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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάδελφοι όσοι δεν έχετε πληρώσει 

για τα τσόχινα τραπέζια, τακτοποιήστε εγκαίρως 
την εκκρεμότητα αυτή διότι το πρόστιμο είναι 
αρκετά τσουχτερό και δυσβάσταχτο ειδικά στις 
μέρες μας. 
Επίσης προσοχή: Με τον κάθε καφέ να σερβίρετε 

και την απόδειξη.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΡΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

10/7/09 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μ.Μ.Ε. - 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙ-
ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

30/10/09 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΥΚΑ κ. Ξενογιαννακοπούλου (ΖΗ-
ΤΑΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ)

27/11/09 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘ-
ΜΟΥΣ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

13/1/2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΥΚΑ (κ. Ξενογιαννακοπούλου) 
ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΑ ΜΑΣ

18/2/2010 Πρόσκληση από ΥΥΚΑ σε συνάντηση για την αξιολό-
γηση της εφαρμογής του νόμου 3730/2008 και προτάσεις για 
περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες

22/2/2010 ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΠΡΟΣ ΥΥΚΑ (κ. Ξενογιαννακο-
πούλου και κ. Αντώνη Δημόπουλου)

26/2/2010 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ για την απαγόρευση του καπνίσμα-
τος προς ΥΥΚΑ (κ. Ξενογιαννακοπούλου και Γεν. Γραμμ. κ. 
Αντ. Δημόπουλου)

4/6/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ προς ΥΥΚΑ (κ. Ξενογιαννακοπούλου 
και Αντ. Δημόπουλο) για την καθολική απαγόρευση του κα-
πνίσματος

* Στις 7 Μαΐου 2009 και στις 27 Απριλίου 2010 έγιναν οι 
Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου μας. Στην πρώτη παρευ-
ρέθηκαν 19 άτομα και στη δεύτερη μόνο το Δ.Σ. της Α.Κ.Α. 
Μέσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η Απαγόρευση 
του καπνίσματος. Με τόσο μικρή (μηδενική) συμμετοχή πως θα 
περάσουν οι προτάσεις μας και τα αιτήματά μας στον εκάστοτε 
Υπουργό;
Γι’ αυτό συνάδελφοι ζητάμε στο επόμενο κάλεσμα που θα 

σας κάνουμε να συμμετέχετε όλοι. Η παρουσία σας είναι η δύ-
ναμή μας, μας δίνει θάρρος και μας ενθαρρύνει να συνεχίσου-
με με μεγαλύτερη ορμή, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε, 
και ίσως κάτι να πετύχουμε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στον Γεν. Γραμματέα της Ο.Κ.Ε. και Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων της Α.Κ.Α. κ. Ηλία Μπουζινέκη 
και στον Σύμβουλο της Α.Κ.Α. κ. Ηλία Παππά 

το Σωματείο μας εύχεται για την ονομαστική τους 
εορτή ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με Υγεία - Αγάπη - 

Ευτυχία και Δημιουργικότητα.

Στον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Καφεπωλών 
Ελλάδος κ. Παναγιώτη Βασιλούδη ευχόμαστε 
Χρόνια Πολλά, Χαρούμενα - Ευτυχισμένα 

και Δημιουργικά.

Το Σωματείο μας εύχεται Το Σωματείο μας εύχεται 
σε όλους τους Συναδέλφουςσε όλους τους Συναδέλφους

Καλό Φθινόπωρο και καλές δουλειές!Καλό Φθινόπωρο και καλές δουλειές!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1315 25 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π. οικ. 104720
Καθορισμός των οργάνων, 

της διαδικασίας ελέγχου πιστο-
ποίησης των παραβάσεων και 
επιβολής των προβλεπόμενων 
κυρώσεων, καθώς και των κριτη-
ρίων προσδιορισμού του ύψους 
του προστίμου, της διαδικασίας 
είσπραξης των προστίμων κα-
θώς και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή 
του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 
Α’/3.8.2010).
Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται 

οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή 
της νύχτας, ανάλογα με το ωρά-
ριο λειτουργίας του ελεγχόμενου 
χώρου, δίνοντας προτεραιότητα 
σε χώρους στους οποίους έχουν 
ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις.
Το ύψος των πειθαρχικών 

προστίμων είναι ανάλογο των 
διοικητικών που επισύρει η ίδια 
παράβαση, όπως ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα 

δεν μπορεί να είναι κατώτερα 
των αναφερόμενων στον συγκε-
κριμένο (υπό 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α’) πίνακα. Σε περίπτωση επα-
νάληψης της παράβασης το 
Πειθαρχικό συμβούλιο οφείλει 
να διπλασιάσει το επιβαλλόμενο 
πρόστιμο.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

οφείλει να συγκαλείται ταχύτατα 
προκειμένου να επιληφθεί των 
συγκεκριμένων παραβάσεων. 

6. Για το πρόστιμο κριτήρια 
αποτελούν:
Α. Ο χώρος εντός του οποίου 

διαπιστώνεται η παράβαση,
Για την εφαρμογή του νόμου 

ορίζεται η ακόλουθη σειρά προ-
τεραιότητας:

• νοσηλευτικά ιδρύματα όλων 
των ειδών και των βαθμίδων,

• εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά 
προτεραιότητα: παιδικοί σταθ-
μοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά 
σχολεία, ειδικά σχολεία, δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση όλων των 
τύπων, Πανεπιστημιακά Ιδρύμα-
τα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, χώροι 
παροχής κάθε είδους τεχνικής 
εκπαίδευσης, χώροι παροχής 
παντός τύπου ιδιωτικής εκπαί-
δευσης,
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Iωάννης Δ. Κατσογιάννης
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Τ.Κ. 12133 
Τηλ. 2105746004, 2105742626
Πρόεδρος της Αδελφότητας

Καφεπωλών
Φωτοστοιχειοθεσία-

Εκτύπωση
I. Γκαντήραγας & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γερανίου 7, Αθήνα 
Τηλ.: 2105245702
Ετήσια Συνδρομή:
Για τα Μέλη: 13 €

Για Σωματεία, Επιμελητήρια,
Επαρχία: 18 €

συνέχεια από σελ.1

συνέχεια στη σελ. 3

• χώροι αθλητικών εγκατα-
στάσεων, 

• καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος,

• κέντρα διασκέδασης, κ.λπ.,
Β. η μη λήψη μέτρων για την 

αποτροπή των παραβάσεων, 
όπως ενδεικτικά η μη απομά-
κρυνση των σταχτοδοχείων,
Γ. μη ανάρτηση σήματος για 

την απαγόρευση του καπνίσμα-
τος. Οι υπεύθυνοι των χώρων 
εργασίας ή υγειονομικού εν-
διαφέροντος ή κάθε αρμόδιος 
θα πρέπει να φροντίζει για την 
ανάρτηση απαγορευτικού σή-
ματος στο χώρο ευθύνης του 
και μάλιστα σε εμφανή σημεία 
αυτού και να επαναλαμβάνει 
τη σήμανση για κάθε δεκα-
πέντε τετραγωνικά μέτρα του 
χώρου.
Δ. η μη ανταπόκριση του 

υπεύθυνου λειτουργίας του 
καταστήματος σε διαμαρτυρία 
για την πραγματοποίηση της 
παράβασης και η μη κλήση των 
αρμοδίων οργάνων καθώς και 
η μη πραγματοποίηση συστά-
σεων στους παραβάτες,
Ε .  η  μη  συνεργασία  του 

υπεύθυνου της επιχείρησης 
με τα αρμόδια όργανα κατά τη 
διεξαγωγή του ελέγχου
ΣΤ. η υποτροπή, ήτοι η επα-

νάληψη της παράβασης στον 
ίδιο χώρο.
Ειδικότερα, για τα καταστή-

ματα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος που αναπτύσσουν τρα-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
πεζοκαθίσματα, τα πρόστιμα 
συναρτώνται με τον αριθμό 
των κατοίκων του δημοτικού 
διαμερίσματος, όπως ειδικό-
τερα κατά παράβαση αναλύ-
εται στο Παράρτημα Α’ της 
παρούσας.

7. Για την παρούσα ως επα-
ναλαμβανόμενη παράβαση ή 
υποτροπή νοείται η πλέον της 
μίας παράβαση των διατάξεων 
του Ν. 3868/2010, που βεβαι-
ώνεται από τις αρμόδιες αρχές 
στον ίδιο δημόσιο χώρο ή στο 
ίδιο κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

8. Τυχόν κυρώσεις που προ-
βλέπονται από άλλους νόμους 
δεν θίγονται από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο 3 
Επιβολή προστίμων

1. Τα πρόστιμα που επιβάλλο-
νται ανά περίπτωση είναι:
Α. Σε όσους καπνίζουν ή κα-

ταναλώνουν προϊόντα καπνού 
κατά παράβαση του άρθρου 3 
του ν. 3730/2008, επιβάλλεται 
πρόστιμο, το ύψος του οποίου 
κυμαίνεται από 50 έως 500 
ευρώ για κάθε παράβαση, όπως 
εξειδικεύεται στο Παράρτημα Α’ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που επισυνάπτεται 
στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της.
Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρι-

σης και λειτουργίας των χώρων 
της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 3 του ν. 3730/2008, ή 
σε όποιον παραβιάζει τις διατά-
ξεις άρθρου 2 του ν. 3730/2008, 
όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν με το Ν. 3868/2010, 
επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος 
του οποίου είναι από 500 έως 
10.000 ευρώ για κάθε παρά-
βαση, όπως εξειδικεύεται στο 
Παράρτημα Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ 1, που 
επισυνάπτεται στην παρούσα 
και αποτελεί αναπόσπαστο 

για κάθε παράβαση, βάσει του 
αμέσως προηγούμενου επι-
βληθέντος προστίμου στον ίδιο 
χώρο ή στην ίδια επιχείρηση.
Σε περίπτωση διαπίστωσης 

τέταρτης παράβασης σε χώρο ή 
κατάστημα, κατόπιν διενέργειας 
τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ή 
και ελέγχου κατόπιν καταγγελίας 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργα-
να, η αρμόδια ελεγκτική αρχή 
πέραν του νέου προστίμου που 
θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών 
την Πράξη διαπίστωσης πα-
ράβασης στον Τομέα Ελέγχου 
Καπνού του ΣΕΥΥΠ και στις 
αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, που είναι αρμόδιες για την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας 
του καταστήματος, οι οποίες με 
σχετική απόφασή τους, εντός 
διαστήματος δέκα (10) εργάσι-
μων ημερών από τη μέρα που 
θα ενημερωθούν, προβαίνουν 
σε προσωρινή σφράγιση του 
καταστήματος για χρονικό διά-
στημα δέκα (10) ημερών.
Σε περίπτωση διαπίστωσης 

πέμπτης παράβασης, η αρμό-
δια ελεγκτική αρχή πέραν του 
προστίμου, που θα επιβάλλει, 
κοινοποιεί  εντός  δέκα  (10) 
εργάσιμων ημερών την Πρά-
ξη διαπίστωσης παράβασης 
στον Τομέα Ελέγχου Καπνού 
του ΣΕΥΥΠ και στις αρχές της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 
είναι αρμόδιες για την έκδοση 
της άδειας λειτουργίας του 
καταστήματος, οι οποίες με 
σχετική απόφασή τους, εντός 
διαστήματος δέκα (10) εργάσι-
μων ημερών από τη μέρα που 

μέρος της.
Γ. Σε όσους πωλούν προϊόντα 

καπνού και αλκοόλ σε ανηλίκους 
κατά παράβαση των άρθρων 2 
και 4 του Ν. 3730/2008 ή ανέ-
χονται παραβίαση της σχετικής 
διάταξης του παρόντος επιβάλ-
λεται πρόστιμο από 500 έως 
10.000 ευρώ για κάθε παράβα-
ση, το ύψος οποίου εξειδικεύεται 
στο Παράρτημα Α’, ΠΙΝΑΚΑΣ 2, 
που επισυνάπτεται στην παρού-
σα και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της.
Δ. Σε όσους παραβιάζουν 

τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 
σχετικά με τη διαφήμιση προ-
ϊόντων καπνού επιβάλλεται 
πρόστιμο από 500 έως 10.000 
ευρώ για  κάθε  παράβαση , 
το ύψος οποίου εξειδικεύεται 
στο Παράρτημα Α’, ΠΙΝΑΚΑΣ 
3, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της.

2. Η παράβαση βεβαιώνεται 
σε «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 
3868/2010», το οποίο οφείλει 
να προμηθευτεί ο υπόχρεος. 
Πρόκειται για κοινό 100φυλλο 
βιβλίο αναφορών με χοντρό 
εξώφυλλο και με αριθμημένες 
σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, 
θεωρημένο από την αδειοδο-
τούσα αρχή. Επιπροσθέτως, 
η  παράβαση  καταχωρείται 
σε ειδικό τριπλότυπο έντυπο, 
που τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ». Ο 
τύπος και το περιεχόμενο του 
εντύπου της Πράξης Επιβολής 
Προστίμου ορίζονται με βάση 
το υπόδειγμα του Παραρτήμα-
τος Β, που επισυνάπτεται και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.

Σε περίπτωση που διαπιστώ-
νεται υποτροπή σε επανέλεγ-
χο, το πρόστιμο διπλασιάζεται 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ...................... 210 5746004 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Χρήστος ΔΑΝΔΑΚΗΣ ................... 210 8670931
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Δημοσθένης ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ....... 210 8235659
ΤΑΜΙΑΣ κ. Θεοδώρα ΜΑΡΟΥΛΗ ..................................... 210 5741842
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ κ. Ηλίας ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ............. 210 2012206
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ 
κ. Αγλαΐα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ................................... 210 5737350
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ... 210 5780140
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Ηλίας ΠΑΠΠΑΣ  ..................................... 210 7754191
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. Δημήτριος ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ...................... 210 5735496
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι:
κ. Γεώργιος Δάβρης ............................................................ 22950 73282
κ. Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος ....................................... 210 5244129

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα 
που προκύπτει και αφορά τον κλάδο μας μπορείτε να επι-
κοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με τα ανωτέρω αναγραφόμενα 
μέλη του Σωματείου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Κ.Α.

εύχονται 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους εορτάζοντες 

των μηνών 
Ιουλίου-Αυγούστου

Αργύριο, Κοσμά, Κυριακή, 
Ολγα, Μαρίνα, Ηλία, Ηλιά-
να, Μαγδαληνή, Μενέλαος, 

Παρασκευή, Παντελή
Σωτήρης Σωτηρία, Μαρία, 
Μάριο, Δέσποινα, Παναγιώ-
τη, Παναγιώτα, Αλκιβιάδη, 
Ευτυχία, Ευτύχιο, Φανούρη, 
Φανουρία, Αλέξανδρο, 

Αλεξάνδρα
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συνέχεια από σελ.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10187 Αθήνα
ΦΑΞ: 210-5233563
Πληροφορίες: Μ. Λέκκα 
Τηλέφωνο: 210-5236948 
Αθήνα 19/8/2010 
Αρ. Πρωτ.: 103147

ΠΡΟΣ:
Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση Ε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» και ειδικότερα Κεφ. Ζ’ περί μέτρων ολικής 
απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, 
τροποποίηση των Νόμων 3730/2008 και 3370/2005. 

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3868/2010 περί αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. και άλλων 
διατάξεων.

2. Ο Ν. 3730/2008 περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό, το 
αλκοόλ και άλλες διατάξεις.

Σας γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 129/3-8-2010 ο Νόμος 3868/2010, περί 
«αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και άλλων 
διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης». 
Ειδικότερα στο Κεφ. Ζ’ αυτού περιλαμβάνονται μέτρα ολικής 

απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, αλλά και 
τους ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους με τροποποίηση των Νόμων 
3730/2008 και 3370/2005.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις απαγορεύεται πλήρως το 
κάπνισμα, από 1ης/9/2010 σε όλους τους κλειστούς δημόσι-
ους και ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους χωρίς τη δυνατότητα 
δημιουργίας χώρων καπνιζόντων. Για τα καζίνο και τα Κέντρα 
διασκέδασης άνω των 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική η απαγόρευση 
ισχύει από 1ης/6/2011.
Αρμόδιες Αρχές, όπως ορίζονται στον Ν. 3868/2010, για τον 

έλεγχο των παραβάσεων του καπνίσματος, τη βεβαίωση των 
παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις 
Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η δημοτική 
αστυνομία και οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες καθώς και την ενημέρωση 

των εποπτευόμενων από εσάς φορέων για την πιστή εφαρμογή του 
νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος, με στόχο την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

ΣΥΝ.: Νόμος 3868/2010 (κεφ. Ζ’, άρθρα 17 & 32).
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
14. ΓΣΕΒΕΕ
Γραφείο κ. Προέδρου 
(με την παράκληση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

θα επιληφθούν, προβαίνουν σε 
οριστική ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας και οριστική σφρά-
γιση του καταστήματος.

3. Ο παραβάτης υποχρεούται 
να δώσει στον ελεγκτή οποιο-
δήποτε από τα προσωπικά του 
στοιχεία ή τα στοιχεία της επι-

χείρησης θα ζητηθούν, όπως: 
ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., ΑΦΜ 
επιχείρησης, Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), Δ.Ο.Υ., 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το ν. 3868/2010.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
(ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
(ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ)

5. Κάπνισμα στους κλει-
στούς ή στεγασμένους χώ-
ρους των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος (κ.υ.ε.) συμπεριλαμ-
βανομένων και των χώρων 
παροχής υπηρεσιών δια-
δικτύου.

• Ανοχή ή μη επέμβαση 
του Υπευθύνου

• Μη πραγματοποίηση 
συστάσεων στους παρα-
βάτες

• Μη λήψη μέτρων για 
την αποτροπή των παρα-
βάσεων

• Μη ανάρτηση απαγο-
ρευτικού σήματος

• Μη ανταπόκριση του 
υπευθύνου σε διαμαρτυ-
ρία για την πραγματοποί-
ηση της παράβασης

• Μη συνεργασία του 
υπευθύνου με τα αρμόδια 
όργανα κατά τη διεξαγωγή 
του ελέγχου

500 € για κάθε παρά-
βαση Ειδικότερα στα κυε 
όπου αναπτύσσονται 
τραπεζοκαθίσματα στον 
εσωτερικό τους χώρο

• σε δημοτικά διαμε-
ρίσματα κάτω των 2000 
κατοίκων το πρόστιμο 
είναι 500 €

• σε δημοτικά διαμε-
ρίσματα άνω των 2000 
κατοίκων το πρόστιμο 
είναι 600 €

50 € για κάθε παρά-
βαση

11. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερθείσες η επανάληψη της παράβασης διπλασιάζει το αμέσως προ-
ηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο (γεωμετρική αύξηση προστίμων).

διεύθυνση κατοικίας, και να 
προσκομίσει στα πλαίσια του 
ελέγχου, αν πρόκειται για κα-
τάστημα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, την άδεια λειτουργίας 
του καταστήματος.
Σε περίπτωση που ο παρα-

βάτης αρνηθεί να δώσει οποιο-
δήποτε από τα προαναφερθέ-
ντα στοιχεία, τότε ο ελεγκτής 
δύναται να ζητήσει άμεσα τη 
συνδρομή της αστυνομίας.
Οι αστυνομικές αρχές υπο-

χρεούνται να παρέχουν άμεσα 
τη συνδρομή τους προκειμένου 
να συμπληρωθεί άρτια η Πράξη 
Επιβολής Προστίμου.

4. Σε κάθε περίπτωση η άμε-
ση καταβολή του ποσού του 
προστίμου εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την επίδοση, 
κοινοποίηση ή θυροκόλληση της 
Πράξης Επιβολής του, συνε-
πάγεται μείωση του ποσού του 
προστίμου σε ποσοστό 50%.

5. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα 
του Παραρτήματος Α’ δεν μπο-
ρούν να υπερβούν τα οριζόμε-
να κατά περίπτωση ανώτερα 
ποσά.

Φοροτεχνικό Γραφείο
Για την προστασία των μελών του τo Ε.Ε.Α. συνεργάζεται 

με έγκριτο φοροτεχνικό γραφείο και προσφέρει δωρεάν 
συμβουλές στα μέλη του.
Τηλ. Επικοινωνίας:
210-3624170, 210-3624176
fax: 210-3624161
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Λαογραφική Στήλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Πωλείται καφενείο που φέρει το όνομα 
«ΒΙΟΛΕΤΑ» και βρίσκεται στην πλατεία 

Κυψέλης, οδός πλατεία Κυψέλης 2 με άδεια 
τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8670931 

κ. Δανδάκης Χρήστος

Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò Ôå÷íéêïß Áóöáëåßáò 
Óõíå÷ßæïíôáé ôá óåìéíÜñéá ôå÷íéêþí áóöáëåßáò. Ïé åí-

äéáöåñüìåíïé, ðïõ åðéèõìïýí íá äçëþóïõí óõììåôï÷Þ, 
ìðïñïýí íá åðéêïéíùíïýí ìå ôï ãñáöåßï åðáããåëìáôé-
êþí èåìÜôùí ôïõ Å.Å.Á. óôï ôçëÝöùíï: 210-3601651-3 
(åóùô.22).

Υπηρεσίες Υπηρεσίες 
του επαγγελματικού του επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών Επιμελητηρίου Αθηνών 
προς τα μέλη τουπρος τα μέλη του

Το ΕΕΑ, συνεχίζοντας μια παράδοση προσφοράς προς τα 
μέλη του, εγκαινίασε δυο νέες υπηρεσίες προκειμένου να 
ενημερώνει και να προστατεύει τα μέλη του κατά τη διάρ-
κεια άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Πρόκειται για το Νομικό Γραφείο και το Φοροτεχνικό 
Γραφείο. Επίσης συνεχίζει να παρέχει για τα μέλη του 
σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας, τα οποία ήδη έχουν παρα-
κολουθήσει εκατοντάδες επαγγελματίες εφοδιάζοντάς τους 
με το ανάλογο πιστοποιητικό.

Νομικό Γραφείο 
Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη 

του ότι έχει αναθέσει σε δικηγόρο την παροχή νομικών συμβου-
λών για την επίλυση των επαγγελματικών θεμάτων τους. Τα μέλη 
μπορούν να ζητούν τη συνδρομή του κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
ώρες 12.00-14.00 στα γραφεία του επιμελητηρίου, 1ος όροφος 
ή να επικοινωνούν μαζί του μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 
210-3601654, 210-3613671, 210-3613679, 210-3613766, 

210-3613038

45 μαθήματα ζωής
1. Η ζωή δεν είναι δίκαιη, αλλά ακόμα κι έτσι είναι ωραία.

2. Όταν αμφιβάλεις για κάτι, απλά κάνε το επόμενο μικρό βήμα.

3. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να χάνεις χρόνος μισώντας τον 
οποιοδήποτε.

4. Αν αρρωστήσεις, δεν θα σε κοιτάξει η δουλειά σου. Θα σε κοι-
τάξουν οι φίλοι και η οικογένειά σου. Μη τους χάσεις.

5. Πλήρωνε τις πιστωτικές σου κάθε μήνα.

6. Δε χρειάζεται να υπερισχύεις σε κάθε διαφωνία. Συμφώνησε 
ότι διαφωνείς.

7. Κλάψε παρέα με κάποιον. Είναι πιο εύκολο να συνέλθεις απ’ 
ό,τι αν κλαις μόνος.

8. Δεν πειράζει να θυμώνεις με τον Θεό. Το αντέχει. 

9. Βάλε στην άκρη για τη σύνταξή σου, από τον πρώτο σου μι-
σθό.

10. Απέναντι στη σοκολάτα κάθε αντίσταση είναι μάταιη.

11. Συμφιλιώσου με το παρελθόν σου, για να μη σου καταστρέψει 
το παρόν.

12. Δεν πειράζει να σε δουν τα παιδιά σου να κλαις. 

13. Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με των άλλων. Δεν έχεις ιδέα τι ση-
μαίνει το δικό τους το ταξίδι.

14. Αν μια σχέση πρέπει να διατηρείται μυστική, τότε δεν πρέπει 
να τη διατηρείς εσύ.

15. Τα πάντα μπορεί να αλλάξουν μ’ ένα ανοιγόκλεισμα των μα-
τιών... Αλλά μην ανησυχείς. Ο Θεός δεν τρεμοπαίζει τα βλέφαρά 
του.

16. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Ηρεμεί το μυαλό.

17. Ξεφορτώσου ό,τι δεν είναι χρήσιμο, όμορφο ή ευχάριστο.

18. Ό,τι δε σε σκοτώνει, σε κάνει όντως πιο δυνατό.

19. Ποτέ δεν είναι αργά για να έχεις μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία. 
Αλλά τη δεύτερη φορά εξαρτάται από σένα. 

20. Όταν είναι να κυνηγήσεις αυτά που αγαπάς στη ζωή, μην πεις 
ποτέ όχι.

21. Άναψε τα κεριά, στρώσε τα καλά σεντόνια, φόρεσε τα ακριβά 
εσώρουχα. Μην τα φυλάς για ειδικές περιπτώσεις. Κάθε μέρα είναι 

ειδική περίπτωση. 

22. Προετοιμάσου για όλα. Και μετά ακολούθησε το ρεύμα.

23. Γίνε εκκεντρικός τώρα. Μην περιμένεις να πάρεις σύνταξη για 
να ντυθείς στα μοβ!

24. Το σημαντικότερο όργανο του σεξ είναι το μυαλό.

25. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για την ευτυχία σου παρά μόνο 
εσύ.

26. Σε κάθε αποκαλούμενη «καταστροφή» σκέψου: «Σε 5 χρόνια, 
θα έχει καμία σημασία;».

27. Να επιλέγεις πάντα τη ζωή.

28. Συγχώρησε σε όλους τα πάντα.

29. Το τι πιστεύουν οι άλλοι για σένα δεν είναι δική σου δουλειά.

30. Ο χρόνος θεραπεύει σχεδόν τα πάντα. Δώσε χρόνο στο χρό-
νο.

31. Όσο καλή ή κακή κι αν είναι μια κατάσταση, θα αλλάξει.

32. Μην παίρνεις τόσο τον εαυτό σου στα σοβαρά. Κανείς άλλος 
δεν το κάνει.

33. Πίστευε στα θαύματα.

34. Ο Θεός σ’ αγαπάει επειδή είσαι αυτός που είσαι, όχι για κάτι 
που έκανες ή δεν έκανες.

35. Μην παρακολουθείς τη ζωή. Βγες μπροστά και εκμεταλλεύσου 
την πλήρως τώρα.

36. Το να γερνάς είναι καλύτερο από την εναλλακτική λύση: να 
πεθαίνεις νέος.

37. Τα παιδιά σου θα ζήσουν μόνο μια φορά τα παιδικά τους χρό-
νια.

38. Το μόνο που έχει σημασία τελικά είναι ό,τι αγάπησες.

39. Βγες έξω κάθε μέρα. Τα θαύματα παραμονεύουν παντού.

40. Αν βάζαμε τα προβλήματά μας δίπλα στων άλλων, θα τα παίρ-
ναμε αμέσως πίσω.

41. Η ζήλια είναι χάσιμο χρόνου. Έχεις ήδη όλα όσα χρειάζεσαι.

42. Τα καλύτερα έπονται.

43. Ό,τι διάθεση και να έχεις, σήκω, ντύσου και πήγαινε εκεί που 
έχεις να πας.

44. Ενέδωσε.

45. Η ζωή δεν είναι τυλιγμένη με κορδέλα, δεν παύει όμως να είναι 
δώρο!


