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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
 

Άξζξν 1  
Αξκόδηεο Αξρέο θαη Όξγαλα Διέγρνπ 

 
Σελ επνπηεία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θεθ. Ε άξζξα 17 θαη 32 ηνπ Ν. 3868/2010 
πεξί νιηθήο απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο παξνρήο εξγαζίαο, αζθεί ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κέζσ ηεο Γ/λζεο Δμαξηήζεσλ. Μέρξη ηελ 
ζπγθξφηεζε ηεο αλσηέξσ Γ/λζεο ζηα ηκήκαηα πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 
3868/2010 ε αξκνδηφηεηα αζθείηαη απφ ηε Γ/λζε Γεκφζηαο Τγηεηλήο, ηκήκαηα  
Β΄ θαη Γ΄.  



1.α)  Αξκφδηεο Αξρέο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 3868/2010  θαζψο 
θαη γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θνηλνηηθήο θαη 
εζληθήο, ηε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, 
νξίδνληαη νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Πεξηθεξεηαθήο θαη 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, ε δεκνηηθή αζηπλνκία, θαζψο 
θαη νη ιηκεληθέο αξρέο ζηελ πεξηνρή ηεο επζχλεο ηνπο.  

    β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ ηα αξκφδηα πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ 
Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο θαη ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ.  

2. Ο Σνκέαο Διέγρνπ Καπλνχ θαη Αιθνφι ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ 
Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Τ.Π.), δηεξεπλά ηηο ζρεηηθέο 
θαηαγγειίεο παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ θαη ζπλεξγάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ κε ηηο άιιεο ειεγθηηθέο αξρέο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ 
λφκνπ. ε πεξηπηψζεηο επαλαιακβαλφκελσλ θαηαγγειηψλ ην .Δ.Τ.Τ.Π. 
επηιακβάλεηαη θαη δηελεξγεί ην ίδην ηνλ έιεγρν, ελψ δηαπηζησζείζεο ηεο 
παξάβαζεο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη θπξψζεσλ θαηά 
ησλ παξαβαηψλ απφ ηηο θαηά ηφπν Αξκφδηεο Αξρέο. 

3. Σα φξγαλα ειέγρνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη θαηφπηλ 
αηηήκαηφο ηνπο ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο θαη 
ινηπέο αξρέο, κεηαμχ άιισλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ 
Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ) θαη ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
(.ΔΠ.Δ.), νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα αληαπνθξηζνχλ. 

4. α) Σα αλσηέξσ φξγαλα ειέγρνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο, έθηαθηνπο 
ειέγρνπο θαη ειέγρνπο θαηφπηλ θαηαγγειίαο θαη ελεκεξψλνπλ 
εγγξάθσο ηελ Πξντζηακέλε ηνπο Αξρή.  

     β) Σα φξγαλα ειέγρνπ ζπληάζζνπλ κεληαίεο εθζέζεηο. Οη εθζέζεηο απηέο 
πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ, 
φπσο: ε εκεξνρξνλνινγία ηεο εθάζηνηε παξάβαζεο, ηα ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο ηνπ παξαβαίλνληνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε θπζηθνχ 
πξνζψπνπ θαη ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, φηαλ ε παξάβαζε αθνξά 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ν Α.Φ.Μ. θαη ε ΓΟΤ ηνπ 
παξαβαίλνληνο, ν αχμσλ αξηζκφο ηεο Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ 
θηι. Οη εθζέζεηο απηέο ζα δηαβηβάδνληαη αληίζηνηρα ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 
αδεηνδφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο Τπεξεζία 
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα ειέγρνληαη ηπρφλ 
επαλαιακβαλφκελεο παξαβάζεηο ρψξσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 
θαη λα πξνβαίλεη ε ππεξεζία ζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο.  

5. Παξάιιεια, ν Πξντζηάκελνο ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο 
Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη ζπλνπηηθέο 
αλαθνξέο ησλ αλσηέξσ (ππφ 4.) εθζέζεσλ απφ φια ηα φξγαλα πνπ 
δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζηελ Πεξηθέξεηά ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 
3868/2010 θαη λα ζπληάζζεη εμακεληαίεο αλαθνξέο, πνπ ζα ππνβιεζνχλ 
ζην Σκήκα Αληηκεηψπηζεο  Αιθννιηζκνχ – Καηάρξεζεο Οπζηψλ ηεο  
Γηεχζπλζεο Δμαξηήζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ 
Τ.Τ.Κ.Α., πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ πεξηνδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 
πνξεία ησλ ειέγρσλ, ηα πνζνζηά ζπκκφξθσζεο ησλ παξαβαηψλ θαη ηα 



πνζνζηά κείσζεο ησλ θαπληζηψλ ζηε Υψξα καο. Σα ζπγθεληξσκέλα 
ζηαηηζηηθά απηά ζηνηρεία ζα απνηεινχλ ην πεξηερφκελν εηήζηαο έθζεζεο ηεο 
Γηεχζπλζεο Δμαξηήζεσλ, πνπ ζα ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζα δεκνζηεχεηαη. 

6. Ο θάζε ειεγθηηθφο κεραληζκφο απηνβνχισο ή κεηά απφ θαηαγγειία 
δηελεξγεί ειέγρνπο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. Όπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, κε 
Πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Αξρήο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, δεκηνπξγνχληαη θνηλά θιηκάθηα απφ έλα 
πγεηνλνκηθφ φξγαλν, έλα φξγαλν ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο ή ηνπ ιηκεληθνχ, 
ζπλεπηθνπξνχκελα, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε, απφ έλα αζηπλνκηθφ φξγαλν 
ή έλα ζηέιερνο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 
Σνπξηζκνχ ή επηζεσξεηέο εξγαζίαο, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη κε ηελ 
εθάζηνηε Πξάμε ζπγθξφηεζεο ηνπ θιηκαθίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθφηεξα ην δήηεκα ηνπ ειέγρνπ ησλ 
επαλαιακβαλνκέλσλ παξαβάζεσλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη θαηαζηήκαηα 
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζα δεκηνπξγεζεί πιήξεο κεραλνγξαθεκέλν 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ παξαβάζεσλ.  

7. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ, αζθείηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο Οξγαληζκνχο 
ιεηηνπξγίαο ησλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ Αξρψλ θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 
παξνχζα. 

8. Σα εληεηαικέλα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα θέξνπλ θαη επηδεηθλχνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο.  

 
 

Άξζξν 2 
Γηαδηθαζίεο Διέγρσλ – Πηζηνπνίεζε παξαβάζεσλ  

 
1. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο νη αξκφδηεο Αξρέο θαη ηα Όξγαλα 

ειέγρνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2, 3, 4 ηνπ λ. 3730/2008 (ΦΔΚ 262, ηΑ΄), φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί κε ην λ. 3868/2010  θαη ηζρχεη.  

2. Οη αλσηέξσ αξκφδηεο Αξρέο θαη ηα Όξγαλα ειέγρνπ παξεκβαίλνπλ ζηνπο 
δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ Ν. 3730/2008 θαη ζηηο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο 
Τ1/ΓΠ/νηθ.76017/2002 (ΦΔΚ 1001Β) θαη Τ1/ΓΠ/νηθ.82942/2003 (ΦΔΚ 
1292Β) «πεξί απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 
ρψξνπο, κεηαθνξηθά κέζα θαη κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο». 

3. Σαθηηθνί έιεγρνη θαηά ην άξζξν 1, παξ. 4 ηεο παξνχζεο δηεμάγνληαη ζε 
κεληαία, ή δηκεληαία βάζε αλάινγα: α) κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαπηζησζεηζψλ 
παξαβάζεσλ θαη β) ην εχξνο ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ. 
Έθηαθηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο, 
αλάινγα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγρφκελνπ ρψξνπ, δίλνληαο 
πξνηεξαηφηεηα ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ήδε δηαπηζησζεί 
παξαβάζεηο. 
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο θηλεηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία έθηαθηνπ ειέγρνπ. 

4. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηα ειεγθηηθά 
φξγαλα Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ, βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Β πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε 
δηαπηζησζείζα παξάβαζε θαη αηηηνινγείηαη ην χςνο ηνπ επηβαιιφκελνπ 



πξνζηίκνπ, ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3730/2008, φπσο έρεη 
αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ Ν. 3868/2010 θαη ηζρχεη. Αληίηππν ηεο Πξάμεο 
απηήο επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε επηηφπνπ ή θνηλνπνηείηαη ζηνλ αξκφδην 
ππεχζπλν ηνπ ρψξνπ ή ζπξνθνιιείηαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο παξαιαβήο 
ηνπ απφ ηνπο παξαβάηεο ή ηνπο πξνζηηζέληεο απηψλ. Δληφο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο Πξάμεο Δπηβνιήο 
Πξνζηίκνπ, ν ειεγρφκελνο δχλαηαη λα δηαηππψζεη γξαπηψο ηηο αληηξξήζεηο 
ηνπ ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην φξγαλν ην 
νπνίν δηαπίζησζε ηελ παξάβαζε. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθηε 
απηή ε πξνζεζκία, ην επηβιεζέλ πξφζηηκν νξηζηηθνπνηείηαη. ε πεξίπησζε 
πνπ ν παξαβάηεο πξνβάιιεη επαξθείο αληηξξήζεηο, θαηά ηελ έγγξαθε 
αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη 
ην φξγαλν ην νπνίν δηαπίζησζε ηελ παξάβαζε, ην πξφζηηκν κεηψλεηαη ή 
δηαγξάθεηαη. 

 5. Ζ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ γηα ηελ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ 
απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο, ηνπο 
δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ηνπο ππαιιήινπο ΟΣΑ, ηνπο ππαιιήινπο ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπο ππαιιήινπο ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα, ζηνπο ρψξνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη ππεξεζίεο 
ηνπο, ζπλίζηαηαη ζε επίπιεμε ή νπνία θαηαγξάθεηαη επηηφπνπ ζηνλ 
πξνζσπηθφ ππεξεζηαθφ θάθειν ηνπ ππαιιήινπ θαη επηβάιιεηαη θαη 
πξφζηηκν αλάινγνπ χςνπο κε ην δηνηθεηηθφ πνπ επηζχξεη ε ίδηα παξάβαζε. 
Κάζε επαλαιακβαλφκελε παξάβαζε ηνπ ηδίνπ ππαιιήινπ ζηνλ ίδην ή άιιν 
ρψξν ή αληίζηνηρα επαλαιακβαλφκελε παξάβαζε ζε ρψξν αξκνδηφηεηαο 
ηνπ ηδίνπ Πξντζηακέλνπ ππαιιήινπ επηζχξεη δηπιαζηαζκφ ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ έσο ην αλψηεξν εθ ηνπ λφκνπ 
3868/2010 πξνβιεπφκελν πνζφ.  
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ππαιιήισλ πνπ, εμαληιεζέλησλ φισλ ησλ 
επηφηεξσλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, απφ εμαηξεηηθή δπζηξνπία αξλνχληαη λα 
ζπκκνξθσζνχλ ή Πξντζηακέλσλ πνπ παξά ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 
παξαβάζεσλ αξλνχληαη επηδεηθηηθψο λα ιάβνπλ κέηξα ζηελ Τπεξεζία ηνπο 
δελ απνθιείεηαη επηβνιή  έηη απζηεξφηεξσλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ αξκφδηνπ Τπεξεζηαθνχ-Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.  
Σν χςνο ησλ πεηζαξρηθψλ πξνζηίκσλ είλαη αλάινγν ησλ δηνηθεηηθψλ πνπ 
επηζχξεη ε ίδηα παξάβαζε, φπσο νξίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’, παξ. 12: 
ΠΗΝΑΚΑ  ΠΡΟΣΗΜΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ. Γηα θάζε παξάβαζε 
πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε ρψξν δεκφζηαο ππεξεζίαο φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ 
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3868/2010, πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα 
πξφζηηκα. 
Σα επηβαιιφκελα πξφζηηκα δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξα ησλ 
αλαθεξφκελσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν (ππφ 12. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’) πίλαθα. ε 
πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο ην Πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην νθείιεη 
λα δηπιαζηάζεη ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν.  
Σν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπγθαιείηαη ηαρχηαηα πξνθεηκέλνπ λα 
επηιεθζεί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαβάζεσλ. 

6.  Γηα ην πξφζηηκν θξηηήξηα απνηεινχλ: 
     Α. ν ρψξνο εληφο ηνπ  νπνίνπ δηαπηζηψλεηαη ε παξάβαζε,   

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ νξίδεηαη ε αθφινπζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο:  

 λνζειεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ εηδψλ θαη ησλ βαζκίδσλ,  



 εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαηά πξνηεξαηφηεηα: παηδηθνί ζηαζκνί θαη 
λεπηαγσγεία, δεκνηηθά ζρνιεία, εηδηθά ζρνιεία, δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε φισλ ησλ ηχπσλ, Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, 
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρψξνη παξνρήο 
θάζε είδνπο ηερληθήο εθπαίδεπζεο, ρψξνη παξνρήο παληφο ηχπνπ 
ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο,  

 ρψξνη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,   

 θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,   

 θέληξα δηαζθέδαζεο, θιπ.,  
Β. ε κε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή ησλ παξαβάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά 

ε κε απνκάθξπλζε ησλ ζηαρηνδνρείσλ,  
Γ. ε κε αλάξηεζε ζήκαηνο γηα ηελ απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Οη 

ππεχζπλνη ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ή πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή θάζε 
αξκφδηνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ αλάξηεζε απαγνξεπηηθνχ 
ζήκαηνο ζην ρψξν επζχλεο ηνπ θαη κάιηζηα ζε εκθαλή ζεκεία απηνχ θαη 
λα επαλαιακβάλεη ηε ζήκαλζε γηα θάζε δεθαπέληε ηεηξαγσληθά κέηξα 
ηνπ ρψξνπ. 

Γ. ε κε αληαπφθξηζε ηνπ ππεχζπλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε 
δηακαξηπξία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξάβαζεο θαη ε κε θιήζε 
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαζψο θαη ε κε πξαγκαηνπνίεζε ζπζηάζεσλ 
ζηνπο παξαβάηεο, 

Δ. ε κε ζπλεξγαζία ηνπ ππεχζπλνπ ηεο επηρείξεζεο κε ηα αξκφδηα φξγαλα 
θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ 

Σ. ε ππνηξνπή, ήηνη ε επαλάιεςε ηεο παξάβαζεο ζηνλ ίδην ρψξν.  
 
 
Δηδηθφηεξα, γηα ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 
αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα, ηα πξφζηηκα ζπλαξηψληαη κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ θαηνίθσλ ηνπ  δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, φπσο εηδηθφηεξα θαηά 
παξάβαζε αλαιχεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζαο. 

7.  Γηα ηελ παξνχζα σο επαλαιακβαλφκελε παξάβαζε ή ππνηξνπή λνείηαη ε 
πιένλ ηεο κίαο παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3868/2010, πνπ 
βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηνλ ίδην δεκφζην ρψξν ή ζην ίδην 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

8. Σπρφλ θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιινπο λφκνπο δελ ζίγνληαη απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
 

Άξζξν 3 
Δπηβνιή πξνζηίκσλ 

 
1. Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη αλά πεξίπησζε είλαη:  
 
Α. ε φζνπο θαπλίδνπλ ή θαηαλαιψλνπλ πξντφληα θαπλνχ θαηά παξάβαζε 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3730/2008, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ 
νπνίνπ θπκαίλεηαη απφ 50 έσο 500 επξψ γηα θάζε παξάβαζε, φπσο 
εμεηδηθεχεηαη ζην Παξάξηεκα Α’ ΠΗΝΑΚΑ 1, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 
παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.  

Β. ε θάζε ππεχζπλν δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ ηεο πξψηεο 
παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3730/2008, ή ζε φπνηνλ παξαβηάδεη ηηο 



δηαηάμεηο άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3730/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 
κε ην Ν. 3868/2010, επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ είλαη απφ 
500 έσο 10.000 επξψ γηα θάζε παξάβαζε, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α’ ΠΗΝΑΚΑ 1, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.  

Γ.   ε φζνπο πσινχλ πξντφληα θαπλνχ θαη αιθνφι ζε αλειίθνπο θαηά 
παξάβαζε ησλ άξζξσλ 2 θαη 4 ηνπ Ν. 3730/2008 ή αλέρνληαη παξαβίαζε 
ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 500 έσο 
10.000 επξψ γηα θάζε παξάβαζε, ην χςνο νπνίνπ εμεηδηθεχεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α’, ΠΗΝΑΚΑ 2, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.  

Γ.  ε φζνπο παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3868/2010 ζρεηηθά κε ηε 
δηαθήκηζε πξντφλησλ θαπλνχ επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ 500 έσο 10.000 
επξψ γηα θάζε παξάβαζε, ην χςνο νπνίνπ εμεηδηθεχεηαη ζην Παξάξηεκα 
Α’,  ΠΗΝΑΚΑ 3, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο.  

2. Ζ παξάβαζε βεβαηψλεηαη ζε «Βηβιίν Αλαθνξάο ηνπ Ν. 3868/2010», ην 
νπνίν νθείιεη λα πξνκεζεπηεί ν ππφρξενο. Πξφθεηηαη γηα θνηλφ 100θπιιν 
βηβιίν αλαθνξψλ κε ρνληξφ εμψθπιιν θαη  κε αξηζκεκέλεο ζειίδεο, ξηγέ, 
κεγέζνπο Α4, ζεσξεκέλν απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή.  Δπηπξνζζέησο, ε 
παξάβαζε θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ ηξηπιφηππν έληππν, πνπ ηηηινθνξείηαη 
«ΠΡΑΞΖ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΡΟΣΗΜΟΤ». Ο ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 
εληχπνπ ηεο Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ νξίδνληαη κε βάζε ην 
ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πνπ επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 
Ζ παξάβαζε θαηαρσξείηαη ζην αλσηέξσ ηξηπιφηππν έληππν, έλα 
αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε, έλα παξακέλεη σο 
ζηέιερνο θαη έλα δηαβηβάδεηαη ζηελ ΓΟΤ ηνπ παξαβάηε θαη αθνινπζνχληαη 
νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο πεξί βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο πξνζηίκσλ 
ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. Σν εηδηθφ ηξηπιφηππν έληππν ζα εθδίδεηαη 
θαη ζα δηαβηβάδεηαη απφ θαη κε επζχλε ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. πξνο φιεο ηηο 
ειεγθηηθέο αξρέο. Θα θέξεη αλάγιπθν ην έκβιεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε θάζε αξηζκεκέλν θχιιν ηνπ πξνθεηκέλνπ 
λα εμαζθαιίδεηαη ε γλεζηφηεηά ηνπ. Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε απνζηνιή 
ηνπ εηδηθνχ ηξηπιφηππνπ εληχπνπ, ε παξάβαζε βεβαηψλεηαη ζην «Βηβιίν 
Αλαθνξάο ηνπ Ν. 3868/2010». Γηα ηηο βεβαησζείζεο παξαβάζεηο 
επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα πνπ αλαινγνχλ. 
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ππνηξνπή ζε επαλέιεγρν, ην πξφζηηκν 
δηπιαζηάδεηαη γηα θάζε παξάβαζε, βάζεη ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ 
επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ ζηνλ ίδην ρψξν ή ζηελ ίδηα επηρείξεζε. 
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηέηαξηεο παξάβαζεο ζε ρψξν ή θαηάζηεκα, 
θαηφπηλ δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ ειέγρνπ ή θαη ειέγρνπ θαηφπηλ 
θαηαγγειίαο απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα, ε αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή 
πέξαλ ηνπ λένπ πξνζηίκνπ πνπ ζα επηβάιιεη, θνηλνπνηεί εληφο δέθα (10) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ ηελ Πξάμε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ζηνλ Σνκέα 
Διέγρνπ Καπλνχ ηνπ ΔΤΤΠ θαη ζηηο αξρέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 
πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, νη νπνίεο κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπο, εληφο δηαζηήκαηνο 
δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κέξα πνπ ζα ελεκεξσζνχλ, 



πξνβαίλνπλ ζε πξνζσξηλή ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ.  
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο πέκπηεο παξάβαζεο, ε αξκφδηα ειεγθηηθή 
αξρή πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, πνπ ζα επηβάιιεη, θνηλνπνηεί εληφο δέθα (10) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ ηελ Πξάμε δηαπίζησζεο παξάβαζεο ζηνλ Σνκέα 
Διέγρνπ Καπλνχ ηνπ ΔΤΤΠ θαη ζηηο αξρέο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 
πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, νη νπνίεο κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπο, εληφο δηαζηήκαηνο 
δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κέξα πνπ ζα επηιεθζνχλ, 
πξνβαίλνπλ ζε νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη νξηζηηθή 
ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

3. Ο παξαβάηεο ππνρξενχηαη λα δψζεη ζηνλ ειεγθηή νπνηνδήπνηε απφ ηα 
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ή ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζα δεηεζνχλ, 
φπσο: νλνκαηεπψλπκν, Α.Φ.Μ., ΑΦΜ επηρείξεζεο, Αξηζκφο Γειηίνπ 
Σαπηφηεηαο (Α.Γ.Σ.), Γ.Ο.Τ., δηεχζπλζε θαηνηθίαο, θαη λα πξνζθνκίζεη ζηα 
πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ, αλ πξφθεηηαη γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο, ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

       ε πεξίπησζε πνπ ν παξαβάηεο αξλεζεί λα δψζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα 
πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, ηφηε ν ειεγθηήο δχλαηαη λα δεηήζεη άκεζα ηε 
ζπλδξνκή ηεο αζηπλνκίαο. 

      Οη αζηπλνκηθέο αξρέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ άκεζα ηε ζπλδξνκή 
ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί άξηηα ε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ.  

4. ε θάζε πεξίπησζε ε άκεζε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ εληφο 
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε, θνηλνπνίεζε ή ζπξνθφιιεζε 
ηεο Πξάμεο Δπηβνιήο ηνπ, ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ 
ζε πνζνζηφ 50%. 

5. Σα επηβαιιφκελα πξφζηηκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ δελ κπνξνχλ λα 
ππεξβνχλ ηα νξηδφκελα θαηά πεξίπησζε αλψηεξα πνζά. 

 
 

Άξζξν 4 
Βεβαίσζε θαη Δίζπξαμε πξνζηίκσλ 

 
1. Σα επηβαιιφκελα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Κ.Τ.Α. πξφζηηκα 

απνζηέιινληαη γηα βεβαίσζε ζηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 
Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ θαηαβνιήο ηνπο, σο δεκφζηα 
έζνδα (λ. δ. 356/1974).  

2. Οη ηίηινη είζπξαμεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Π.Γ. 16/ 1989 (θαλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ 
Γ.Ο.Τ.) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 
Δζφδσλ (ΚΔΓΔ), πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάηηνληαη σο δεκφζηα έζνδα. 

3. Σα βεβαησζέληα πξφζηηκα ηα νπνία εηζπξάηηνληαη σο δεκφζηα έζνδα 
θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 20% ζηνλ ππ’ αξίζκ. ………….Κσδηθφ Καπλνχ 
ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. γηα ηελ θάιπςε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο θαη ζε 
πνζνζηφ 80% ζηνλ ππ’ αξίζκ. ……….. Κσδηθφ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ γηα 
ηελ αληαπνδνηηθή ππνζηήξημε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ειεγθηηθνχ 
κεραληζκνχ ηεο παξνχζεο Κ.Τ.Α. Σα εηζπξαρζέληα πνζά απφ ηα 
βεβαησζέληα πξφζηηκα απνδίδνληαη ζηηο αξκφδηεο Απηνδηνηθεηηθέο Αξρέο. 



4.  Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αληηπαξαβάιεη ηα ζηνηρεία επηβνιήο θαη 
είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ αλά δίκελν θαη κεξηκλά πξνθεηκέλνπ λα 
εηζπξαρζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ΓΟΤ ηα κε εηζπξαρζέληα πξφζηηκα.   

5. Ο θσδηθφο θαπλνχ ηνπ Τ.Τ.Κ.Α. πηζηψλεηαη ην αξγφηεξν αλά δίκελν απφ 
ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ιίζηα ησλ εηζπξαρζέλησλ πξνζηίκσλ 
δηαβηβάδεηαη ζην Τ.Τ.Κ.Α. 

 
 

Άξζξν 5 
Έλαξμε ηζρύνο 

 
 
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
 
Ζ παξνχζα ΚΤΑ λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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