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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών. 

 

 Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 5948/15-5-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη 

Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Βασίλη Οικονόμου, Νίκη Καραμέως, Ιάσονα Φωτήλα, Νίκο 

Παναγιωτόπουλο, Γεώργιο Βαγιωνά, Στέργιο Γιαννάκη, Βασίλειο Γιόγιακα, Χρήστο Κέλλα, 

Γεώργιο Στύλιο, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο, Άννα Καραμανλή, Θεόδωρο Καράογλου, 

Νότη Μηγαράκη, Ανδρέα Κουτσούμπα και Ιωάννη Ανδριανό, με θέμα: «Να εφαρμοστεί 

επιτέλους ο αντικαπνιστικός νόμος», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

 

            Από τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής εξεδόθη η με αρ. πρωτ. 

Δ2β/οικ. 8809/31-1-2018 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ) με την οποία  υπενθυμίζεται 

η αναγκαιότητα της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και η διενέργεια ελέγχων εκ μέρους των 

ελεγκτικών οργάνων. 

            Στόχος της εγκυκλίου είναι να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την ορθή 

και αυστηρή τήρηση της εν λόγω νομοθεσίας σε όλη την επικράτεια και να ευαισθητοποιηθούν 

και οι πολίτες ώστε να συμβάλουν με τη συμπεριφορά τους στο τόσο σημαντικό θέμα που αφορά 

τη Δημόσια Υγεία. 

            Από τα τηρούμενα αρχεία στην αρμόδια υπηρεσία προκύπτει ότι, διενεργήθηκαν 2.843 

έλεγχοι από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας  κατά το έτος 2017, εκ των οποίων  

καταλογίστηκαν 84.800 ευρώ σε χρηματικά πρόστιμα. 

           Δεν υπάρχει ξεχωριστή καταγραφή όμως για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

           Σε αντίθεση, από τους ελέγχους που διεξήχθησαν από την αρχή του χρόνου έως 

σήμερα, έχει  διεξαχθεί έλεγχος στο ΤΕΙ Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στην ΑΣΟΕΕ 

από την οικεία Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφ. Ενότητας, εδόθησαν οδηγίες, έγιναν 

συστάσεις  και δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα. 

 

           Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Α4γ/ΓΠ/οικ. 10790/13-3-2017 Υπουργική 

Απόφαση του Υπουργού Υγείας, για τον έλεγχο εφαρμογής της κείμενης εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων, αρμόδιες Αρχές είναι οι 

Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 

Β΄ βαθμού, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, οι 

οποίες διενεργούν τακτικές, έκτακτες και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, ενώ όργανα Ελέγχου 
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είναι τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Οργανισμών 

Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της 

Δημοτικής Αστυνομίας και το ένστολο προσωπικό των λιμενικών αρχών, τα οποία συντάσσουν 

μηνιαίες εκθέσεις με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων και την 

διαπίστωση παραβάσεων και τις αποστέλλουν με ευθύνη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας, 

στην οποία υπάγονται, στο αρμόδιο Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για 

την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στην 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και, όπου αυτό απαιτείται, στην αρμόδια για την 

αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος υπηρεσία Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ώστε να ελέγχονται τυχόν επαναλαμβανόμενες παραβάσεις χώρων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και να προβαίνει η υπηρεσία σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

του καταστήματος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 

          Ο Τομέας Ελέγχου Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας του ΣΕΥΥΠ, διερευνά τις 

σχετικές καταγγελίες παραβάσεων που εισέρχονται στην υπηρεσία, συνεργάζεται σύμφωνα με 

τις αρμοδιότητές του με τις άλλες Ελεγκτικές Αρχές, βεβαιώνει παραβάσεις και επιβάλλει τα 

οριζόμενα πρόστιμα για την ορθή εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης προϊόντων καπνού, νέων 

προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα.               

Ειδικότερα, η ανωτέρω υπηρεσία, επικεντρώνεται στην έκδοση εντολών ελέγχου σχετικά με 

την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε 

Δημόσια Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κλπ., αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας. 

          Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από σχετική καταγγελία του Προέδρου του 

Συλλόγου «Συνήγοροι των Α.Μ.Ε.Α- Ενεργοί πολίτες» κ. Μπαρδάκη Ανδρέα το ΣΕΥΥΠ 

εξέδωσε την αριθμ. ΔΨ/2147/13-10-2017 Εντολή Διενέργειας Ελέγχου σχετικά με παραβίαση 

της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στο Τ.Ε.Ι Πειραιά. Σε εκτέλεση της ανωτέρω Εντολής 

εκδόθηκε το αριθμ. ΔΨ/989/27-3-2018 Πόρισμα, όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα με τους 

ελέγχους του ΣΕΥΥΠ για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας κατά την περίοδο 

2013-27/3/2018, που σας επισυνάπτουμε. 
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