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Απαγόρευση του 
καπνίσματος στις στάσεις και 
σταθμούς δημόσιων 
συγκοινωνιών

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 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλες τις στάσεις και τους σταθμούς 
δημόσιων συγκοινωνιών στη ΝΝΟ.

Στη ΝΝΟ το κάπνισμα απαγορεύεται ήδη στις κλειστές εγκαταστάσεις δημόσιων χώρων στους 
οποίους περιλαμβάνονται  και μερικές στάσεις και σταθμοί δημόσιων συγκοινωνιών. Ο νόμος 
επεκτείνει την απαγόρευση του καπνίσματος ώστε να καλύπτει υπαίθριους χώρους σε στάσεις 
λεωφορείων, σιδηροδρομικές πλατφόρμες, αποβάθρες φεριμπότ, πιάτσες ταξί και στάσεις τρόλεϊ 
(light rail).

Η απαγόρευση του καπνίσματος ισχύει για:

4  Πλατφόρμες επιβατηγών τραίνων και στάσεις τρόλεϊ 

4  Στάσεις λεωφορείων περιλαμβανομένου και του χώρου όπου περιμένουν στη σειρά ή 
συγκεντρώνονται οι επιβάτες  

4  Πιάτσες ταξί περιλαμβανομένου και του χώρου όπου περιμένουν στη σειρά ή 
συγκεντρώνονται οι επιβάτες  

4  Αποβάθρες φεριμπότ, και

4  Στάσεις τρόλεϊ περιλαμβανομένου και του χώρου όπου περιμένουν στη σειρά ή 
συγκεντρώνονται οι επιβάτες.

Η απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο χώρος είναι στεγασμένος και περιλαμβάνει το 
μέρος όπου περιμένουν στη σειρά ή συγκεντρώνονται οι επιβάτες.

Θα παρανομεί κάποιος αν είναι μόνος του σε μια στάση δημόσιας 
συγκοινωνίας, π.χ. μια στάση λεωφορείου, και ανάψει τσιγάρο;
Ναι. Κάποιος θα παραβαίνει το νόμο αν καπνίζει σε στάση τρόλεϊ, λεωφορείου ή πιάτσα ταξί 
άσχετα από το αν είναι το μόνο πρόσωπο που βρίσκεται εκεί εκείνη τη στιγμή.

Ο λόγος είναι γιατί ο καπνιστής μπορεί να είναι μόνος στη στάση του λεωφορείου όταν ανάβει 
τσιγάρο αλλά είναι απίθανο να παραμείνει το μοναδικό πρόσωπο εκεί για όση ώρα χρειάζεται 
για να καπνίσει το τσιγάρο του.

Θα παρανομεί κάποιος αν περνά από μια στάση δημόσιας 
συγκοινωνίας, π.χ. μια στάση λεωφορείου, ενώ καπνίζει;
Όχι. Ο νόμος περιέχει κατάλληλες αμυντικές διατάξεις ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
αποτελεί παράπτωμα η διάβαση κάποιου μέσω χώρου όπου απαγορεύεται το κάπνισμα όπως 
μια στάση λεωφορείου, τρόλεϊ ή ταξί ενώ καπνίζει. Η πρόθεση του νόμου είναι να σταματήσει 
τους ανθρώπους να καπνίζουν ενώ περιμένουν στην ουρά για ένα μέσο δημόσιας συγκοινωνίας 
ή σ’ ένα μέρος όπου περιμένει κόσμος για δημόσιο μεταφορικό μέσο.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



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.

Θα υπάρχει σήμανση για να υποδεικνύει πού δεν επιτρέπεται το κάπνισμα;
Η μεγάλη ποικιλία στις διάφορες στάσεις μέσων συγκοινωνίας καθιστά δύσκολη τη θέσπιση ενός νόμου όσον αφορά τη 
σήμανση. Επειδή η μεγάλη πλειοψηφία στις πλατφόρμες τρόλεϊ, στις πλατφόρμες τραίνων και στις αποβάθρες φεριμπότ 
καλύπτουν ένα σαφώς ορισμένο χώρο, θα απαιτείται να έχουν πινακίδες ‘No Smoking’(Απαγορεύεται το κάπνισμα). 
Γενικά δεν καθορίζεται σαφώς ο  χώρος  στις στάσεις τρόλεϊ, λεωφορείου ή ταξί και επομένως δεν θα απαιτείται η 
ανάρτηση πινακίδων στις στάσεις δημόσιων συγκοινωνιών και ταξί σε όλη τη ΝΝΟ.

Ο νόμος επιτρέπει στο Υπουργείο Υγείας να συνεργάζεται με τα Δημοτικά Συμβούλια και άλλες Κυβερνητικές υπηρεσίες 
με σκοπό τη δημιουργία σήμανσης που θα είναι κατάλληλη για διαφορετικές στάσεις δημόσιων συγκοινωνιών.

Πώς θα περιφρουρείται αυτό;
Το Υπουργείο Υγείας ΝΝΟ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την περιφρούρηση του νόμου Smoke-free Environment 
Act 2000. Επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας ΝΝΟ είναι εξουσοδοτημένοι να επιβάλλουν την εφαρμογή της 
απαγόρευσης σε στάσεις και σταθμούς δημόσιων συγκοινωνιών.

Πρόστιμα μέχρι $550 ισχύουν για όποιον δεν συμμορφώνεται με το νόμο.

Γιατί ψηφίστηκε αυτός ο νέος Νόμος;
Οι στάσεις και οι σταθμοί δημόσιων συγκοινωνιών προσελκύουν συχνά πολύ κόσμο. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν 
τις συγκοινωνίες έχουν περιορισμένες ευκαιρίες να αποφύγουν τον καπνό των καπνιστών σ’ αυτούς τους χώρους.

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 υπαίθριων χώρων όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, όπως οι στάσεις και οι σταθμοί δημόσιων 
συγκοινωνιών, μπορεί να παρέχει ένα περιβάλλον στήριξης σ’ αυτούς που 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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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.


