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     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                     Αθήνα 19/01/2011
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                     Αριθ.πρωτ.οίκ.7136
 Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
                                                                                          ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX

: Αριστοτέλους 17
: 10433  Αθήνα
: Τμήμα Γ
: 210 5221089
: 210 5233563

Όλες τις Περιφέρειες της Χώρας
Περιφερειακές Ενότητες
 Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας
Δ/νσεις Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονομικού 
Ελέγχου.

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή  Νομοθεσίας  για  την  απαγόρευση  του 
καπνίσματος»

Σχετ. : α)O Νόμος 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
β) Η ΚΥΑ 104720/2010 ΦΕΚ 1315/ τ. Β’/25-08-2010 Καθορισμός των οργάνων, 
της  διαδικασίας  ελέγχου  πιστοποίησης  των  παραβάσεων  και  επιβολής  των 
προβλεπόμενων 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 
(ΦΕΚ129Α’/3.8.2010).
γ) Η με αρίθ. Πρωτ.  Υ1γ/Γ.Π./οίκ.  105660/27-8-2010 εγκύκλιος αποστολής της 
παραπάνω  ΚΥΑ.
 δ) Η με αρίθ. Πρωτ. 103147/19-8-2010 εγκύκλιος για την εφαρμογή του 
     Ν.3868/2010..   
ε)  H με αρίθμ. Πρωτ. Γ.Π. 120995/30-9-2010 διευκρινιστική εγκύκλιος για την 
εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων 
καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους

   

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω σχετικών  και  μετά  από  μία  πρώτη  αξιολόγηση,  των 
αποτελεσμάτων εφαρμογής αυτών, επισημαίνουμε τα κατωτέρω: 
Το  Υπουργείο  Υγείας  είναι  αποφασισμένο  να  συνεχίσει  την  αντικαπνιστική  του 
πολιτική  για  την  προστασία  της  Δημόσιας  Υγείας  και  δεν  θα  επιτρέψει 
καθοιονδήποτε τρόπο να ατονήσουν τα μέτρα απαγόρευσης του καπνίσματος.

Οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί από 1-9-2010 έως σήμερα, δεν είχαν 
τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα.  Κρίνουμε  σκόπιμη  και  αναγκαία,  την  καταβολή  κάθε 
δυνατής προσπάθειας εκ μέρους σας, εντατικοποίησης των ελέγχων και εφαρμογής των 
νομοθετικών ρυθμίσεων για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος.
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 Η  επιβολή  κυρώσεων  όπως  αυτές  προβλέπονται  στο  ισχύον  θεσμικό  πλαίσιο 
αποτελεί αναγκαίο μέτρο και θα πρέπει να επιβάλλεται σε εκείνους που, συνειδητά, αν και 
έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους, δεν συμμορφώνονται.

Παρακαλούμε  να  καταβάλλετε  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  και  να  επιδείξετε  την 
απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας  πάντα με πνεύμα 
συνεργασίας και σεβασμού στους πολίτες. 

Υπενθυμίζουμε ότι αρμόδιο κέντρο ενημέρωσης, επικοινωνίας και αναφοράς είναι η 
γραμμή 1142 στην οποία θα πρέπει  να αποστέλλονται  εβδομαδιαίως τα αποτελέσματα 
των ελέγχων και των παραβάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.  

Η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται  σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις 
δικές τους ενέργειες. 

Του περιεχομένου της παρούσας, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι που ασκούν τον έλεγχο αναφορικά με τον καπνό.

Οι κ.κ Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι της Χώρας παρακαλούνται να παρέχουν 
κάθε  δυνατή  διευκόλυνση  στους  υπαλλήλους  του  ελεγκτικού  μηχανισμού  (εξασφάλιση 
οδοιπορικών εξόδων, νυχτερινής απασχόλησης, μεταφορικών μέσων, κ.λ.π) προκειμένου 
να ανταπεξέρθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.Τις Περιφέρειες της Χώρας
α) κ.κ. Γενικούς Γραμματείς
β) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης β βαθμού  
    Έδρα τους.
2.Όλες τις Υ.Π.Ε.

Γρ. κ.κ. Διοικητών (με την 
παράκληση να ενημερώσουν 

       όλους τους φορείς αρμοδιότητάς 
       τους).
3.   Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
      Πειραιώς 205, Ταύρος
4.Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας
   Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2
   ΤΚ 18510 – Πειραιάς.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Προεδρία της Δημοκρατίας
2.Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
3.Γραφείο Γραμματέα Υπουργικού 
   Συμβουλίου
4.Βουλή των Ελλήνων
   Γρ. κ. Προέδρου
   Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα
5.Όλα τα Υπουργεία
    Γρ. κ.κ. Υπουργών 
    Γρ. κ.κ. Αναπληρωτών Υπουργών
Γρ. κ.κ. Υφυπουργών      
 Γρ. κ.κ. Γενικών Γραμματέων 

          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
               ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

              Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντων
     (με την παράκληση να 
     ενημερώσουν άμεσα όλες
     τις Δ/νσεις και τα τμήματα που 
     εποπτεύουν).
6.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
   (με την παράκληση να ενημερώσει 
   όλα τα μέλη
   τους ανά την επικράτεια).
7. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 
    Σύλλογο
   (με την παράκληση να ενημερώσει 
    όλα τα μέλη
   του ανά την επικράτεια).
8. Ελληνική Οδοντιατρική 
    Ομοσπονδία
   (με την παράκληση να ενημερώσει 
    όλα τα μέλη
   της ανά την επικράτεια).
9. Πανελλήνιο Δικηγορικό Σύλλογο
    (με την παράκληση να ενημερώσει 
     όλα τα μέλη
    του ανά την επικράτεια).
10.Τεχνικό Επιμελητήριο

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

11.Εμπορικό & Βιομηχανικό 
      Επιμελητήριο
      (με την παράκληση να 
       ενημερώσει όλα τα μέλη του)

Ακαδημίας 7  Τ.Κ 106 71 Αθήνα
12.ΑΔΕΔΥ 

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

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

14.Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών 
      Ελλάδος
     Υπερείδου 7 Αθήνα   Τ.Κ 10558

13.
15.ΣΕΒ (με την παράκληση να 
      ενημερώσει όλα τα μέλη του)
     Ξενοφώντος 5 
     Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
16.ΓΣΕΒΕΕ 

Γραφείο κ.Προέδρου
    (με την παράκληση να ενημερώσει 
    όλα τα μέλη της) 
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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.Πανελλήνια Ένωση Ιατρών 
     Δημόσιας Υγείας(υπόψη κ. Κ. 
     Σύρρο Προιστάμενο της Δ/νσης 
     Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ).
      
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.
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