
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ:  « Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, Προστασίας 
του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: “Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας 
ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς 
και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης 

προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν. 3868/2010 
(ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”  και διευκρινίσεις για την εφαρμογή 
της ». 
 
ΣΧΕΤ:  1. Ο Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης»  (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/15.11.2019 ΚΥΑ «Καθορισμός των 
οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των 
προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του 
προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 

Α΄/3.8.2010) » (ΦΕΚ 4177 Β΄/15.11.2019). 
 

 

  
            Με το παρόν σας γνωστοποιούμε την έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως της αναφερόμενης, στο Θέμα, Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, 
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Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, με την οποία επανακαθορίζονται τα όργανα, 

η διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής προβλεπόμενων 

κυρώσεων, τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης 

των προστίμων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.  

Εν όψει της εφαρμογής της παρούσας και για την αποσαφήνιση των προβλέψεων του 

νόμου, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

Η σχετική ΚΥΑ εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3, παρ. 4,  του Ν. 3730/2008 

(ΦΕΚ 262 Α΄/ 23.12.2008), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 

161 Α΄/ 16.10.2019), σύμφωνα με το οποίο « με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι 

σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης 

των σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, η διάθεση των εσόδων από 

τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω 

διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται σχετικώς ειδικότερη εξουσιοδοτική διάταξη ». 

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, μεταξύ άλλων σημαντικών τροποποιήσεων, Αρμόδιες 

Αρχές για την διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου 

σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους 

τους χώρους παροχής εργασίας είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης βαθμού Α΄ και Β΄, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική 

Αστυνομία καθώς και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, ενώ Όργανα 

Ελέγχου αποτελούν τα αρμόδια υγειονομικά όργανα και το ένστολο προσωπικό των ως άνω 

αναφερόμενων υπηρεσιών. Προστίθεται, συνεπώς, η Ελληνική Αστυνομία ως Αρμόδια Αρχή 

και το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ως όργανα ελέγχου.  

Ως προς τις διαδικασίες ελέγχου–πιστοποίησης παραβάσεων, σημειώνεται ότι, με την 

εν λόγω ΚΥΑ, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποιαδήποτε ώρα της 

ημέρας ή της νύχτας από τα ελεγκτικά όργανα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η παραβίαση 

των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από δημόσιους λειτουργούς στους 

χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, εκτός από παράβαση υπό τους γενικούς 

όρους που περιγράφονται στον ως άνω σχετικό (1) Νόμο, όπως ισχύει, αποτελεί ταυτόχρονα 

και πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την 

πειθαρχική ευθύνη τους. Τα Όργανα Ελέγχου της εν λόγω ΚΥΑ επιβάλλουν διοικητική 

ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ



κύρωση (πρόστιμο) και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα κρίνουν το πειθαρχικό παράπτωμα, 

όπως αυτό διαπιστώνεται από αυτά, ενώ απόδοση πειθαρχικών ευθυνών δύναται να κάνει 

και η ΕΑΔ.  

Στα κριτήρια για το ύψος του προστίμου προστίθενται, με υψηλή προτεραιότητα, οι 

παιδότοποι, και οι κλειστοί και υπαίθριοι χώροι διεξαγωγής αθλοπαιδιών, 

ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων. Προστίθενται, επίσης, καζίνο και 

καταστήματα τυχερών παιγνίων. 

Ως προς την επιβολή προστίμου, επανακαθορίζεται το ύψος των προστίμων, όπως 

εξειδικεύονται στον Πίνακα 1 της ως άνω σχετικής (2), που επισυνάπτεται σε αυτήν και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Το ύψος των προστίμων επανακαθορίζεται τόσο για τους 

καπνιστές ή αυτούς που καταναλώνουν προϊόντα καπνού, όσο και για τους υπεύθυνους 

διαχείρισης και λειτουργίας των προβλεπόμενων χώρων. Ειδικά για τους χώρους 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, το ύψος των προστίμων καθορίζεται με γνώμονα την έκταση 

τους σε τετραγωνικά μέτρα. Επίσης, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται 

σε επιβαίνοντα που καπνίζει σε πάσης φύσης αυτοκίνητο, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητα 

αν είναι οδηγός, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω  των 12 ετών. Με τη νέα ΚΥΑ, δεν 

υπάρχει μείωση του ποσού των προστίμων σε περίπτωση άμεσης καταβολής του 

προστίμου. 

Σχετικά με την Είσπραξη Προστίμων, η νέα ΚΥΑ προβλέπει την εξόφληση των 

επιβαλλόμενων προστίμων μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου, e-παράβολο, της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιπλέον, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης 

καταβολής του προστίμου, αποστέλλεται, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, ο 

νόμιμος τίτλος στη ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη, προκειμένου να βεβαιωθεί. Τέλος, 

τα βεβαιωθέντα πρόστιμα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα και κατανέμονται από το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, σε ποσοστά, στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(Λιμενικό Σώμα) και στο Υπουργείο Τουρισμού.  

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω σχετική (2), το Σχέδιο 

Αποτροπής καπνίσματος που πρέπει να καταρτίσουν οι Διοικήσεις των φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και των φορέων εκείνων που ανήκουν στον 
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ευρύτερο δημόσιο τομέα οφείλει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, ενδεικτικά τα 

εξής:  

 

 Ορισμό Υπεύθυνου/ων με βάση χωροταξικό προσδιορισμό (π.χ. κτίριο, όροφος, τμήμα ή 

άλλες ιδιαιτερότητες του φορέα). 

 Ανάρτηση εμφανούς σήμανσης και ανακοινώσεων σε όλους τους χώρους.  

 Απομάκρυνση σταχτοδοχείων. 

 Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την ισχύουσα αντικαπνιστική νομοθεσία.  

 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια 
 
1. Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Για την ενημέρωση και των Ελεγκτικών 

τους     Αρχών). 
2. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ( Για την ενημέρωση των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των 

Τμημάτων Δημοτικής Αστυνομίας). 
3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ( Για την ενημέρωση των Λιμενικών 

Αρχών). 
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Για την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας).  
5. Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). 
6. Υπουργείο Τουρισμού ( Για την ενημέρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών). 
7. Υπουργείο Εργασίας (Για την ενημέρωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας-Σ.ΕΠ.Ε.). 
8. Όλα τα Υπουργεία. 
9. Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ). 

 

 

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

1. ΕΟΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 
Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151-23 
 
2. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 
Ν.Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία" 
Λ. Μεσογείων 152, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

 
3. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
Αν. Τσόχα 18-20, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα 
 
 
 
 
 Εσωτερική-Ηλεκτρονική Διανομή:  
1.  Γραφείο Υπουργού Υγείας  
2. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας 
3. Γραφείο Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Υγείας 
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης  

     Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής  
5. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
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