
Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την 

μελέτη, διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών 

κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην 

διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & 

υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα)  
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Ο ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4633/16-10-2019 
 
ΘΕΜΑ: «ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  - ΑΥΤΟΦΩΡΟ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 
 
Θεωρούμε ότι η παρούσα ενημέρωση για την εφαρμογή του Νέου Αντικαπνιστικού Νόμου 

4633/16 -10 -2019 για τον συνάδελφο καταστηματάρχη ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ για την 

μοναδικότητα στην ερμηνευτική ΑΠΛΟΤΗΤΑ και την ουσιαστική του γνώση και 

εμπέδωσή του. 

Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου καταγράφουμε με λεπτομέρεια και σαφήνεια τους 

Νόμους που ψηφίστηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο για το κάπνισμα, 3730/2008 – 

3868/2010 – ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ 104720/2010 με ειδίκευση του πρόστιμου – 4419/2016 με 

την προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην κοινοτική οδηγία 40200/2014 και 

4633/16-10-2019. 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Υ.Ε ( ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

 

 Ευανάγνωστες πινακίδες και από τις δύο πλευρές του καταστήματος 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ. 

 Σε κανένα χώρο του καταστήματος σταχτοδοχείο (τασάκι). 

 Πλήρη συνεργασία του καταστηματάρχη με τα ελεγκτικά όργανα. 

 Βιβλίο Αναφοράς, αριθμημένο και θεωρημένο από τη Δημοτική Αρχή. 

 Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση και η πώληση καπνού ή προϊόντα καπνού. 
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 Απαγορεύεται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων. 

 Απαγορεύεται εκτός από το τσιγάρο, το κάπνισμα που προέρχεται από: 

α) Καπνός από φύλλα και άλλα φυσικά επεξεργασμένα η μη φυτικά. 

β) Καπνός πίπας. 

γ) Φυτικά προϊόντα για προϊόντα με βάση βότανα, φρούτα πρώτης ύλης 

φαγητού. 

δ) Ηλεκτρονικό τσιγάρο. 

ε) Η επαναπλήρωσης, δηλαδή δοχείο που περιέχει νικοτίνη το οποίο μπορεί 

να επαναχρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικό τσιγάρο. 

ζ) Συστατικό καπνού από οποιαδήποτε ύλη και αν προέρχεται  

η) Αρωματική που προσδίδει μυρωδική γεύση ακόμη και από φρούτα, 

μπαχαρικά, προϊόντα καπνού παντός είδους. 

 Απαγορεύεται καπνός για ναργιλέ ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί να 

καταναλωθεί μέσω ναργιλέ. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα και σε κέντρα διασκέδασης και καζίνο με τον Νέο 

Νόμο 4633/2019 ο οποίος κατήργησε την εξαίρεση που υπήρχε με τον 

προηγούμενο Νόμο. 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 Με τον Νέο Νόμο 4633/2019 Αστυνομία – Δημοτική Αστυνομία – Τουριστική 

Αστυνομία – Λιμενικό. 

 Μπορεί να λειτουργήσει συνεπικουρικά το ΣΕΤΕ και ελεγκτικά ο ΕΟΤ κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου υποχρεούται σε επίδειξη ταυτότητας. 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε οποιαδήποτε ώρα χωρίς περιορισμό χρόνου και συχνότητας, 

είτε με καταγγελία ή χωρίς καταγγελία χαρακτηρίζονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΑΥΤΟΦΩΡΟ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Δημιουργείται πλήρη μηχανογραφικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παραβάσεων για 

να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα το ζήτημα των παραβάσεων. 

 

 

 



 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

1. Σε περίπτωση 4 παραβάσεων η επιχείρηση κλείνει για 10 μέρες και στις 5 

παραβάσεις οριστικό κλείσιμο. 

2. Διπλασιάζεται το πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής. 

3. Το πρόστιμο επιδίδεται στον παραβάτη ή κοινοποιείται ή θυροκολλείται σε 

περίπτωση άρνησης. 

4. Εντός 10 ημερών δύναται να διατυπώσει ο παραβάτης τις αντιρρήσεις του. Εάν είναι 

επαρκείς οι αντιρρήσεις το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται. 

5. Σε περίπτωση άμεσης καταβολής του ποσού σε διάστημα 15 ημερών σημαίνει 

μείωση στο 5%. 

6. Τα έσοδα από τα πρόστιμα είναι κρατικά έσοδα από τα οποία δύναται να καλυφθούν 

για Δαπάνες Δημόσιας Υγείας.  

 

Πράξη επιβολής προστίμου με τον Νόμο 3868/2010 Καταχωρούμε με ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ. 

 

 

 
 
 

Με εκτίμηση 

Για το ΔΣ 
 
 

Ο Πρόεδρος 
Τσαπατσάρης Γρηγόριος 

 


