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Απαγόρευση του καπνίσματος  
κοντά στην είσοδο ή έξοδο 
δημόσιων κτιρίων

Το Τμήμα 6Α του νόμου Smoke-free Environment Act 2000  (Αντικαπνιστικός Νόμος του 2000) 
απαγορεύει το κάπνισμα σε έναν αριθμό υπαίθριων δημόσιων χώρων.

Από τις 7 Ιανουαρίου 2013, το κάπνισμα απαγορεύεται εντός ακτίνας 4 μέτρων από την 
είσοδο ή έξοδο πεζών σε δημόσια κτίρια. Η απαγόρευση του καπνίσματος εντός ακτίνας 4 
μέτρων από την είσοδο ή έξοδο πεζών σε δημόσια κτίρια θα καθυστερήσει για καταστήματα 
και εστιατόρια που διαθέτουν άδεια μέχρι τις 6 Ιουλίου 2015. Η καθυστέρηση έχει επιτραπεί 
προκειμένου να στηρίξει τη συνεπή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλο το 
φάσμα διαφορετικών εμπορικών εξωτερικών χώρων εστίασης.

Τι είδους δημόσια κτίρια θα καλύπτονται από την απαγόρευση του 
καπνίσματος;
Το κάπνισμα απαγορεύεται ήδη στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους στη ΝΝΟ. Ο νόμος 
επεκτείνει την απαγόρευση του καπνίσματος σε ακτίνα 4 μέτρων από την είσοδο ή έξοδο 
πεζών σε δημόσια κτίρια, όπως:

4 οικήματα που στεγάζουν επαγγελματίες, τεχνίτες, εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις

4 κτίρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κυβέρνησης ΝΝΟ και Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης

4 εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα καταστημάτων σε στοές και πλατείες

4 εστιατόρια, καφεστιατόρια, ξενοδοχεία και λέσχες

4 σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια

4 κοινοτικά κέντρα, αίθουσες και χώροι λατρείας

4 θέατρα, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκες και πινακοθήκες

4 ξενοδοχεία και μοτέλ

4 γυμναστήρια, γήπεδα μπόουλιγκ και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αναψυχής

4 κέντρα φροντίδας παιδιών

Πώς θα επηρεάσει ο νέος νόμος τα οικιστικά κτίρια; 
Κτίρια που χρησιμοποιούνται μόνο για κατοίκηση όπως ιδιωτικές οικίες ή οικιστικοί χώροι 
πολλαπλών διαμερισμάτων (όπως οικοτροφεία, κτίρια σε κατασκηνώσεις τροχόσπιτων και 
στέγαση σε κοινοτικά συγκροτήματα ή συγκροτήματα που καλύπτονται με τίτλους strata) δεν 
καλύπτονται από την απαγόρευση καπνίσματος εντός ακτίνας 4 μέτρων από την είσοδο ή την 
έξοδο κτιρίων. 

Κτίρια πολλαπλών χρήσεων, π.χ. για οικιστικούς και εμπορικούς σκοπούς, θα υπόκεινται στην 
απαγόρευση του καπνίσματος εντός ακτίνας 4 μέτρων από την είσοδο ή έξοδο πεζών μόνο στις 
εισόδους και εξόδους εκείνες που χρησιμοποιούνται για μη-οικιστικούς σκοπούς.

Θα παρανομεί κάποιος που θα καπνίζει καθώς περνά έξω από ένα 
δημόσιο κτίριο, όπως για παράδειγμα ένα μικρό παντοπωλείο;
Όχι. Ο νόμος παρέχει κατάλληλες αμυντικές διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα 
αποτελεί παράπτωμα η διάβαση ατόμου μέσω χώρου όπου απαγορεύεται το κάπνισμα έξω από 
την είσοδο δημόσιου κτιρίου, όπως ένα μικρό παντοπωλείο, ενώ καπνίζει.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απαγόρευση του καπνίσματος σε εμπορικούς εξωτερικούς χώρους εστίασης και εντός ακτίνας 4 μέτρων από μια είσοδο ή 
έξοδο πεζών από αδειούχα καταστήματα, εστιατόρια και καφεστιατόρια δεν ισχύει πριν από τις 6 Ιουλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Πληροφοριών Καπνίσματος στο  
1800 357 412 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ:  
www.health.nsw.gov.au

Η Γραμμή Πληροφοριών Καπνίσματος μπορεί να είναι προσιτή σε άτομα που δεν 
μιλούν αγγλικά μέσω της Υπηρεσίας Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο 13 14 50.

Θα υπάρχει σήμανση για να υποδεικνύει πού δεν επιτρέπεται το κάπνισμα;
Ο νόμος δεν απαιτεί την ανάρτηση πινακίδων που θα υποδεικνύουν την απαγόρευση του καπνίσματος εντός ακτίνας 4 
μέτρων από την είσοδο ή έξοδο πεζών σε δημόσια κτίρια. Αυτό οφείλεται στην πολλαπλή ποικιλία δημόσιων κτιρίων που 
καλύπτονται από το νόμο.

Ο νόμος επιτρέπει στο Υπουργείο Υγείας να συνεργάζεται με Δημοτικά Συμβούλια και άλλες Κυβερνητικές υπηρεσίες 
προκειμένου να σχεδιάζεται κατάλληλη σήμανση ανάλογα με τα διαφορετικά είδη δημόσιων κτιρίων.

Πώς θα περιφρουρείται αυτό;
Το Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την εφαρμογή του νόμου Smoke-free Environment Act 2000. 
Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ είναι εξουσιοδοτημένοι να επιβλέπουν την εφαρμογή της απαγόρευσης εντός 
ακτίνας 4 μέτρων από την είσοδο ή έξοδο πεζών σε δημόσια κτίρια.

Επί τόπου πρόστιμα $300 μπορεί να ισχύουν για άτομα που δεν συμμορφώνονται με το νόμο, περιλαμβανομένων και 
αυτών που καπνίζουν σε χώρους φιλοξενίας από τις 6 Ιουλίου 2015.

Γιατί ψηφίστηκε αυτός ο νέος Νόμος;
Ο αριθμός των ανθρώπων που συνωστίζονται αμέσως έξω από τις εισόδους κτιρίων μπορεί να είναι σημαντικός. Οι 
άνθρωποι που εισέρχονται ή εξέρχονται από δημόσια κτίρια εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα ενώ ο καπνός μπορεί να 
εισρέει και από έξω προς το εσωτερικό των κτιρίων. 

Δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα. Πρόκειται για τον καπνό που εκπνέουν οι καπνιστές αφού 
εισπνεύσουν καπνό από αναμμένο τσιγάρο.

Στους ενήλικες, η παθητική εισπνοή καπνού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου του 
πνεύμονα και άλλων ασθενειών των πνευμόνων. Μπορεί να επιδεινώσει τις επιδράσεις άλλων νόσων όπως το άσθμα και η 
βρογχίτιδα. Η έκθεση πρώην καπνιστών στον καπνό άλλων καπνιστών αυξάνει τις πιθανότητες να ξαναρχίσουν το 
κάπνισμα.

Για τα παιδιά, η παθητική εισπνοή καπνού είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αεραγωγοί των παιδιών είναι 
μικρότεροι και το ανοσοποιητικό τους σύστημα λιγότερο αναπτυγμένο, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητές τους να 
υποστούν αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους όπως βρογχίτιδα, πνευμονία και άσθμα, ως αποτέλεσμα του παθητικού 
καπνίσματος.

Η δημιουργία εξωτερικών χώρων όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, όπως έξω από τις εισόδους δημόσιων κτιρίων, μπορεί 
να παρέχει ένα περιβάλλον στήριξης σε όσους έχουν κόψει το τσιγάρο και να κάνει το κάπνισμα λιγότερο ορατό στα παιδιά 
και τους νέους.

Πώς επηρεάζει αυτό τις απαγορεύσεις καπνίσματος των Δημοτικών Συμβουλίων;
Πολλοί δήμοι της ΝΝΟ, με βάση τις διατάξεις του νόμου Local Government Act 1993 (Νόμος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 1993), 
έχουν εισαγάγει σταδιακά τις δικές τους απαγορεύσεις καπνίσματος. Όπου υπάρχουν αυτές οι απαγορεύσεις, μπορούν να 
εξακολουθήσουν να περιφρουρούνται από τους φύλακες των Δημοτικών Συμβουλίων. 
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