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  Ο νέος νόμος
  Που πήγε τη χώρα 10 χρόνια πίσω στο θέμα του καπνίσματος!!!
    

 ΑΙΣΧΟΣ!!! ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ
ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟ!!! Διαβάστε εδώ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΝ!!!

  - Το 80% των Ελλήνων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την
εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος -

  

  

  

    N. 3868/2010
  "Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης"
  3/8/2010
    

............ (πριν αναφέρεται σε θέματα άσχετα με το κάπνισμα) ..........

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005
Άρθρο 17
1. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 337012005 (ΦΕΚ 176 Α)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Διεύθυνση Εξαρτήσεων. Η διεύθυνση αυτή διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Α΄
«Εξαρτησιογόνων Ουσιών», β) Τμήμα Β΄ «Τμήμα Αντιμετώπισης Αλκοολισμού Κατάχρησης
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Ουσιών» και γ) Τμήμα Γ΄ «Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων — Εθισμού».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3730/2008 η φράση «ασκείται από την Ειδική
Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ» αντικαθίσταται από τη
φράση «ασκείται από τη Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διευθύνσεως Δημόσιας
Υγείας».
3. Στα τέλος της παραγράφου Ι του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«ζ) Η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς,
υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται σι εσωτερικοί χώροι των σημείων
πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές
πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι
χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου Ι του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄). Στους
εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι
στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά
καταστήματα. η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων Προϊόντων καπνού
στους κινηματογράφους.»
4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 διαγράφονται οι
φράσεις «εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά Θα προβλεφθούν για τους καπνιστές από
την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ή όργανα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθεί μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου» .
5. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008
προστίθενται τα εξής: «σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές
τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το
αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο
και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.»
6. Στα άρθρο 3 του ν. 3730/2008 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:
«Η απαγόρευση του καπνίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
ισχύει από 1.9.2010. Εξαιρούνται τα καζίνο και τα κέντρα διασκέδασης, άνω των 300 τ.μ.,
με ζωντανή μουσική, για τα οποία η απαγόρευση του καπνίσματος ισχύει από 1.6.2011. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις συμμόρφωσης των καζίνο και των κέντρων αυτών για τη μεταβατική περίοδο.
»
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδια για θέματα καπνού και
αλκοόλ είναι η Διεύθυνση Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. »
8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, οι λέξεις «Η Ειδική Υπηρεσία»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «Η Διεύθυνση Εξαρτήσεων».
9. Μετά την περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος
υποχρεούνται να υποβάλουν εξαμηνιαίες αναφορές και στατιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση
Εξαρτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με βάση τις αναφορές και τα στοιχεία αυτά συντάσσεται ετήσια
έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
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10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, μετά τη λέξη
«αλκοόλ» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και διαχειρίζεται σχετικές καταγγελίες
παραβάσεων του νόμου». Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 οι λέξεις «κατόπιν
αιτήσεως» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κατόπιν αιτήματος». Στο τέλος της παραγράφου
προστίθεται η φράση: «Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη
βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η δημοτική αστυνομία, καθώς και οι λιμενικές αρχές
στην περιοχή ευθύνης τους. »
11. Το άρθρο 6 του ν. 3730/2068 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« 1. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους
λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι
εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.
2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3
επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται
υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
3. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο
από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για
το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η
άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής,
η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην πέμπτη υποτροπή
ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
4. Σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους ή ανέχονται παραβίαση της
σχετικής διάταξης του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου
προστίμου. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας με
απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στην
πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η
οποία τη χορήγησε.
5. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη διαφήμιση προϊόντων
καπνού επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η
υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Πέραν των
ανωτέρω, κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους διατηρούνται.
6. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών,
Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα
όργανα, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των πιο πάνω
προστίμων, το ύψος των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύψους του προστίμου, η
διαδικασία είσπραξης των προστίμων, όπως και η διάθεση των εσόδων και κάθε άλλο
σχετικό Θέμα.»

  

............ (στη συνέχεια και πάλι αναφέρεται σε θέματα άσχετα με το κάπνισμα) ..........
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Άρθρο 32
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄), η παράγραφος 11 του
άρθρου τρίτου του ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄) και η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του ν.
3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) . Εξακολουθούν να ισχύουν οι παράγραφοι 22 του άρθρου 11 του
ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) και το άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύουν.
2.Στο εδάφιο 2 της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) η φράση «και είναι
εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα» διαγράφεται.
3.Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.3252/2004 (ΦΕΚ 137 Α΄) καταργείται.
4.Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄).
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) η φράση «από  1ης Ιουλίου
2009».
6.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄).
7.Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η υπουργική απόφαση υπ’ αριθ.
88202/2009 (ΦΕΚ 1286 Β΄)
8. Τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) καταργούνται.
9. Το εδάφιο γ΄ του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Α2γ/οικ. 1591/1989 (ΦΕΚ 411 Β΄)
καταργείται.

  

............ (στη συνέχεια και πάλι αναφέρεται σε θέματα άσχετα με το κάπνισμα) ..........

  

  

  

Ευχαριστούμε θερμά το Βαγγέλη Νάστο για την τεχνική επεξεργασία του
παραπάνω κειμένου, ώστε να μπορέσει να ανέβει στην ιστοσελίδα μας. 
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Σχετικά link:

  

Διαβάστε εδώ την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) που συμπληρώνει το νέο νόμο για το
κάπνισμα

  

Διαβάστε εδώ τις προτάσεις του Nosmoke.gr προς την πολιτική ηγεσία, σχετικά με τα
μέτρα για τον περιορισμό του καπνίσματος στη χώρα μας.

  

 Προσφυγή Nosmoke.gr Μ.Κ.Ο. στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των
αντισυνταγματικών διατάξεων του Νόμου 3730/2008 και της σχετικής υπουργικής
απόφασης.

  

 Εδώ μπορείτε αν θέλετε να κατεβάσετε ολόκληρο το νόμο σε μορφή "pdf", που όμως
περιλαμβάνει πολλά θέματα άσχετα με το κάπνισμα.
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