο και των κϋντρων αυτών για τη
μεταβατικό περύοδο.
Άρθρο: 4
Ρύθμιςη για τα αλκοολούχα ποτϊ.

Απαγορεύεται ςε ανηλύκουσ η εύςοδοσ και παραμονό, καθώσ και η
οποιαςδόποτε μορφόσ απαςχόληςη ςε κϋντρα διαςκεδϊςεωσ και αμιγό
μπαρ, καθώσ και η κατανϊλωςη αλκοολούχων ποτών ςε όλα τα δημόςια
κϋντρα, εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων ιδιωτικών εκδηλώςεων.
Άρθρο: 5
Υορεύσ προςταςύασ και ελϋγχου για τη χρόςη καπνού και αλκοόλ.
11. το Τπουργεύο Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ αρμόδια για
θϋματα καπνού και αλκοόλ εύναι η Διεύθυνςη Εξαρτόςεων τησ Γενικόσ
Διεύθυνςησ Δημόςιασ Τγεύασ.
2. Η Διεύθυνςη Εξαρτόςεων, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη
ύμβαςη Πλαύςιο του Παγκόςμιου Οργανιςμού Τγεύασ για τον ϋλεγχο του
καπνού, που κυρώθηκε με το ν. 3420/2005 (ΥΕΚ 298 Α`) εύναι αρμόδια
για:
α) την ανϊπτυξη τησ εθνικόσ ϋρευνασ και το ςυντονιςμό των
ερευνητικών προγραμμϊτων ςτον τομϋα του ελϋγχου του καπνού και του
αλκοόλ,
β) την προώθηςη, ενθϊρρυνςη και ανϊπτυξη τησ ϋρευνασ αναφορικϊ με
τουσ καθοριςτικούσ παρϊγοντεσ και τισ ςυνϋπειεσ τησ κατανϊλωςησ
καπνού και αλκοόλ, τησ ϋκθεςησ ςε καπνό, καθώσ και τησ ϋρευνασ για τον
εντοπιςμό εναλλακτικών καλλιεργειών,
γ) την εκπαύδευςη και υποςτόριξη όλων όςων εμπλϋκονται ςε
δραςτηριότητεσ ελϋγχου του καπνού και του αλκοόλ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ϋρευνασ, τησ εφαρμογόσ και τησ αξιολόγηςησ,
δ) την καθιϋρωςη, ςε ςυνεργαςύα με το Κϋντρο Ελϋγχου και Πρόληψησ
Νοςημϊτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ενόσ εθνικού ςυςτόματοσ επιδημιολογικόσ
παρακολούθηςησ τησ κατανϊλωςησ καπνού και αλκοόλ, καθώσ και των
ςχετικών κοινωνικών και οικονομικών δεικτών και δεικτών υγεύασ,
ε) τη ςυγκρότηςη και την ενημϋρωςη βϊςησ δεδομϋνων με αντικεύμενο
τη νομοθεςύα και τουσ κανονιςμούσ ελϋγχου, πληροφορύεσ αναφορικϊ με
την εφαρμογό τουσ και τη ςχετικό νομολογύα,
ςτ) τη ςυνεργαςύα με τα κατϊ περύπτωςη αρμόδια όργανα ϊλλων χωρών,
καθώσ και με διεθνεύσ ό περιφερειακούσ οργανιςμούσ, για την υλοπούηςη
των ςκοπών και δρϊςεων τουσ και για την ανϊπτυξη προγραμμϊτων
περιφερειακού και παγκόςμιου ελϋγχου του καπνού,
ζ) τη διατύπωςη γνώμησ ό τη διαχεύριςη, κατόπιν ςχετικόσ αποφϊςεωσ
του Τπουργού Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, κϊθε ϊλλου
ζητόματοσ που αφορϊ τον καπνό, το αλκοόλ και τα προώόντα τουσ και

η) τη δημιουργύα, ςε ςυνεργαςύα με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, ενόσ
εθνικού ςχεδύου πρόληψησ, που καθορύζεται με απόφαςη του Τπουργού
Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, ςε θϋματα καπνού και αλκοόλ.
Σα όργανα ελϋγχου τησ εφαρμογόσ τησ νομοθεςύασ για την απαγόρευςη
του καπνύςματοσ υποχρεούνται να υποβϊλουν εξαμηνιαύεσ αναφορϋσ και
ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα ςτη Διεύθυνςη Εξαρτόςεων τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ
Δημόςιασ Τγεύασ του Τπουργεύου Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ. Με
βϊςη τισ αναφορϋσ και τα ςτοιχεύα αυτϊ ςυντϊςςεται ετόςια ϋκθεςη, η
οπούα υποβϊλλεται ςτον Τπουργό Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ
3. το ώμα Επιθεωρητών Τπηρεςιών Τγεύασ και Πρόνοιασ (ΕΤΤΠ)
ςυνιςτϊται Σομϋασ Ελϋγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οπούοσ εύναι αρμόδιοσ
για τον ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ του παρόντοσ, καθώσ και τησ κεύμενησ
νομοθεςύασ, κοινοτικόσ και εθνικόσ, για την προςταςύα από τον καπνό
και το αλκοόλ. και διαχειρύζεται ςχετικϋσ καταγγελύεσ παραβϊςεων του
νόμου. Με απόφαςη του Τπουργού Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, ο
Σομϋασ Ελϋγχου ςτελεχώνεται, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του ν.
2920/2001 (ΥΕΚ 131 Α`), με υπαλλόλουσ του Τπουργεύου Τγεύασ και
Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ, καθώσ και δημοςύων φορϋων που
εποπτεύονται από το Τπουργεύο Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ. Με
όμοια απόφαςη καθορύζονται τα θϋματα οργϊνωςησ και λειτουργύασ του
Σομϋα Ελϋγχου. Κατϊ τη διενϋργεια του καταςταλτικού ελϋγχου, οι κατϊ
τόπο αρμόδιεσ αςτυνομικϋσ και λιμενικϋσ αρχϋσ, κατόπιν αιτόματοσ του
Σομϋα Ελϋγχου, υποχρεούνται να παρϋχουν ϊμεςη ςυνδρομό.
Αρμόδιεσ αρχϋσ για τον ϋλεγχο εφαρμογόσ του παρόντοσ, τη βεβαύωςη
των παραβϊςεων και την επιβολό κυρώςεων εύναι οι Διευθύνςεισ
Δημόςιασ Τγεύασ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων, η δημοτικό
αςτυνομύα, καθώσ και οι λιμενικϋσ αρχϋσ ςτην περιοχό ευθύνησ τουσ.
Άρθρο: 6
Διοικητικϋσ κυρώςεισ.
1. Η παρϊβαςη των διατϊξεων για την απαγόρευςη του καπνύςματοσ από
τουσ δημόςιουσ λειτουργούσ, τουσ δημόςιουσ υπαλλόλουσ, τουσ
υπαλλόλουσ των νομικών προςώπων δημοςύου δικαύου και τουσ
υπαλλόλουσ του δημόςιου τομϋα, ςτουσ χώρουσ όπου εύναι
εγκατεςτημϋνεσ οι υπηρεςύεσ τουσ, αποτελεύ πειθαρχικό παρϊπτωμα και
τιμωρεύται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που διϋπουν την πειθαρχικό ευθύνη
τουσ.
2. ε όςουσ καπνύζουν ό καταναλώνουν προώόντα καπνού κατϊ παρϊβαςη
του ϊρθρου 3 επιβϊλλεται πρόςτιμο πενόντα (50) ϋωσ πεντακόςια (500)
ευρώ. Η υποτροπό λαμβϊνεται υπόψη για το ύψοσ του επιβαλλόμενου
προςτύμου.
3. ε κϊθε υπεύθυνο διαχεύριςησ και λειτουργύασ των χώρων τησ πρώτησ
παραγρϊφου του ϊρθρου 3, που ανϋχεται την παραβύαςη τησ διατϊξεων
του ϊρθρου 3, επιβϊλλεται πρόςτιμο από πεντακόςια (500) ϋωσ δϋκα

χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ. Η υποτροπό λαμβϊνεται υπόψη για το ύψοσ του
επιβαλλόμενου προςτύμου. την τϋταρτη υποτροπό ανακαλεύται
προςωρινϊ η ϊδεια λειτουργύασ του καταςτόματοσ υγειονομικού
ενδιαφϋροντοσ με απόφαςη τησ αρχόσ, η οπούα τη χορόγηςε, για χρονικό
διϊςτημα δϋκα (10) ημερών. την πϋμπτη υποτροπό ανακαλεύται
οριςτικϊ η ϊδεια λειτουργύασ με απόφαςη τησ αρχόσ, η οπούα τη
χορόγηςε.
4. ε όςουσ πωλούν προώόντα καπνού και αλκοόλ ςε ανηλύκουσ ό
ανϋχονται παραβύαςη τησ ςχετικόσ διϊταξησ του παρόντοσ επιβϊλλεται
πρόςτιμο από πεντακόςια (500) ϋωσ δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ. Η
υποτροπό λαμβϊνεται υπόψη για το ύψοσ του επιβαλλόμενου προςτύμου.
την τϋταρτη υποτροπό ανακαλεύται προςωρινϊ η ϊδεια λειτουργύασ με
απόφαςη τησ αρχόσ, η οπούα τη χορόγηςε, για χρονικό διϊςτημα δϋκα
(10) ημερών. την πϋμπτη υποτροπό ανακαλεύται οριςτικϊ η ϊδεια
λειτουργύασ με απόφαςη τησ αρχόσ, η οπούα τη χορόγηςε.
5. ε όςουσ παραβιϊζουν τισ διατϊξεισ του παρόντοσ ςχετικϊ με τη
διαφόμιςη προώόντων καπνού επιβϊλλεται πρόςτιμο από πεντακόςια
(500) ϋωσ δϋκα χιλιϊδεσ (10.000) ευρώ. Η υποτροπό λαμβϊνεται υπόψη
για το ύψοσ του επιβαλλόμενου προςτύμου. Πϋραν των ανωτϋρω,
κυρώςεισ που προβλϋπονται από ϊλλουσ νόμουσ διατηρούνται.
6. Με απόφαςη των Τπουργών Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ,
Οικονομικών, Εςωτερικών, Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλων
ςυναρμόδιων Τπουργών καθορύζονται τα όργανα, η διαδικαςύα ελϋγχου,
πιςτοπούηςησ των παραβϊςεων και επιβολόσ των πιο πϊνω προςτύμων,
το ύψοσ των προςτύμων, τα κριτόρια επιμϋτρηςησ του ύψουσ του
προςτύμου, η διαδικαςύα εύςπραξησ των προςτύμων, όπωσ και η διϊθεςη
των εςόδων και κϊθε ϊλλο ςχετικό Θϋμα.

