
 
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Ε Λ Α Σ Σ Ο Ν Α Σ  

Γ. Ολυµπίου & Αλαµάνας Τηλ: 24930-25347, 24930-29591  FAX : 24930-29553 
 www.esel.gr

 
Ελασσόνα, 30/6/2009 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 ∆εδοµένου ότι πλησιάζει ο χρόνος εφαρµογής του ν. 3730/2008 (1η Ιουλίου ε.ε.) 
«Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», 
δυνάµει του οποίου επιβάλλονται συγκεκριµένες απαγορεύσεις στο κάπνισµα, σας 
ενηµερώνουµε για τα κάτωθι, τα οποία θα ισχύσουν από 1ης Ιουλίου 2009: 

1. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικους, η τοποθέτησή τους 
σε προθήκες καταστηµάτων, η πώληση σκευασµάτων που έχουν την εξωτερική 
µορφή προϊόντων καπνού και το κάπνισµα σε χώρους παροχής συνδέσεων 
διαδικτύου (internet café). 

2. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, 
κλειστούς ή στεγασµένους, που χρησιµοποιούνται για παροχή εργασίας. 

3. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
και κέντρα διασκέδασης.  Μετά την έναρξη της απαγόρευσης, τα παραπάνω 
καταστήµατα µπορούν να διαµορφώσουν, εάν θέλουν, περίκλειστους χώρους, 
αποκλειστικά καπνιζόντων, οι οποίοι διαχωρίζονται πλήρως από το λοιπό 
κατάστηµα και έχουν ειδικό κλιµατισµό και εξαερισµό. 

4. Ειδικά τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, έως 70 τ.µ., µπορούν να 
επιλέξουν να είναι αποκλειστικά για καπνίζοντες ή µη καπνίζοντες. 

5. Τον έλεγχο των διατάξεων του νόµου αναλαµβάνει το Σώµα Επιθεωρητών 
Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και οι διοικητικές κυρώσεις είναι βαριές (αρχικά 
1.000 € για κάθε παράβαση και σε περίπτωση υποτροπής 2.000 €, ενώ µπορεί να 
φτάσει ακόµη και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης). 
Με βάση τα ως άνω, το κάπνισµα από 1ης Ιουλίου απαγορεύεται απολύτως 

στους χώρους εργασίας και επαγγελµατικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου, σε 
αυτούς της ΕΣΕΕ, των Οµοσπονδιών και των Εµπορικών Συλλόγων. Παράλληλα, 
απαγορεύεται το κάπνισµα στους χώρους δραστηριοποίησης της κάθε εµπορικής 
επιχείρησης, είτε πρόκειται για χώρους λιανικής, χονδρικής είτε υπηρεσιών 
υποστήριξης.  ∆υνατότητες εξαιρέσεων από τις διατάξεις του νόµου δεν δίνονται στα 
εµπορικά καταστήµατα για κανένα λόγο. 

 
Το ∆.Σ.  
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