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ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ ΕΝΤΟΣ 10Μ ΑΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ  
Nέοι περιορισμοί καπνίσματος ισχύουν από 22 Σεπτεμβρίου 2010 

 
 

Απαγορεύεται το κάπνισμα κοντά σε εξοπλισμό 
παιδότοπων. 

 

Το κάπνισμα απαγορεύεται εντός 10 μέτρων από οποιοδήποτε εξοπλισμό παιδότοπων στη 
∆υτική Αυστραλία. Τα άτομα δεν πρέπει να καπνίζουν εντός 10 μέτρων από εξοπλισμό 
παιδότοπων που είναι:  

σε δημόσιο χώρο ή μέρος δημόσιου χώρου και 

δεν είναι σε κλειστό δημόσιο χώρο.  

Αυτός ο νέος νόμος θα επηρεάσει πάρκα και κήπους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εγκαταστάσεις πολιτειακής 
ιδιοκτησίας όπως το πάρκο Kings Park και εξοπλισμό παιδότοπων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ταχείας 
εξυπηρέτησης (fast food), εστιατόρια και αθλητικούς χώρους.   

 
Πινακίδες  

 

Πινακίδες “Απαγορεύεται το Κάπνισμα” ή “∆εν Επιτρέπεται το Κάπνισμα” μπορεί να ανεγείρονται 
ή να εκτίθενται στην περιοχή όλων των εξοπλισμών παιδότοπων για να υποδεικνύουν ότι δεν 
επιτρέπεται το κάπνισμα εντός 10 μέτρων από εξοπλισμό παιδότοπων.  

 

Tο Υπουργείο Υγείας θα παρέχει κατάλληλες πινακίδες για να βοηθά τις επιχειρήσεις και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στη γνωστοποίηση αυτού του περιορισμού.  

 

Eπιβολή του νόμου  
 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πρωταρχική ευθύνη για την επιβολή θεμάτων σχετικά με το κάπνισμα 
εντός 10 μέτρων από εξοπλισμό παιδότοπων.  

 

Το νέο Νομοθετικό ∆ιάταγμα επιτρέπει σε Τοπικές ∆ημαρχίες να διορίζουν υπαλλήλους 
περιβαλλοντικής υγείας ή πρόσθετους υπαλλήλους, π.χ. φύλακες (rangers), για να βοηθούν με 
την επιβολή του νόμου.  

 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υπάρχει 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 σε 10 μέτρα από οποιονδήποτε εξοπλισμό παιδότοπου 
τότε μπορεί να επιβληθούν οι ακόλουθες κυρώσεις στο άτομο που είναι υπεύθυνο:  

 

Mέγιστο Πρόστιμο Επιβαλλόμενο 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.au 
   
  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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