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ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 
Nέοι περιορισμοί καπνίσματος από 22 Σεπτεμβρίου 2010 

 
 

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όχημα όταν υπάρχει παρόν παιδί.  
Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα ή σε οχήματα στη ∆υτική Αυστραλία αν υπάρχει παρόν 
παιδί κάτω από την ηλικία των 17 χρονών.  

 
Τα άτομα δεν πρέπει να καπνίζουν μέσα ή σε όχημα αν  — 

 

το όχημα βρίσκεται σε δρόμο και 
 

οποιοδήποτε άλλο άτομο μέσα ή στο όχημα είναι παιδί.  
 

Παιδί  
σημαίνει οποιοδήποτε αγόρι ή κορίτσι που δεν έχει φθάσει στην ηλικία των 17 χρονών  
 

Όχημα 
σημαίνει οποιοδήποτε πράγμα που χρησιμοποιείται ή είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά 
ατόμων ή αγαθών σε δρόμους  
 

∆ρόμος 
σημαίνει οποιαδήποτε οδική αρτηρία, δρόμο ή οδό ανοιχτή στο, ή χρησιμοποιούμενη από το, 

κοινό και συμπεριλαμβάνει κάθε αμαξιτή οδό, διάβαση πεζών, δημόσια περιοχή (reservation), 

διάμεσο (median strip) και νησίδα ασφαλείας (traffic island) πάνω τους και οποιοδήποτε χώρο 

στάθμευσης σε δημόσιο μέρος.   

Eπιβολή του νόμου 
 

Τα μέλη της Aστυνομίας θα είναι σε θέση να επιβάλλουν τη νομοθεσία, σε σχέση με το κάπνισμα σε 

οχήματα με ανήλικα άτομα, σε συνδυασμό με το Υπουργείο Υγείας της ∆Α . 

Οι αστυνομικοί μπορούν να σταματούν ένα όχημα και να καταγράφουν τα στοιχεία ατόμων που 

μπορεί να έχουν παραβεί αυτό το νέο νόμο. Μετά θα μεταβιβάζουν αυτά τα στοιχεία στο Τμήμα 

Ελέγχου Καπνού (Tobacco Control Branch) για περαιτέρω μέτρα συμμόρφωσης όπως 

προειδοποίηση, παράβαση ή ποινική δίωξη.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο δημόσιας υποστήριξης γι’ αυτή τη 

νομοθεσία και βάσει παλιάς εμπειρίας αναμένουμε ότι τα περισσότερα μέλη του κοινού της ∆υτικής 

Αυστραλίας θα συμμορφωθούν.  

Κυρώσεις 

Αν διαπραχθεί παράπτωμα καπνίσματος μέσα ή σε όχημα αν ήταν παρόν παιδί κάτω των 17 χρονών 

τότε μπορεί να επιβληθούν οι ακόλουθες κυρώσεις στο άτομο που είναι υπεύθυνο:  
 

Mέγιστη Κύρωση Επιβαλλόμενη από ∆ικαστήριο  $1000 
 

Ειδοποίηση Παράβασης (Infringement Notice)   $200 
 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 

 Τμήμα Ελέγχου Καπνού (Tobacco Control Branch):    

 Tηλέφωνο: 1300 784 892 

Email: tcb@health.wa.gov.auFor more information  

Disclaimer: 
The information contained in this factsheet has been produced 
as a guide only. 
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, 
visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 
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