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ΘΔΜΑ: « ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ TOY ΤΜΒΑΣΟY ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟY ΣΙΓΑΡΟY » 

 

Ο Σύλδεζκος Ειιεληθώλ Επητεηρήζεωλ ειεθηροληθού ηζηγάροσ είτε προζθύγεη ζηο Σσκβούιηο ηες 

Επηθραηείας (ΣηΕ) γηα αθύρωζε ηοσ Νόκοσ 4419/2016, γηα ηα άρζρα ποσ αλαθέροληαη ζηε τρήζε ηοσ 

ειεθηροληθού ηζηγάροσ. Βαζηθή αηηηνινγία ηνπ αλσηέξνπ ζπλδέζκνπ ήηαλ όηη ην ειεθηξνληθό 

ηζηγάξν δελ πξέπεη λα εμνκνησζεί κε ην ζπκβαηό ηζηγάξν θαη παξαβηάδεηαη ζπληαγκαηηθά ε 

πξνζηαηεπόκελε νηθνλνκηθή ειεπζεξία.  

Επίζες αλαθέρζε από ηολ αλωηέρω θορέα όηη σπάρτοσλ επηζηεκνληθέο ελδείμεηο θαη έξεπλεο πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηε κε ζπζρέηηζε ζηελ βιάβε ηεο αλζξώπηλεο πγείαο ηνπ ειεθηξνληθνύ θαη 

ζπκβαηνύ ηζηγάξνπ. 

Σν ηΔ κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 704/2018 απόθαζε ηνπ απέξξηςε σο αβάζηκνπο ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ 

ζπλδέζκνπ Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ Ηιεθηξνληθνύ Σζηγάξνπ. 

Σέινο απεθάλζε όηη ζηνπο ίδηνπο πεξηνξηζκνύο θαη απαγνξεύζεηο πνπ ππάγεηαη ην ζπκβαηό 

ηζηγάξν ππάγεηαη  θαη ην ειεθηξνληθό ηζηγάξν. 

Σν Παλειιήλην σκαηείν Δζηηαηνξίσλ- Καθεηεξηώλ θαη Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζπλαθώλ 

επαγγεικάησλ Διιάδαο πρόζθαηα έτεη εθδώζεη θαηεπείγολ Δειηίο Τύποσ κε Αξηζκό Πξση: 165-

02/2018 θαη αλαιύεη οσζηαζηηθά θαη κε ποιύ ιεπηοκέρεηα ηο ηζηγάρο- ηης απαγορεύζεης ηοσ- πρόζηηκα ζε 

παραβάζεης (επητείρεζε θαη πειάηες ). 

Θεωρούκε όηη ηο ρεπορηάδ ηο οποίο επαλαθέροσκε είλαη έλας ΚΑΣΑΠΛΗΚΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ  γηα ηολ επητεηρεκαηία.  

Επίζες ζσληζηούκε ζε θάζε ελδηαθερόκελο γηα περηζζόηερες πιεροθορίες, λα επηζθεθηεί ηολ παραθάηω 

ζύλδεζκο: 

https://bit.ly/2E0KWua 

 

 

Με εθηίκεζε 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΑΠΑΣΑΡΗ Γξεγόξεο  
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ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΘΔΜΑ: «  α)Δληαηηθνπνίεζε ειέγρωλ γηα ην ηζηγάξν, 

                   β) Αιιαγή πξνζηίκωλ ζηνπο παξαβάηεο  »  

 

Μεηά ηις τιλιάδες καηαγγελίες ζηο αρμόδιο Υποσργείο Υγείας , ζηις Ειζαγγελικές και 

Ελεγκηικές σπερεζίες, με  ηεν εγκύκλιο ηες 31 Ιανοσαρίοσ (αρ. πρωη: Δ2β/οικ. 8809) 

εληαηηθνπνηνύληαη κε βαξηά πξόζηηκα νη έιεγρνη εηδηθά ζε: 

 Ννζνθνκεία, ηαηξεία, Ιδηωηηθά εθπαηδεπηήξηα, λεπηαγωγεία, βξεθνλεπηαθνύο 

ζηαζκνύο, θαθεηέξηεο, ζλαθ-κπαξ, θαθελεία, πηηζαξίεο, ηαβέξλεο θαη ζπλαθή.  

Με ηον νόμο 4419/2016 έγινε πλήρε προζαρμογή προς ηεν οδεγία ηες Εσρώπες 

2014/40/.Ε.Ε. 

ΠΡΟΟΥΗ ζπκίδνπκε ηα θεληξηθά ζεκεία ηωλ αλωηέξωλ Νόκωλ, ποσ είναι 

αναγκαίο να εθαρμόδοσν όλοι οι καηαζηεμαηάρτες σγειονομικού ενδιαθέρονηος, για να 

αποθύγοσν ηα βαριά πρόζηιμα. 

 Γελ πξνβιέπεηαη νπδείο ρώξνο γηα θαπλίδνληεο όπωο π.ρ. (εηδηθέο ιέζρεο 

θ.ι.π.). Απνηεινύλ παξαπιεξνθόξεζε. 

 Σν πξόζηηκν ζηνλ παξαβάηε επηρεηξεκαηία είλαη από 500 έωο 10.000 Δπξώ 

θαη ζηνλ πειάηε από 50 έωο 500 Δπξώ. 

 Σέζζεξηο παξαβάζεηο ζεκαίλεη 10 κέξεο αθαίξεζε ΑΓΔΙΑ, ελώ ζηηο 

πέληε παξαβάζεηο , ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΦΑΙΡΔΗ ΑΓΔΙΑ. 

 Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Νόκνπ 4419/2016 

δηελεξγνύλ ειέγρνπο ηαθηηθνύο – εθηάθηνπο ειέγρνπο ωο επίζεο θαη 

αηθληδηαζηηθέο επηζεωξήζεηο , ΑΝΑΛΟΓΑ κε ηνλ αξηζκό ηωλ παξαβάζεωλ 

θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο. 

 Οη έιεγρνη δηελεξγνύληαη ζε νπνηαδήπνηε ώξα ηεο εκέξαο ή ηεο λύρηαο. 

 Πξνηεξαηόηεηα γηα ειέγρνπο. 
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Ννζνθνκείν – Ιδηωηηθέο Κιηληθέο 

Δθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαηά πξνηεξαηόηεηα: παηδηθνί ζηαζκνί θαη 

λεπηαγωγεία, δεκνηηθά ζρνιεία, εηδηθά ζρνιεία, δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε όιωλ ηωλ ηύπωλ, Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα, Δθπαηδεπηηθά 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ρώξνη παξνρήο θάζε είδνπο ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο, ρώξνη παξνρήο παληόο ηύπνπ ηδηωηηθήο εθπαίδεπζεο, 

Υώξνη αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ, 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, 

Κέληξα δηαζθέδαζεο, θιπ., 

ΔΞΑΙΡΔΗ: Με ηνλ Νόκν 4254/2014 άξζξν 1 παξάγξαθνο 16 ,εμαίξεζε 

απνηειεί ην θαδίλν θαη ην θέληξν δηαζθέδαζεο άλω ηωλ 300 η.κ. ε 

θαηαζηήκαηα πνπ ζηεγάδνληαη ηπρεξά παηρλίδηα δεκηνπξγείηαη ρώξνο 

θαπληδόληωλ ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ην ήκηζπ ηνπ ωθέιηκνπ ρώξνπ ηεο 

αίζνπζαο ηωλ πειαηώλ.  ’ απηνύο ηνπο ρώξνπο πιεξώλεη ν 

επηρεηξεκαηίαο 200 επξώ ην ηεηξαγωληθό κέηξν. Λόγω όκωο ηεο 

ηδηάδνπζαο κνξθήο παξεκβαίλεη ν Τπνπξγόο  Τγείαο θαη Οηθνλνκηθώλ γηα 

νπνηαδήπνηε βειηίωζε θαη δηόξζωζε.  

 Δπηβάιινληαη πεηζαξρηθέο θπξώζεηο θαη πνηλέο βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ 

Γεκνζηνϋπαιιειηθνύ Κώδηθα ζε παξαβάζεηο ππαιιήινπο ΟΣΑ – 

Πεξηθεξεηώλ θαη γεληθά ζε γεληθεπκέλε έλλνηα ζηηο ΣΤ Γεκόζηεο 

Τπεξεζίεο. 

 Αμηνζεκείωηε είλαη επίζεο ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Νόκνπ πνπ επηβάιεη 

ηζνπρηεξό πξόζηηκν ζηα απηνθίλεηα. Όηαλ δειαδή επηβαίλνπλ αλήιηθνη 

θάηω ηωλ 12 εηώλ, ην πξόζηηκν είλαη 1500 επξώ αλεμάξηεηα αλ είλαη 

νδεγόο ή ζπλεπηβάηεο. Σν πξόζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε 3.000 επξώ θαη 

αθαηξείηαη ε άδεηα γηα έλα κήλα, αλ ην απηνθίλεην είλαη δεκνζίαο ρξήζεο. 

 

ΟΤΙΑΣΙΚΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΗ  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4419 πνπ εθδόζεθε ην 2016 ζε πιήξε πξνζαξκνγή 

κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 2014/40/Δ.Δ. δηεπθξηλίδεηαη όηη ΔΠΙΒΑΛΛΔΣΑΙ 

ΠΡΟΣΙΜΟ ζηνλ θαηαζηεκαηάξρε θαη ζηνλ παξαβάηε θαπληζηή ή 

ρξήζηε πξνϊόληωλ θαπλνύ, λέωλ πξνϊόληωλ θαπλνύ, ειεθηξνληθνύ 

ηζηγάξνπ θαη θπηηθώλ πξνϊόληωλ. 

 

 



ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΔΤΓΟΝΣΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΔΙ 

 

1. ηηο πιεπξέο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδεο 

«ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ» 

2. Να κελ ππάξρνπλ, ζηαρηνδνρεία ζηα ηξαπέδηα ή ζην κπαξ. 

3. Η παξέκβαζε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε δηακαξηπξία 

πειάηε ή ε πξαγκαηνπνίεζε ζπζηάζεωλ ζηνπο παξαβάηεο είλαη 

ππνρξεωηηθή, δηαθνξεηηθά επηθέξεη πξόζηηκν.  

4. Η ζπλεξγαζία ππεπζύλνπ ηεο επηρείξεζεο κεηά αξκόδηνπ νξγάλνπ ηνπ 

ειέγρνπ. 

 

ΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Δπηζεωξεηέο ή Δπόπηεο Τγείαο, Γεκνηηθή Αζηπλνκία (έλζηνινη), Ληκεληθή 

Αζηπλνκία. Όπνπ δελ πθίζηαηαη Γεκνηηθή Αζηπλνκία ν έιεγρνο γίλεηαη από 

ηελ Αζηπλνκία.  

 

 

 

Γηα ην Γ.. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

Γξεγόξεο Σζαπαηζάξεο 
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