
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

1 . Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το ν. 3868/2010.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

(ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

(ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)

1 Κάπνισμα  στους

κλειστούς  χώρους  των

νοσηλευτικών

ιδρυμάτων  και  των

φορέων  παροχής

υπηρεσιών  υγείας  και

πρόνοιας 

-Ανοχή ή μη επέμβαση του

Υπευθύνου         -Μη

πραγματοποίηση συστάσεων στους

παραβάτες

-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή

των παραβάσεων

-Μη Ανάρτηση της σήμανσης των

Παραρτημάτων Γ’ και Δ’

-Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε

διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση

της παράβασης

-Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων

-Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα

αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή

του ελέγχου

500 € για κάθε

παράβαση

100 € για

κάθε

παράβαση  

2 Κάπνισμα  στους

χώρους  νηπιαγωγείων,

παιδικών  σταθμών,

βρεφονηπιακών

σταθμών  παιδότοπων

κλειστών  και  υπαίθριων

και όλων των ιδρυμάτων

Α’βάθμιας,  Β΄βάθμιας

και  Γ΄βάθμιας

εκπαίδευσης,  δημόσιων

και ιδιωτικών

-Ανοχή ή μη επέμβαση του

Υπευθύνου         

-Μη πραγματοποίηση συστάσεων

στους παραβάτες

-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή

των παραβάσεων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος        

-Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε

διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση

της παράβασης

-Μη κλήση των αρμοδίων οργάνων

-Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα

αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή

του ελέγχου    

500 € για κάθε

παράβαση

100 € για

κάθε

παράβαση



3 Κάπνισμα  σε  κλειστούς

χώρους  διεξαγωγής

αθλοπαιδιών,  ομαδικών

αθλημάτων  και

αθλητικών εκδηλώσεων 

 

-Ανοχή ή μη επέμβαση του

Υπευθύνου              

-Μη πραγματοποίηση συστάσεων

στους παραβάτες

-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή

των παραβάσεων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος              

-Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα

αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή

του ελέγχου   

500 € για κάθε

παράβαση 

50 € για

κάθε

παράβαση

4 Κάπνισμα  σε  κλειστούς

ιδιωτικούς  χώρους

εργασίας

-Ανοχή ή μη επέμβαση του

Υπευθύνου        -Μη πραγματοποίηση

συστάσεων στους παραβάτες

-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή

των παραβάσεων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος            -Μη ανταπόκριση του

υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την

πραγματοποίηση της παράβασης

-Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα

αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή

του ελέγχου

500 € για κάθε

παράβαση

50 € για

κάθε

παράβαση

5 Κάπνισμα  στους

κλειστούς  ή

στεγασμένους  χώρους

των  καταστημάτων

υγειονομικού

ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)

συμπεριλαμβανομένων

και των χώρων παροχής

υπηρεσιών διαδικτύου

-Ανοχή ή μη επέμβαση του

Υπευθύνου             -Μη

πραγματοποίηση συστάσεων στους

παραβάτες

-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή

των παραβάσεων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος           -Μη ανταπόκριση του

υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την

πραγματοποίηση της παράβασης

-Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα

αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή

του ελέγχου

500 € για κάθε

παράβαση

Σημείωση:

στα ΚΥΕ με

τραπεζοκαθίσματα

στον εσωτερικό

χώρο σε δημοτικά

διαμερίσματα άνω

των 2000

κατοίκων το

πρόστιμο είναι 600

€

50 € για

κάθε

παράβαση



6 Κάπνισμα στους παντός

είδους  κλειστούς

χώρους αναμονής

Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

-Μη πραγματοποίηση συστάσεων

στους παραβάτες

-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή

των παραβάσεων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος        -Μη ανταπόκριση του

υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την

πραγματοποίηση της παράβασης

-Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα

αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή

του ελέγχου

500 € για κάθε

παράβαση 

50 € για

κάθε

παράβαση

7 Κάπνισμα  στα

αεροδρόμια,  εκτός  των

χώρων καπνιστών   

Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

-Μη πραγματοποίηση συστάσεων

στους παραβάτες

-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή

των παραβάσεων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος               -Μη ανταπόκριση

του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για

την πραγματοποίηση της παράβασης

-Ανοχή ή μη επέμβαση του

Υπευθύνου         -Μη συνεργασία του

υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα

κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου

500 € για κάθε

παράβαση

50 € για

κάθε

παράβαση

8 Κάπνισμα  στους

σταθμούς  μεταφορικών

μέσων  και  επιβατικών

σταθμών λιμένων  

Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

-Μη πραγματοποίηση συστάσεων

στους παραβάτες

-Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή

των παραβάσεων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος              -Μη ανταπόκριση

του υπευθύνου σε διαμαρτυρία για

την πραγματοποίηση της παράβασης

- Μη συνεργασία του υπευθύνου με

τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή

του ελέγχου

500 €  για κάθε

παράβαση

50 € για

κάθε

παράβαση



9 Κάπνισμα  στα  παντός

είδους κυλικεία 

Ανοχή ή μη επέμβαση του Υπευθύνου

-Μη πραγματοποίηση συστάσεων

στους         -Μη λήψη μέτρων για την

αποτροπή των παραβάσεων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος             -Μη ανταπόκριση του

υπευθύνου σε διαμαρτυρία για την

πραγματοποίηση της παράβασης

500 € για κάθε

παράβαση

50 €  για

κάθε

παράβαση

10 Κάπνισμα  στα  παντός

είδους  μέσα  μαζικής

μεταφοράς

συμπεριλαμβανομένων

των  επιβατηγών

δημόσιας  χρήσης

αυτοκινήτων, με μετρητή

(ταξί) και αγοραίων

-Μη ανάρτηση απαγορευτικού

σήματος            -Ανοχή ή μη

επέμβαση του Υπευθύνου

-Μη ανταπόκριση του υπευθύνου σε

διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση

της παράβασης

-Μη πραγματοποίηση συστάσεων

στους παραβάτες

-Μη συνεργασία του υπευθύνου με τα

αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή

του ελέγχου

500 € για κάθε

παράβαση

50 € για

κάθε

παράβαση

11. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερθείσες η επανάληψη της παράβασης διπλασιάζει το αμέσως

προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο (γεωμετρική αύξηση προστίμων).                                                               

12.  Ειδικά  για  τους  δημοσίους  λειτουργούς,  δημοσίους  υπαλλήλους,  υπαλλήλους  ΟΤΑ,  υπαλλήλους

Ν.Π.Δ.Δ.,  Ν.Π.Ι.Δ.  και  υπαλλήλους  του  δημοσίου  τομέα  στους  χώρους  όπου  είναι  εγκατεστημένες  οι

υπηρεσίες τους, το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι αντίστοιχο των διοικητικών που επισύρει η ίδια

παράβαση, ήτοι: 4. Κάπνισμα σε χώρους εργασίας, 6. Κάπνισμα σε χώρους αναμονής, 9. Κάπνισμα στα

κυλικεία. Αναλυτικά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1.Κάπνισμα  σε  δημόσιους  χώρους

εργασίας

2.  Κάπνισμα  σε  χώρους  αναμονής

δημοσίων υπηρεσιών

3.  Κάπνισμα  στα  κυλικεία  δημοσίων

υπηρεσιών

Στον  Προϊστάμενο

επιβάλλεται πρόστιμο 500€

για κάθε παράβαση

Στον  καπνίζοντα

επιβάλλεται  πρόστιμο  50€

για κάθε παράβαση

2.  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  στους  υπευθύνους  των  καταστημάτων,  των

περιπτέρων κτλ.  για  Παραβάσεις  που αφορούν την πώληση προϊόντων καπνού και  αλκοόλ σε



ανηλίκους,  την  εργασία  ανηλίκων  σε  χώρους  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  και  λοιπές  σχετικές

παραβάσεις σύμφωνα με το ν.3868/2010.

1 Πώληση προϊόντων καπνού από και προς ανηλίκους    1000 € για κάθε

παράβαση

2 Πώληση προϊόντων καπνού ή αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους από

επιχείρηση που δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή αλκοολούχα ποτά    

1000 € για κάθε

παράβαση

3 Πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 1000 € για κάθε

παράβαση

4 Κατασκευή,  προβολή,  εμπορία,  πώληση  αντικειμένων  που  έχουν  την

εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού

1000 € για κάθε

παράβαση

5 Κατασκευή,  προβολή,  εμπορία,  πώληση  του  προϊόντος  ηλεκτρονικού

τσιγάρου (εκτός  της  περίπτωσης  έγκρισης  αυτού  με  βάση την  Κ.Υ.Α.

περί προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης).    

1000 € για κάθε

παράβαση

6 Κυκλοφορία προϊόντων που διατίθενται για τη διακοπή του καπνίσματος

(εκτός  των  περιπτώσεων  έγκρισης  αυτών  με  βάση  την  Κ.Υ.Α.  περί

προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση της έγκρισης)

1000 € για κάθε

παράβαση

7 Πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης ή 

πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη

των είκοσι τεμαχίων

1000 € για κάθε

παράβαση

8 Μη ανάρτηση σε εμφανές σημείο στους χώρους πώλησης των 

προϊόντων καπνού, της ένδειξης σχετικά με την απαγόρευση πώλησης 

προϊόντων καπνού σε ανηλίκους

  500 € για κάθε

παράβαση

9 Είσοδος ανηλίκων σε μπαρ και κάθε είδους κέντρο διασκέδασης, όπου 

πωλείται αλκοόλ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών 

εκδηλώσεων

1000 € για κάθε

παράβαση

10 Παραμονή ανηλίκων σε μπαρ καθώς και κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών από ανηλίκους σε όλους τους χώρους διασκέδασης, 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων     

1000 € για κάθε

παράβαση

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ στους διαφημιστές και διαφημιζόμενους για παράβαση

των διατάξεων του Ν 3868/2010 περί απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού

1 Διαφήμιση και προώθηση κάθε μορφής (κινητή διαφήμιση, προωθητικές

ενέργειες κτλ.) προϊόντων καπνού στους παντός είδους εξωτερικούς και

υπαίθριους χώρους. Όπως ορίζονται οι εξωτερικοί χώροι και οι υπαίθριοι

κατά την παρ.3 του άρθρ.17 του ν. 3868/2010    

2000 € για κάθε παράβαση και για

κάθε παραβάτη



2 Διαφήμιση  και  προώθηση  κάθε  μορφής  προϊόντων  καπνού  στους

εσωτερικούς  χώρους,  εξαιρουμένων  των  εσωτερικών  χώρων  των

σημείων πώλησης της παρ. 3 του άρθ. 17 του Ν.3868/2010    

2000 €  για κάθε παράβαση

3 Τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες, (εκτός των καταστημάτων

αφορολογήτων  ειδών,  περιπτέρων  και  καταστημάτων  που  πωλούν

αποκλειστικά προϊόντα καπνού).    

1500 € για κάθε παράβαση

4 Διαφήμιση, πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας,

σε χώρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και

ιδιωτικού  δικαίου,  καθώς  και  στα  κυλικεία  των  ιδρυμάτων  και  των

υπηρεσιών αυτών

1500 € για κάθε παράβαση

5 Κάθε μορφής συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού,

κάθε  μορφής  διαφημιστική  προβολή  ή  καταχώρηση,  σύμφωνα  με  τις

οποίες η χρήση προϊόντων καπνού εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την

υγεία    

5000 €  για κάθε παράβαση

6 Δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού 2000 € για κάθε παράβαση

Σημειώνεται ότι:

Η ύπαρξη βιβλίου αναφοράς απαιτείται σε αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου και σε

όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η θεώρηση του βιβλίου αναφοράς γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή

Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς ή η μη δήλωση της απώλειάς του αποτελεί  παράβαση (μη

συνεργασία υπευθύνου με τα ελεγκτικά όργανα)

υποτροπή νοείται η επανάληψη παράβασης (ίδιας ή διαφορετικής) που βεβαιώνεται στον ίδιο

δημόσιο χώρο ή κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μεταγενέστερο έλεγχο

Έλεγχος στους χώρους ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Δικαιοσύνης

διενεργείται από υπηρεσιακούς φορείς που ορίζονται από τα  εν λόγω Υπουργεία

Η πώληση προϊόντων καπνού επιτρέπεται μόνο σε περίπτερα, καπνοπωλεία και Υπεραγορές

Τροφίμων στο χώρο μετά τα ταμεία σε κλειστές προθήκες και με τη μεσολάβηση υπαλλήλου

Απαγορεύεται  η  κάθε  είδους  διαφήμιση  και  προώθηση  προϊόντων  καπνού  σε  όλους  τους

χώρους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι πώλησης

προϊόντων καπνού



Εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο

περιβάλλον χώρος του περιπτέρου

Το κάπνισμα απαγορεύεται 

α) στο 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 οικοπέδου», β)στις στοές ισόγειες, υπόγειες,

υπέργειες, γ)στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων και των καταστημάτων εφόσον έχουν σκέπαστρο

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

διαχωριστικά),  δ)στους  χώρους  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.

Το κάπνισμα επιτρέπεται 

α) Στα καζίνο και κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική, 

β)στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όλων των δημόσιων

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

γ)στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και των κτιρίων που έχουν ομπρέλες ή σκίαστρα –

τέντες, 

δ)  στους  χώρους  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, 

ε) στα μπαλκόνια και στις ταράτσες των κτιρίων, 

στ)στο  αίθριο  των  κτιρίων  και  καταστημάτων,  που  είναι  ανοικτό  (χωρίς  στέγαστρο  οποιασδήποτε

μορφής).

Στην περίπτωση (α) πρέπει: 1.να έχει καταβληθεί μέχρι τις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους το ειδικό τέλος

και  να επιδεικνύεται  η απόδειξη καταβολής μαζί  με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος σε κάθε

έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, 2.ο χώρος καπνιζόντων να έχει μέγιστο  εμβαδόν έως το ½

των τετραγωνικών του ωφέλιμου εμβαδού του καταστήματος (αίθουσα πελατών) 


