
Νόμος στην Ιταλία

    Ο ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
    

  

Νόμος 3/03 (ισχύει από 10 Ιανουαρίου 2005)

  

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε:

    
    -  Γραφεία ιδιωτικά, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πρακτορεία κλπ.  
    -  Γραφεία ιδιωτών όπως δικηγόρων, συμβολαιογράφων, εμπόρων.  
    -  Ιδιωτικές λέσχες όπου γίνεται και κατανάλωση φαγητού και ποτού.  
    -  Εμπορικά καταστήματα όπως Σουπερμάρκετ, εμπορικά καταστήματα, εμπορικά
κέντρα.   
    -  Ξενοδοχεία, γραφεία αγροτουρισμού.  
    -  Μπάρ, εστιατόρια, πιτσαρίες, πάμπ και άλλα που απευθύνονται στο κοινό.  

  

Τα καταστήματα αυτά μπορούν να ακολουθήσουν δύο δρόμους:

    
    1. Να απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα στους χώρους τους.  
    2. Να έχουν ειδικούς χώρους για τους καπνιστές.  

  

Στην πρώτη περίπτωση αρκεί να έχουν μια πινακίδα που να αναγράφεται «Απαγορεύεται
το κάπνισμα».

  

Στη δεύτερη περίπτωση ο χώρος που θα προορίζεται για τους καπνιστές δεν πρέπει σε
καμιά περίπτωση, να ξεπερνά το 50% του χώρου που προορίζεται για τους μη καπνίζοντες.

  

Ο χώρος των καπνιστών πρέπει να είναι κλειστός μέχρι επάνω και να μην είναι
υποχρεωμένοι οι πελάτες και τα γκαρσόνια να περάσουν μέσα απο αυτόν για να πάνε στο
χώρο των μη καπνιστών.
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Η πόρτα πρέπει να είναι αυτόματη και να φαίνεται η θέση της απο φωτεινή ένδειξη.

  

Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός και χρήση φίλτρων και στην είσοδο του
καταστήματος θα υπάρχει ένδειξη της χωρητικότητος ανάλογη με το χώρο.

  

Σχετικά με τον εξαερισμό, ο αέρας δεν πρέπει να ανακυκλώνεται αλλά να διοχετεύεται
στον έξω χώρο.Οι όλες εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν γίνει απο ειδικούς τεχνικούς που
θα έχουν υπογράψει σχετική βεβαίωση.

  

Όσο αφορά τα πρόστιμα:

    
    -  Απο 27,50 έως 275 Ευρώ για όποιον συλληφθεί να καπνίσει όπου απαγορεύεται.  
    -  Απο 50 έως 500 Ευρώ για όποιον καπνίζει όπου απαγορεύεται , κοντά σε γυναίκες σε
κατάσταση εγκυμοσύνης ή κοντά σε παιδιά μικρότερα των 12 ετών.   
    -  Απο 200 έως 2.000 Ευρώ στους καταστηματάρχες που δεν σέβονται αυτό το νόμο και
έχουν ξεχάσει να τοποθετήσουν πινακίδα με το «Απαγορεύεται το κάπνισμα».   

  

  

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Χαράλαμπο Παπαδημητρίου για τη μετάφραση του
παραπάνω κειμένου.
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