
Παροχή μιας Υγιούς ΔΑ Φύλλο πληροφοριών Απαγορεύσεων Καπνίσματος σε  

Eξωτερικούς Χώρους Κατανάλωσης Φαγητού 

 

 

 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 
Nέοι περιορισμοί καπνίσματος από 22 Σεπτεμβρίου 2010 

 
 
 

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους 
κατανάλωσης φαγητού στη ∆υτική Αυστραλία 

 
Τα άτομα δεν πρέπει να καπνίζουν σε έναν εξωτερικό χώρο κατανάλωσης φαγητού εκτός αν το 

μέρος στο οποίο το άτομο καπνίζει είναι ζώνη καπνίσματος.  
 

Ένας εξωτερικός χώρος κατανάλωσης φαγητού είναι ένας δημόσιος χώρος ή τμήμα δημόσιου χώρου: 
 

που παρέχεται, σε εμπορική βάση, ως χώρος όπου μπορεί να καταναλώνεται φαγητό ή ποτό 

από άτομα που κάθονται σε τραπέζια και  
 

που δεν είναι κλειστός δημόσιος χώρος. 
 

Απαγορεύσεις καπνίσματος θα ισχύουν σε εξωτερικούς χώρους κατανάλωσης φαγητού, όπου τα 

άτομα τρώνε ή πίνουν ενώ κάθονται σε τραπέζια, για παράδειγμα εστιατόρια, καφετέριες, 

ντελικατέσσεν, μπαρ μεσημεριανού (lunch-bars) και άλλα καταστήματα πώλησης τροφής.  

Κτίρια με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών  
 

Tο υπεύθυνο άτομο (Ιδιοκτήτης/Ένοικος) ενός κτιρίου με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών 

που δεν υπόκειται σε άδεια εστιατορίου μπορεί να καθορίζει μια ζώνη καπνίσματος μέχρι και 50% 

όλων των εξωτερικών χώρων κατανάλωσης φαγητού, υπό τον όρον ότι ο χώρος δεν είναι ήδη ένας 

“κλειστός δημόσιος χώρος”. 
 

Μια ζώνη καπνίσματος είναι ένας χώρος σε κτίριο με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών που:    
 

δεν είναι χώρος στο κτίριο στο οποίο ισχύει άδεια εστιατορίου,   

είναι ένας εξωτερικός χώρος κατανάλωσης φαγητού στο κτίριο, και  

έχει συνολικό εμβαδόν όχι περισσότερο από 50% ολόκληρου του εμβαδού εκείνου του εξωτερικού χώρου 
κατανάλωσης φαγητού.  

 
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι χώροι καπνίσματος και 

απαγόρευσης καπνίσματος περιγράφονται με σαφήνεια πάντοτε. Αυτό γίνεται για να διασφαλίζεται ότι 

το διαχωριστικό όριο μεταξύ των ζωνών είναι σαφώς αναγνωρίσιμο από τα άτομα και στη μία και στην 

άλλη ζώνη.  
 

Οι ιδιοκτήτες/ένοικοι κτιρίων με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ενθαρρύνονται να 

μειώνουν την πιθανότητα έκθεσης σε καπνό τσιγάρου στους πελάτες τους και το κάπνισμα γενικά 

στα κτίριά τους, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών χώρων κατανάλωσης φαγητού, και μπορούν 

να επιλέγουν να απαγορεύουν το κάπνισμα εντελώς μέσα στα κτίριά τους με άδεια πώλησης 

οινοπνευματωδών ποτών.  

Πινακίδες σε κτίρια με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών  
 

Όλοι οι χώροι απαγόρευσης καπνίσματος πρέπει να καθορίζονται με τοποθέτηση πινακίδων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή αριθμό πινακίδων και σε τέτοια σημεία ώστε να είναι σαφώς ορατές από άτομα σε δημόσια είσοδο προς 
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το χώρο και μέσα στον καθορισμένο χώρο. 
 

Πινακίδες “Απαγορεύεται το Κάπνισμα” ή “∆εν Επιτρέπεται το Κάπνισμα” ή πινακίδες με σύμβολα 

απαγόρευσης καπνίσματος πρέπει να εκθέτονται όπως περιγράφεται ανωτέρω.  
 

Tο Υπουργείο Υγείας θα παρέχει κατάλληλες πινακίδες για να βοηθούν επιχειρήσεις και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στη γνωστοποίηση αυτού του περιορισμού.   

 

Προσωπικό σε κτίρια με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών  
 

Το προσωπικό σε κτίρια με άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών δεν πρέπει να 

υποχρεώνεται να παρέχει εξυπηρέτηση σε ζώνη καπνίσματος και δεν μπορεί να απολύεται 

επειδή αρνείται να το κάνει.  
 

Eπιβολή του νόμου  
 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει πρωταρχική ευθύνη για επιβολή θεμάτων σχετικά με το 

κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους κατανάλωσης φαγητού.  
 

Tο νέο Νομοθετικό ∆ιάταγμα επιτρέπει στις Τοπικές ∆ημαρχίες να διορίζουν Υπαλλήλους 

Περιβαλλοντικής Υγείας (Environmental Health Officers) ή επιπρόσθετους υπαλλήλους, 

για παράδειγμα 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 σε έναν εξωτερικό χώρο κατανάλωσης φαγητού τότε μπορεί να 

    επιβληθούν οι ακόλουθες κυρώσεις στο άτομο που είναι υπεύθυνο:  
 

                 Mέγιστη Κύρωση Επιβαλλόμενη από ∆ικαστήριο $1000 
 

                 Ειδοποίηση Παράβασης (Infringement Notice) $200 
 
  

Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη/Ενοίκου  
 

Ο Ιδιοκτήτης/Ένοικος διαπράττει επίσης παράπτωμα αν ένα άτομο διαπράττει το παράπτωμα 

καπνίσματος σε έναν εξωτερικό χώρο κατανάλωσης φαγητού. Για να έχει υπεράσπιση εναντίον 

αυτής της κατηγορίας ο Ιδιοκτήτης/Ένοικος πρέπει να αποδείξει:  
 

ότι δεν είχε επίγνωση του διαπραττώμενου παραπτώματος, ή  
 

αν είχε επίγνωση του διαπραττώμενου παραπτώματος, ότι έλαβε εύλογα μέτρα για να εμποδίσει αυτό το 
άτομο να καπνίσει.   

 
Tα εύλογα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ένας Ιδιοκτήτης/Ένοικος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

 
να πληροφορεί το άτομο ότι διαπράττει παράπτωμα 

 
μετά να του ζητά να σταματήσει το κάπνισμα σε αυτό το χώρο, να σβήσει και να πετάξει το τσιγάρο  

 
αν το άτομο παραλείψει να συμμορφωθεί με αυτό το αίτημα τότε ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να 
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ζητήσει από το άτομο να φύγει από τον εξωτερικό χώρο κατανάλωσης φαγητού μέχρι να  

τελειώσει το κάπνισμα.  
 

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 


